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מסמך א'

עיריית יהוד מונסון

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

הזמנה להציע הצעות
עיריית יהוד-מונוסון (להלן" :העירייה") מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות שיפוץ ותחזוקה (עבודות קטנות)
בשטחי העיר יהוד מונוסון ,הכל כמפורט במסמכי המכרז.
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באמצעות אתר האינטרנט של עיריית יהוד מונוסון מרח' מרבד הקסמים  ,6יהוד-
מונוסון בעבור סך של  ₪ 1,000שלא יוחזרו בכל מקרה.
ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם ,ללא תשלום ,באתר האינטרנט של העירייה בכתובת
. WWW.YEHUD-MONOSSON.MUNI.IL

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.

את המעטפה יש להפקיד במסירה אישית עד ליום 28.7.2022
הממוקמת בחדר  ,113קומה ראשונה בבניין העירייה.

בשעה  12:00בתיבת המכרזים של העירייה

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.
לשאלות ניתן לפנות לגב' רחלי זרחי במייל  ,michrazyahud@ye-mo.org.ilניתן לברר קבלה בטלפון03- :
.5391249

__________________
יעלה מקליס ,ראש העיר
עיריית יהוד -מונוסון
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חתימת המציע__________________ :

מסמך ב'

עיריית יהוד מונסון

מכרז פומבי 24/2022
לביצוע עבודות שיפוץ ותחזוקה (עבודות קטנות) בשטחי העיר יהוד מונוסון

תנאי המכרז והוראות למשתתפים
.1

נשוא המכרז
.1.1

עיריית יהוד מונסון (להלן" :העירייה") מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות שיפוץ ותחזוקה
(עבודות קטנות) בשטחי העיר יהוד מונסון ,מרבית העבודות הנדרשות בשטחים ציבוריים
פתוחים ומיעוטם במבני ציבור וכיו"ב ,זאת בהתאם לתקציב וצרכי העירייה ,הכל כמפורט
במסמכי המכרז.

.1.2

תיאור העבודות הנדרשות עפ"י מכרז זה מפורט במסמכי המכרז ,לרבות המפרט הטכני והמחירון.

.1.3

מבלי לגרוע מהאמור ביתר מסמכי המכרז ,העבודות הנדרשות מכח המכרז כוללות בין היתר
עבודות שיפוצים לרבות צבע ,בטון ,אלומיניום ,נגרות ,חשמל ,מסגרות ,תאורה ,אינסטלציה וכיו"ב
(להלן" :העבודות") .העבודות יוזמנו מעת לעת על פי צרכי העירייה באופן ובמועד שיידרש בכפוף
ל"הזמנת עבודה" מאת אגפי בעירייה.

.1.4

העבודות הנדרשות ברחבי העיר יבוצעו ברובם (כ )90% -בשטחים פתוחים ומיעוטם (כ)10% -
במבני ציבור (ראה פרוט במפרט המצורף למכרז זה) .מובהר כי נתונים אלו מובאים לצורך ידיעת
המציעים בלבד ואין בהם משום התחייבות של העירייה להזמנת העבודות מסוג או בהיקף זה או
אחר.

.1.5

העירייה תבחר בזוכה אחד למכרז .בכל מקרה ,לעירייה שיקול דעת מוחלט באשר להערכת היקף
העבודות אשר תועברנה לידי הזוכה ,מיקום העבודות ,היקפן ,מהותן ,מורכבותן ,רווחיותן וכיו"ב.
כמו כן העירייה שומרת על זכותה לשנות ,בכל עת ,את היקף העבודות לפי שיקול דעתה הבלעדי.
העירייה תהא רשאית לפרסם מכרז/ים דומה/ים לביצוע עבודות המפורטות במכרז זה ,ולזוכה
במכרז זה לא תהא כל טענה עקב כך .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,לעירייה שמורה הזכות לפרסם
מכרזים לפרויקטים נקודתיים ולביצוע עבודות על פי צרכיה.

.1.6

המכרז הינו מכרז מסגרת ועל כן העירייה תזמין את העבודות הדרושות לה בהתאם לשיקול דעתה
המוחלט ,לצרכיה ,תקציבה ,בכפוף לאישור תקציבי ובהתאם להזמנות תקציביות מאושרות כדין
והיא אינה מתחייבת להעביר לביצועו של הזוכה עבודות בהיקף כלשהו .כמו כן רשאית העירייה
לבצע העבודות או חלקן באמצעות עובדיה ,או מי מטעמה לפי ראות עיניה .לזוכה לא תהיה כלפי
העירייה כל טענה או תביעה או זכות פיצוי בגין אי מסירת ו/או מסירת חלקן של העבודות בלבד
לביצוע ו/או בגין היקף הזמנת העבודות ו/או מיעוט הזמנות או העדרן.

.1.7

הזוכה מתחייב עבור כל הזמנת עבודה להגיש לאישור המנהל ,מפרט עבודות ,לוחות זמנים לביצוע
ואישורים הנדרשים ע"פ דין ,וכן לבצע את העבודות בהתאם לדרישות העירייה במועד ובאופן
הנדרש ובמחירים להם התחייב במסגרת הצעתו .בכל מקרה התשלום יבוצע רק בגין עבודות
שהוזמנו ובוצעו בפועל ובהתאם לתנאי התשלום במכרז.

.1.8

הקבלן הזוכה יעמיד לרשות העירייה שירות "צוות תורן" הכולל שני עובדי אחזקה כללים כשאחד
מהם ישמש כראש הצוות ומספר הטלפון שלו יועבר מראש לנציגי העיריה ולמוקד העירוני .הצוות
התורן יהיה זמין למקרה של קריאת פתע בו ידרשו ביצוע עבודות דחופות ברחבי העיר .הצוות
מתחייב להגיע למקום הקריאה עד שעה ( 60דקות) משליחת ההודעה ,במשך כל ימות השנה ובכל
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שעות היממה לרבות ימי שבת וחג .הצוות יגיע באמצעות רכב עבודה של הקבלן עם כלי עבודה
וציוד בטיחות לרבות :פטישי  5ק"ג 2 ,מגרפות 1 ,גנרטור 2 ,פנסי תאורה 4 ,מחסומי ברל ,ציוד
בטיחות לעובדים ולרכב ,וכל הנדרש לשם ביצוע העבודות בצורה מיטבית .העירייה תספק לעובדים
את החומרים הנדרשים לביצוע העבודות.

.2

.1.9

הקבלן הזוכה יידרש להתחיל בביצוע העבודות תוך הזמן הנקוב בהזמנת עבודה ולסיים את
העבודות במסגרת לוח הזמנים שיקבע בהזמנת עבודה ובמפרט העבודה .יובהר כי העבודות יבוצעו
בשעות הפעילות ובימי עבודה כפי שיקבע בהזמנת עבודה .ימי חג ,ערב חג וכן חול המועד פסח,
וסוכות לא ייחשב כיום עבודה ולא יתאפשר ביצוע עבודות בימים אלו ,אלא אם תידרש עבודה
דחופה אשר אינה סובלת דיחוי ובסיכום עם המנהל.

.1.10

עוד מתחייב הזוכה לספק לכל עובד מטעמו את הציוד הנדרש לרבות כלי עבודה

.1.11

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

.1.12

העירייה אינה מתחייבת לבצע הזמנות/פניות פרטניות בהיקף מינימלי/מקסימלי מסוים מכוח
מכרז זה ותהא רשאית שלא לבצע הזמנות/פניות פרטניות מכוחו כלל .יצוין כי העבודות שיידרשו
מפעם לפעם במסגרת מכרז זה ,הינן עבודות בהיקפים כספיים משתנים ולעיתים בהיקפים כספיים
קטנים.

.1.13

מובהר כי לזוכה במכרז לא תינתן כל בלעדיות על אספקת השירות והעירייה תהא רשאית לפעול
על פי שיקול דעתה ובכפוף לכל דין בעת הזמנת השירותים המפורטים במכרז זה או שירותים
דומים להם ואף לבצע שירותים אלה בעצמה .כן העירייה תהא רשאית לפרסם מכרז/ים נפרד/ים
נוספים לביצוע השירות נשוא המכרז.

.1.14

תוקפו של החוזה מכוח מכרז זה הינו לשנה ,החל מיום חתימתו .מבלי לגרוע מהאמור לעיל,
לעירייה שמורה אופציה חד צדדית ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,להאריך את תוקפו של החוזה
בארבע ( )4שנים נוספות ,כולן או כל חלק מהן בכל פעם ,כך שסך כל תקופת ההתקשרות לא תעלה
על חמש ( )5שנים.

.1.15

אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכות העירייה לבטל את ההתקשרות עם הזוכה בכל עת במהלך תקופת
ההתקשרות ,בהודעה מראש בת  30יום ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,הכל כמפורט בחוזה .במקרה
של ביטול ההתקשרות ,מכל סיבה שהיא ,תשלם העירייה לזוכה רק את התשלומים המתייחסים
לשירותים שהזוכה כבר סיפק בפועל עד תאריך ההודעה על ביטול ההתקשרות ,והעירייה לא תהיה
חייבת בכל פיצוי ,תמורה או תשלום אחר עבור ביטול ההתקשרות.

מסמכי המכרז
המסמכים המפורטים מטה ,מהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז ויקראו להלן יחד ולחוד ,מסמכי המכרז:
מסמך א'  -הזמנה להציע הצעות;
מסמך ב' -

תנאי המכרז והוראות למשתתפים (מסמך זה);

מסמך ג' -

הצעת המציע;

מסמך ד' -

חוזה;

מסמך ה' -

( )1נוסח הערבות הבנקאית להשתתפות במכרז ולהבטחת הצעת המציע;
( )2נוסח הערבות הבנקאית להבטחת ביצוע החוזה וקיום התחייבויות הזוכה בתקופת הבדק;

מסמך ו' -

נספח ביטוח ואישור קיום ביטוחים;
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מסמך ז -

( )1תצהיר בדבר העדר עבירות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו;1976 -
( ) 2אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו-
; 1976

מסמך ח'-

( )1נספח בטיחות כללי;
( )2הצהרת בטיחות כללית;

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

( )1הסכמה/אי-הסכמה לחשיפת מסמכי המכרז;
( )2תצהיר בדבר אי תאום מכרז;

מסמך יא'  -הוראות רלבנטיות מתוך חוק עבודת נוער ,התשי"ג – ;1953
מסמך יב'  -הצהרת המציע ופירוט ניסיונו להוכחת עמידה בתנאי הסף;
מסמך יג'  -טופס פרטים לצורך ניקוד איכות ההצעה;
מסמך יד'  -מפרט העבודות;
מסמך טו'  -רשימת מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו.
.3

השתתפות במכרז – תנאי סף
.3.1

רשאי להשתתף במכרז מציע העומד במצטבר בכל התנאים המפורטים להלן:
 .3.1.1עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל ובעל אישורים על ניכוי מס במקור מטעם
פקיד השומה.
 .3.1.2בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו –  ,1976בהתאם
לתצהיר והאישור המצורפים כמסמך ז'( – )1ז'( )2למסמכי המכרז.
 .3.1.3מציע שצירף ערבות בנקאית להשתתפות ,בנוסח מסמך ה( )1למסמכי המכרז ,בסכום
ובתוקף המפורטים בטבלה במסמך א'.
 .3.1.4מציע שרכש את מסמכי המכרז.
 .3.1.5קבלן רשום בפנקס הקבלנים בהתאם לחוק רשום הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות
התשכ"ט –  1969והתקנות שהותקנו מכוחו ,ושסיווגו אחד מאלה:
 )1ענף  100בניה סוג ג 1-לפחות או
 )2ענף  131שיפוצים סוג א 1-לפחות.
 .3.1.6בעל ניסיון מוכח של לפחות שלוש השנים האחרונות המסתיימות במועד הגשת ההצעות
למכרז (בשנים  ,)2019, 2020, 2021בביצוע עבודות בניה ו/או שיפוצים בשטחים ציבורים
ברשויות מקומיות או במבני ציבור בהיקף כספי של לפחות ( ₪ 200,000לא כולל מע"מ).
לצורך עמידה בתנאי סף זה "מבני ציבור" הינם מבנים שנבנו עבור גוף ציבורי המשמשים
לשירות הציבור ,ובין היתר :בתי ספר ,גני ילדים ,מעונות יום ,תנועות נוער ,מוזיאונים,
בתי כנסת ,מקוואות ,אולמות ספורט ,היכל תרבות ,ספריות ,מתנ"סים ,טיפות חלב ,בתי
חולים ומרפאות;
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"גוף ציבורי" הינו אחד מאלה :משרדי הממשלה ומוסדות מדינה אחרים ,רשויות
מקומיות ,תאגידים עירוניים וגופים אחרים הממלאים תפקידים ציבוריים על-פי דין.
לצורך עמידה בתנאי זה ,ניתן להציג הן עבודות שבוצעו על ידי המציע כקבלן ראשי והן
עבודות שבוצעו על ידי המציע כקבלן משנה עבור קבלן ראשי אחר.
 .3.1.7מציע בעל מחזור כספי של לפחות  ₪ 500,000לשנה בממוצע (לא כולל מע"מ) ,במהלך
שלוש השנים האחרונות בביצוע עבודות תחזוקה ב כהגדרתם לעיל.
.3.2

משתתף במכרז ייחשב כבעל הניסיון הנדרש בתנאי הסף שבסעיף  3.1.6גם בהתקיים אחד משני
אלו:
 .3.2.1המשתתף הינו תאגיד ,כאשר בעל מניות המחזיק ב 50% -ומעלה מהבעלות בו הינו בעל
הניסיון הנדרש.
 .3.2.2המשתתף הינו יחיד אשר היה מנהל או בעל מניות המחזיק ב 50% -ומעלה מהבעלות
בתאגיד אשר הינו בעל הניסיון הנדרש.

.4

.3.3

הצעת המציע תהא של ישות משפטית אחת ,הנדרשת לעמוד בכל תנאי הסף הנקובים לעיל ,וכל
המסמכים הנדרשים במכרז ,לרבות הערבות הבנקאית ,יהיו על שם אותה ישות שהגישה את
ההצעה למכרז .המציע אינו רשאי להיות מעורב במישרין או בעקיפין ביותר מהצעה אחת במענה
למכרז זה ,בין באמצעותו ,באמצעות בעל השליטה בו ,או באמצעות חברת בת של המציע.

.3.4

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

.3.5

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,לוועדת המכרזים שמורה הזכות ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לחקור
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
חייב למסור לוועדה את מלוא המידע /המסמכים להנחת דעתה .במקרה בו המציע יסרב למסור
מסמך הסבר או ניתוח כלשהוא כאמור ,רשאית הוועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף
לפסול את ההצעה.

הצהרות המציע
.4.1

הגשת הצעת המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה ואישור שכל פרטי המכרז ומסמכי
המכרז ידועים ונהירים למציע וכי המציע קיבל את מלוא המידע הנדרש ,בחן את כל הנתונים,
הפרטים והעובדות ובכלל זה – מהות העבודות ,המפרט הטכני (מסמך יא') והחוזה ,מבין ויודע את
כל התנאים הנדרשים לביצוע העבודות והסכים להם בהתאם להצעתו.

.4.2

כמו כן ,הגשת ההצעה כמוה כהצהרה כי יש למציע ו/או למי מטעמו ,לרבות העובדים אשר יועסקו
בפועל בביצוע העבודות ,את כל הידיעות ,הכישורים והסגולות המקצועיות והאחרות הדרושים
לביצוע מכלול העבודות נשוא המכרז ,כי הוא והמועסקים מטעמו עומדים בכל התנאים
המקדמיים האמורים דלעיל ,וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את העבודות נשוא המכרז -
הכל כמפורט במסמכי המכרז ותוך עמידה בתנאיו.

.4.3

הגשת ההצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז ,על נספחיו ,לרבות החוזה
והמפרט הטכני במסמך יא' ,והכל בלא כל שינוי ו/או תוספת.

.4.4

כל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם
מפרטי המכרז ו/או החוזה על נספחיו ו/או דבר שאינו מופיע במסמכי המכרז ,לא תתקבל לאחר
הגשת הצעת המציע.
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.5

.6

איסור הכנסת שינויים והסתייגויות
.5.1

אסור למציע למחוק ,לתקן או לשנות את מסמכי המכרז.

.5.2

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

הבהרות
.6.1

מסמכי המכרז מטרתם לתאר את האופי ,הטיב והיקף העבודות שעל המציע לבצע .מובהר בזאת
כי מלבד המתואר במסמכים אלו יחויב הזוכה לבצע את העבודות גם בהתאם להנחיות מי שימונה
על ידי העירייה כאחראי מטעמה למכרז זה (להלן " :המנהל") ו/או מי מטעמו.

.6.2

סתירה ,שגיאה ,אי התאמה בין מסמכי המכרז וכל הסתייגות או פנייה אחרת תובא ע"י המציע
לתשומת לב המנהל בכתב ,באמצעות דואר אלקטרוני ל( michrazyahud@ye-mo.org.ilלהלן:
"הממונה" או "המנהל") ,וזאת לא יאוחר מ 7-ימים קלנדריים לפני תום המועד להגשת הצעות.

 .6.3יש לוודא טלפונית את קבלת הדואר האלקטרוני שנשלח לכתובת הנ"ל אצל הגברת רחלי זרחי,
בטלפון .03-5391254 :
.6.4

בפנייתו יציין הפונה את שמו המלא ,טלפון ליצירת קשר עמו ,מספר ושם המכרז .הפניות תשלחנה
בפורמט של קובץ  Wordבלבד במבנה של טבלה ,כמפורט להלן:
עמוד מס' הסעיף במסמכי שאלה  /הסתייגות /בקשה
מס"ד מספר
להבהרה
המכרז
בחוברת המכרז
.1

.6.5

מסר המציע לממונה הודעה בכתב כאמור לעיל ,ימסור הממונה תשובות בכתב לכל המציעים
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
יהיה כדין כל הצעה אחרת לכל דבר.

.6.6

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

.6.7

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

.6.8

תשובות ,הבהרות ,תיקונים שניתנו כאמור בסעיף זה יהוו חלק ממסמכי המכרז (להלן" :מסמכי
הבהרות") .בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמכי ההבהרות ובין מסמכי המכרז המקוריים,
יגבר האמור במסמכי ההבהרות ,ובכל מקרה של סתירה בין מסמכי ההבהרות לבין עצמם ,יגבר
האמור במסמך ההבהרות המאוחר יותר.

.6.9

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

.6.10

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

.6.11

כל מציע נדרש לצרף להצעתו את התשובות ו/או ההבהרות שימסרו על ידי המנהל ,כאמור לעיל
(אף אם לא היו אלה תשובות לשאלות שנשאלו על ידו) ותשובות ,הבהרות ותיקונים שיינתנו כאמור
בסעיף זה יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
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.6.12

.7

כל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם
מפרטי המכרז ו/או החוזה על נספחיו ו/או דבר שאינו מופיע במסמכי המכרז ,לא תתקבל לאחר
הגשת הצעת המציע ו/או לאחר תום המועד להגשת הצעות ,לפי המוקדם מבניהם ,ובעצם הגשת
הצעתו מסכים המציע לכל התנאים והאמור במכרז ובחוזה ,על נספחיו ולהתקשרותו עם העירייה
במקרה שבו תיבחר הצעתו כזוכה.

מסמכים
.7.1

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

תעודת עוסק מורשה מאת שלטונות מע"מ ואישור מרואה חשבון מוסמך או מפקיד
השומה כי הינו מנהל ספרים כחוק (מקור/העתק מאושר למקור מאומת ע"י עו"ד/רו"ח).

ב.

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

ג.

אישור ותצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו –  ,1976בנוסח המצורף
למסמכי המכרז כמסמכים ז'( – )1ז'(.)2

ד.

ערבות בנקאית מקורית לצורך השתתפות במכרז ,בנוסח מסמך ה( )1במדויק ,כמפורט
בסעיף  8שלהלן.

ה.

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

ו.

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

ז.

הצהרה ופירוט ניסיון המציע להוכחת עמידתו בתנאי הסף שבסעיף  3.1לעיל ,על גבי מסמך
י"ב למסמכי המכרז ,מלא וחתום על-ידי המציע ומאומת ע"י עו"ד.
ככל שהוצג ניסיון אשר נצבר על ידי המציע כקבלן משנה ,חובה לצרף אישור מטעם הגוף
הציבורי עבורו בוצעה העבודה ,המתייחס באופן פרטני למציע (ולא לקבלן הראשי).

ח.

הצהרה ופירוט המציע להוכחת עמידתו באמות המידה בסעיף  11.3לעיל ,על גבי מסמך
י"ג למסמכי המכרז ,מלא וחתום על-ידי המציע ומאומת ע"י עו"ד.

ט.

הצהרת בטיחות בנוסח מסמך ח' 2למסמכי המכרז.

י.

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

יא.

תצהיר הסכמה/אי-הסכמה לחשיפת מסמכי המכרז ותצהיר בדבר אי תאום מכרז ,בנוסח
מסמך י'(-)1מסמך י'( )2למסמכי המכרז.

יב.

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

יג.

כל מסמכי המכרז בשני ( )2העתקים (מקור וצילום) חתומים כנדרש ובנוסף -בראשי תיבות
וחותמת המציע בתחתית כל עמוד.

יד.

כל מסמכי ההבהרות למכרז ,ככל שפורסמו ,חתומים בראשי תיבות וחותמת המציע
בתחתית כל עמוד.

טו.

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

)1

העתק תעודת ההתאגדות של התאגיד ופלט עדכני למועד הגשת ההצעה של התאגיד
מספרי הרשם הרלוונטי ,בהתאם לאישיות המשפטית של המציע.

)2

אישור מעו"ד או רו"ח התאגיד על כך כי ביצוע העבודות במסגרת סמכויות התאגיד,
כי התאגיד קיבל החלטה כדין להגיש הצעה ע"פ תנאי המכרז ,וכי הצעת התאגיד
חתומה ע"י האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ולחייב את התאגיד
בחתימתם על מסמכי המכרז וכי ההשתתפות במכרז וכן ביצוע העבודות נשוא
המכרז הינם בהתאם למסמכי ההתאגדות.

)3

שמות מנהלי התאגיד.

)4

שמות האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ושחתימתם מחייבת את התאגיד.

)5

כתובת משרדו הרשום של התאגיד.

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

 .7.2הצעה שלא יצורפו אליה כל המסמכים והאישורים המפורטים לעיל ו/או חלקם עלולה להיפסל ע"י
ועדת המכרזים.
 .7.3מובהר במפורש ,כי בכל מקרה בו האישורים/המסמכים המפורטים דלעיל הינם בעלי תוקף מוגבל,
נדרש כי אלו יהיו תקפים במועד הגשת ההצעה וכן במשך כל תקופת החוזה ,לפי העניין.
 .7.4לוועדת המכרזים שמורה הזכות ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לחקור ולדרוש מהמציע פרטים
והבהרות בדבר הצעתו ולהציג כל מידע ו/או מסמך נוסף שיידרש להוכחת כשירותו ,ניסיונו,
מומחיותו ,יכולת המימון שלו והתאמתו לביצוע העבודות נשוא המכרז וכיו"ב (לרבות המלצות).
המציע יהיה חייב למסור לוועדה את מלוא המידע /המסמכים ,הפרטים וההבהרות להנחת דעתה.
במקרה בו המציע יסרב למסור מסמך הסבר או ניתוח כלשהוא כאמור ,רשאית הוועדה להסיק
מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.
.8

ערבות לצורך השתתפות והבטחת הצעת המציע
.8.1

המציע חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית בסכום של  10,000ש"ח ובתוקף הנקובים בנוסח מסמך
ה( )1למסמכי המכרז במדויק .כל חריגה מהנוסח המצורף למסמכי המכרז עלולה להוביל לפסילת
ההצעה (לעיל ולהלן" :ערבות השתתפות").

.8.2

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

.8.3

על הערבות להיות חתומה.

.8.4

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

.8.5

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

.8.6

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

.8.7

סכום הערבות ישמש פיצויים קבועים ומוסכמים מראש בגין אי מילוי תנאי ההצעה .יסרב המציע
לחתום על החוזה ,תהא העירייה רשאית לחלט את הערבות השתתפות ללא כל תנאי מוקדם.
מובהר ,כי אין בחילוט הערבות כדי למצות את תביעותיה וטענותיה של העירייה ו/או כדי לפגוע
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בזכות העיריה לתבוע פיצויים מהמציע ,בגין הנזקים הממשיים שיגרמו על ידו ,עקב אי קיום
ההצעה ,בהתאם לזכויותיה עפ"י חוזה זה ועפ"י כל דין.
.8.8

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,העירייה תהא רשאית לחלט את ערבות ההשתתפות בכל אחד
מהמקרים הבאים:
.8.8.1
.8.8.2
.8.8.3
.8.8.4
.8.8.5

.9

אם המציע נהג במהלך המכרז בערמה ,בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים;
אם המציע מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק;
אם המציע ינקוב בהצעתו הכספית בהצעת מחיר העולה (תוספת) על מחיר/י המקסימום
של העירייה;
אם המציע חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות
במכרז;
אם המציע נבחר כזוכה במכרז ולא החזיר חוזה חתום וכל הנספחים הרלוונטיים במועד
הנקוב לכך במכרז.

.8.9

נהג המציע לפי אחד הסעיפים כאמור לעיל ,תהא העירייה רשאית לחלט את הערבות ללא כל תנאי
מוקדם .מובהר כי אין בחילוט הערבות כדי למצות את תביעותיה וטענותיה של העירייה ו/או כדי
לפגוע בזכות העירייה לתבוע פיצויים מהמציע ,בגין הנזקים הממשיים שיגרמו על ידו ,עקב אי
קיום ההצעה ,בהתאם לזכויותיה עפ"י הסכם זה ועפ"י כל דין.

.8.10

בעת החתימה על החוזה יחליף הזוכה את ערבות ההשתתפות הנזכרת בסעיף  8.1לעיל ,בערבות
בנקאית קבועה להבטחת ביצוע העבודות נשוא המכרז לפי תנאי החוזה ,בנוסח מסמך ה()2
למסמכי המכרז בסכום הנקוב בטבלה במסמך א' .עם סיום ביצוע העבודה האחרונה בתקופת
ההתקשרות ולאחר קבלת אישור העירייה ,תוחזר ערבות הביצוע ובמקומה יפקיד הקבלן הזוכה
בידיי העירייה ערבות בנקאית לתקופה של  12חודשים מסיום העבודות בנוסח מסמך ה()3
למסמכי המכרז.

.8.11

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

אופן הגשת ההצעות
.9.1

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

.9.2

הצעת המציע תוגש בשתי מעטפות נפרדות ותכלול את כל המסמכים הבאים:
 .9.2.1מעטפה א'  -עליה יצוין "מכרז לביצוע עבודות תחזוקה קטנות ושיפוצים בעיר יהוד
מונסון – מעטפה א'" למעטפה זו יוכנסו כל מסמכי המכרז וכל האסמכתאות הנדרשות
לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף ולצורך ניקוד איכות ההצעה ,למעט מסמך ג'  -ההצעה
הכספית .על המעטפה ייכתב מספר ושם המכרז ,שם המציע והמילים "מעטפה א'" (להלן:
"מעטפה א'").
 .9.2.2מעטפה ב' – עליה יצוין "הצעה כספית – מעטפה ב'" במעטפה זו תוגש הצעת המציע
המצורפת כמסמך ג' למסמכי הפנייה ,בה ינקוב המציע את אחוז ההפחתה האחיד המוצע
על ידו למחירון דקל שיפוצים מורחב (להלן" :מחירון דקל") ואשר לא יפחת מ17%
הפחתה .לתשומת לב המציעים – יש לציין את הצעת המחיר אך ורק במסמך ג' – אשר
יוכנס לבדו לתוך מעטפה נפרדת עליה ייכתב מספר ושם המכרז ,שם המציע והמילים:
"הצעה כספית".
 .9.2.3המציע יכניס את מעטפה א' ומעטפה ב' יחד לתוך מעטפה ג' ,ללא כל סימני זיהוי של
המציע ,עליה ייכתב מספר ושם המכרז בלבד.
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.10

.11

.9.3

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

.9.4

ההצעה תוגש אך ורק על גבי הטפסים המצורפים למכרז .על המציע לצרף להצעתו את כל
המסמכים המפורטים בסעיף  7לעיל ,למלא הצעתו כמפורט לעיל ולחתום על גבי מסמך ג' וכן
לחתום על גבי החוזה (מסמך ד') ,וכל מקום נוסף בו הדבר נדרש ,בכתב יד ברור וקריא ,בעט בלבד,
ללא מחיקות ו/או תיקונים .בנוסף ,על המציע לסמן בראשי תיבות של חתימתו ובחותמתו בתחתית
כל דף של מסמכי המכרז – ולהגיש הכל בשני עותקים (מקור וצילום) ,כרוכים או משודכים .הערה
שתרשם בגוף מסמכי המכרז עלולה להביא לביטול ההצעה.

.9.5

את ההצעה בצרוף כל המסמכים הנדרשים ,חתומים כנדרש ,ללא כל סימני זיהוי של המציע ,יש
להגיש בתוך מעטפה סגורה ,תוך ציון מספר ושם המכרז על גבי המעטפה ,בהתאם להנחיות
המפורטות במסמך א' למסמכי המכרז.

.9.6

כל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה על כל פרטיה ,מרכיביה ,נספחיה וצרופותיה למשך  90יום
מהמועד הקבוע להגשת ההצעות .העיריה תהיה רשאית לדרוש מהמציע להאריך את תוקף הצעתו
לתקופה נוספת כפי שתורה העירייה ,ובכלל זה להאריך ,על חשבונו ,את תוקף הערבות הניתנת ע"י
המציע להבטחת קיום הצעתו ,והמציע חייב יהיה לעשות כן .במידה וינקטו הליכים משפטיים
בעניין המכרז ,תעמוד ההצעה בתוקפה עד לתום הליכים משפטיים אלה ובתוספת  30יום.

אופן החתימה על ההצעה
.10.1

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

.10.2

אם ההצעה תוגש ע"י תאגיד (ככל שהדין מאפשר התאגדות באופן זה) ,יחתמו על ההצעה המנהלים
המוסמכים בשם התאגיד תוך ציון שמם המלא ,כתובת התאגיד ומספר הרישום שלו ובצרוף
חותמת התאגיד .כמו כן תצורף הוכחה על זכות החתימה בשם התאגיד והוכחה על רישום התאגיד.

.10.3

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

החלטות העירייה
11.1

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

11.2

דירוג ההצעות יתבצע על פי ניקוד משוקלל של איכות ההצעה ( 30נק') ושל המחיר המוצע ( 70נק')
כמפורט להלן;

11.3

בשלב ראשון ,תדורגנה ההצעות לפי רכיב האיכות ,במסגרתו תעניק ועדת המכרזים או ועדת משנה
מטעמה לכל מציע ,עד  30נק' מקסימאליות מסך הציון המשוקלל הסופי ,בהתאם לקריטריונים
הבאים:
מ"ס אמת המידה

.1

המלצות אודות ביצוע
אחזקה
עבודות

הניקוד
המירבי
לאמת
המידה
 10נקודות

אופן הניקוד

במסגרת אמת מידה זו ועדת המכרזים או ועדת
משנה מטעמה ,תפנה לממליץ אחד מתוך
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רשימת הממליצים שיצרף הספק ,ותערוך
משוב טלפוני על מנת להתרשם משביעות רצון
הממליץ משירותי המציע (בדבר עמידה בזמנים
יחסי אנוש) – הרשות תנקד את ההמלצה.
ניתן לצבור עד  10נקודות באמת מידה זו.
הוכחה באמצעות :על המציע לפרט פרטי
התקשרות של שלושה לקוחות ממליצים
עבורם ערך סקרים ,ע"ג מסמך יג'.

ושיפוצים עבור גופים
ציבוריים בשלוש שנים
האחרונות.

.2

הקבלן מעסיק עובדים
בעלי הסמכות ואישורים
מתחומים שונים כגון:
טכנאי מיזג אויר ,מורשה
ע"י אגף הגנת הסביבה,
רתך מוסמך וכו'.

 10נקודות

המציע יפרט ע"ג מסמך יג' אודות ההסמכות
והאישורים בהם הוא או מי מעובדיו מחזיק
ויצרף העתקי תעודות ורישיונות .כל העסקת
עובד מוסמך תזכה את המציע ב 2נקודות עד
למקסימום של  10נקודות.

.3

ותק בביצוע עבודות
אחזקה ושיפוצים.

 5נקודות

המציע בעל הותק הרב ביותר בביצוע עבודות
בניה ו/או שיפוצים במבנה ציבור בהיקף כספי
שלא יפחת  ,₪ 200,000יזכה במקסימום 5
נקודות ויתר ההצעות ינוקדו באופן יחסי.
על המציעים לפרט בדבר ניסיון כאמור על גבי
מסמך יג' למסמכי המכרז ,בליווי
האסמכתאות הנדרשות שם.

.4

ראיון אישי

 5נקודות

ועדת המכרזים תראיין את המציעים
הרלוונטיים (בעצמה או באמצעות ועדת משנה
שתוקם על ידה) .במסגרת הריאיון תיבחן ועדת
המשנה את התרשמותה מהמצעים על פי
התרשמות כללית ,שירותיות ויכולת ביטוי
בשפה העברית.
המציעים ייבחנו לאותם קריטריונים.
ועדת המכרזים תדרג את המציעים בהתאם
להתרשמותה .ניתן לזכות במקסימום 5
נקודות.
יובהר כי ככל שמדובר בתאגיד  -לראיון
יתייצב הרפרנט מטעמו אשר צפוי לספק את
השירותים בפועל.

כן יובהר כי המציע רשאי להציג לצורך ניקוד מדדי האיכות ניסיון קודם אשר הוצג על ידו לצורך
הוכחת עמידתו בתנאי הסף למכרז.
סכום הניקוד יקרא להלן" :ניקוד איכות ההצעה".
11.4

בשלב השני ,תיבדק הצעת המחיר  -לאחר קביעת הניקוד המשוקלל של רכיב האיכות של כל
ההצעות הכשרות ,תפתחנה מעטפות ב' ותיבדקנה הצעות המחיר .רכיב המחיר יקבל עד  70נקודות
סה"כ.

11.5

רכיב המחיר עבור עבודות שיתומחרו על פי מחירון דקל שיפוצים מורחב בניכוי שיעור הפחתה
אחיד שהציע המציע ואשר לא יפחת מ ,17%יקבל עד  70נקודות בשיטת החישוב היחסי .כלומר –
המציע שהציע את הצעת המחיר הזולה ביותר יזכה למלוא הניקוד ( 70נקודות) והצעות המציעים
האחרים תנוקדנה באופן יחסי אליו ,בהתאם לנוסחה הבאה:
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X 70

ההצעה הזולה ביותר
_____________________
ההצעה הנבדקת

סכום הניקוד יקרא להלן" :ניקוד מחיר ההצעה".
11.6

הציון הסופי המשוקלל לכל הצעה יחושב כדלקמן ( :ניקוד מחיר ההצעה) ( +הניקוד של איכות
ההצעה).

11.7

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

11.8

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

11.9

העירייה שומרת על זכותה לפנות לפי שיקול דעתה במהלך הבדיקה וההערכה של ההצעות אל
המציעים (כולם או חלקם) על מנת לקבל הבהרות להצעותיהם או בכדי להסיר אי בהירות שעשויה
להתעורר בבדיקת ההצעות ,וכן לזמנם לראיון ו/או להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או
אישורים לרבות בקשר לבירור עמידתם בתנאי הסף של המכרז.

 11.10במקרה שיימצא ,לאחר דירוג ההצעות ,כי קיימות הצעות כשרות זהות המדורגות במקום הראשון,
ואף אחת מההצעות אינה מטעם עסק בשליטת אישה ,כמפורט בסעיף  15להלן ,ייקבע כ"זוכה שני"
המציע שיציג את מגוון ההסמכות והרישיונות לביצוע עבודות שיפוצים במבני ציבור הגבוה ביותר.
 11.11העיריה תהא רשאית להתחשב בין השאר ,ביכולתו ,בחוסנו הכלכלי ,בניסיונו ובכישוריו של המציע
לבצע את העבודות בטיב מעולה ,ובמחירי הצעתו של המציע ,ובכל פרט אחר שנדרש המציע להציג
ו/או למלא ע"פ תנאי המכרז והוראותיו .מבלי לגרוע מהאמור לעיל יצוין כי העיריה תהיה רשאית
לבחון את כושרו של המציע לבצע את העבודות ולעמוד בהתחייבויותיו נשוא מכרז זה גם על סמך
ניסיונה הקודם עמו ,ככל שהיה כזה.
 11.12כן תהא רשאית העירייה לערוך בדיקות ולקבל חוות דעת מיועצים ומגורמים שונים לגבי המציעים
ו/או הצעותיהם ,כולם או חלקם ,לרבות ביחס לטיב העבודות ו/או לניסיונם ו/או ביחס ליכולתם
לביצוע העבודות נשוא מכרז וחוזה זה במיומנות ובאיכות גבוהה.
 11.13העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה בשל חוסר התייחסות מפורטת לתנאי וסעיפי המכרז,
באופן שלדעת העירייה מונעת הערכת ההצעה כראוי.
 11.14העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפסול על הסף מציע אשר קיימת לגביו חוות דעת שלילית על
טיב עבודתו וטיב ביצוען על ידו ,לעירייה או לגוף אחר אשר העירייה סומכת על חוות דעתו.
במקרים אלה תינתן למציע זכות טיעון בכתב ו/או בעל פה לפני מתן ההחלטה הסופית ,וזאת בכפוף
לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה.
 11.15העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפסול מציע אשר הוא ,או מי מבעליו ,הורשעו בפלילים בשבע
( )7השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות ,בעבירות נגד בטחון המדינה ,ו/או
על פי חוק העונשין ,תשל"ז ,1977-כנגד גופו של אדם ו/או נגד רכושו של אדם ו/או בעבירות הנוגעות
לתחום עיסוקו של המציע בביצוע העבודות מסוג העבודות נשוא מכרז זה אשר לא התיישנו ,ו/או
אשר מתנהלים נגדו הליכים בגין עבירה כאמור .כן שומרת לעצמה העירייה את הזכות לפסול מציע
אשר עומדות כנגדו ו/או כנגד מי מבעליו ,תביעות משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים
לפירוק ו/או לפשיטת רגל ו/או לכינוס נכסים.
החלטת הפסילה הנ"ל תיעשה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים ,בין היתר,
בהתחשב בהשלכות של ההרשעות/הליכים על אמינות ומהימנות המציע ו/או יכולתו לבצע את
העבודות נשוא המכרז כנדרש.
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 11.16העירייה רשאית לפסול כל הצעה שתוגש בתיאום עם משתתפים אחרים אם יוכח קשר כזה ו/או
אם מצאה כי קיים קשר מוקדם בין המציעים ,ובכלל זה קשרי בעלות בין המציעים ,קשרים בין
חברות אחיות ,קשרים בין חברות בנות וכיו"ב ו/או אם קיים חשש כי ההצעה תכסיסנית ו/או
ההצעה בלתי סבירה בין אם ביחס לפריטים מסוימים ובין אם ביחס להצעה בכללותה ו/או אם
הזוכה לא ימלא אחר כל דרישות המכרז.
 11.17למען הסר ספק ,ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעה אשר לדעתה הינה הצעה גירעונית ו/או הצעה
אשר מעלה חשש לאי מילוי התחייבויות הזוכה כלפי עובדיו לפי תנאי מכרז זה ובהתאם להוראות
דיני עבודה.
 11.18העירייה תודיע בכתב לכל מציע שהצעתו לא התקבלה ,על אי קבלת הצעתו והמציע לא יהא זכאי
לקבל פיצוי או שיפוי כלשהם מהעירייה .כמו כן ,העירייה איננה מתחייבת למסור פרטים או
נימוקים לאי קבלת הצעה כלשהי או למסור פרטים על ההצעה שנתקבלה ,אלא ככל שמחייבים
אותה דיני המכרזים.
 11.19ההתקשרות עם הזוכה והיקפה מותנים בקיומו של תקציב מאושר על ידי העירייה וכן בקבלת כל
האישורים התקציביים וההשתתפות מאת משרדי הממשלה או מאת גופים אחרים שאמורים
לממן או להשתתף במימון ביצוע העבודות ,ככל שישנם .במקרה בו לא יהיה לעירייה תקציב
מאושר כולל לביצוע העבודות ו/או לא יתקבלו כל האישורים התקציביים ו/או ההרשאות לביצוע
העבודות כמפורט לעיל ,לא יבוצעו כלל העבודות ע"י הזוכה ו/או לא יבוצע חלקן של העבודות אשר
לא נתקבלה בגינו הזמנה תקציבית ולא תהיה למציעים ו/או לזוכה כל טענה ו/או תביעה עקב כך.
 11.20העירייה שומרת על זכותה לקבוע את אופן תמחור העבודה או הפרויקט במסגרת מחירון דקל על
פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף להמצאת הזמנת עבודה אשר תועבר לזוכה מראש ובכתב .יודגש
כי לא תהיה למציעים ו/או לזוכה כל טענה ו/או תביעה עקב אופן התמחור על ידי העירייה.
 11.21העיריה רשאית לבטל את המכרז ו/או להחליט על ביצוע חלק מן העבודות בלבד ו/או לבצע בעצמה
את העבודות או חלקן ו/או להחליט על דחיית ביצוע חלק מן העבודות למועד מאוחר יותר ,בהתאם
לשיקול דעתה הבלעדי של העיריה ו/או בהתחשב בתקציב שיעמוד לרשות העיריה .העירייה שומרת
על זכותה לפרסם מכרז/ים חדש/ים במקרה בו החליטה על ביטול המכרז כאמור דלעיל.
 11.22בוטל המכרז או הוקטן היקפו או הוגדל היקפו או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו ,מכל סיבה שהיא,
לא תהא למציע ו/או לזוכה כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו נזק כאמור,
והמציע ו/או הזוכה לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג ולא ייערך כל שינוי בתמורה שתשולם לו.
בנסיבות ביטול מוחלט של המכרז תשקול העיריה לזכות את המציע ו/או הזוכה בהחזר המחיר
ששולם על ידו לעיריה עבור רכישת מסמכי המכרז.
.12

חובת הזוכה עפ"י המכרז
.12.1

הזוכה יידרש לחתום על החוזה המצורף למכרז (מסמך ד') ולהחזירו לעירייה כשהוא חתום עפ"י
דין ,תוך  7ימים מתאריך הודעת העירייה לזוכה בדבר זכייתו במכרז.

.12.2

עד למעמד חתימת החוזה ,יהא על הזוכה להמציא לידי העירייה את המסמכים הבאים וזאת
כתנאי לחתימה על החוזה ,בנוסף על כל תנאי אחר האמור בתנאי המכרז:
 .12.2.1ערבות בנקאית חתומה להבטחת ביצוע התחייבויות הזוכה בתקופת החוזה ובתקופת
הבדק ,בסך ( ₪ 10,000במילים :עשרת אלפים  ) ₪בנוסח מסמך ה( )2במדויק ,המצורף
למסמכי המכרז ,בהתאם לדרישות החוזה ,שתוקפה עד תום שנה אחת ממועד סיום
ההתקשרות .אין באמור לעיל כדי לגרוע מיתר התחייבויות הזוכה להמציא ערבויות
כמפורט בהסכם.
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 .12.2.2אישור קיום עריכת ביטוחים  -אישור חתום מאת חברת ביטוח מטעמו על עריכת
הביטוחים כנדרש בחוזה על פי נוסח אישור על קיום ביטוחים (מסמך ו' למסמכי המכרז).
העירייה רשאית לראות בכל שינוי ,מחיקה ,תיקון או תוספת בנוסח האישור על קיום
ביטוחים משום הסתייגות המציע מנוסח אישור על קיום הביטוחים ,הנדרש על פי הוראות
המכרז ,ואי לכך אי עמידה בדרישות להמצאת אישור הביטוח כמפורט לעיל.
 .12.2.3הצהרת בטיחות כללית חתומה על ידי הזוכה והממונה על הבטיחות בעירייה ,עפ"י נוסח
המסמך המצ"ב כמסמך ח( )2למסמכי המכרז.
.12.3

זוכה שנדרש לחתום על החוזה ולא עשה כן כאמור לעיל ו/או שסרב להפקיד הערבות לביצוע כאמור
לעיל ו/או שלא המציא יתר המסמכים כנדרש בסעיף  12.2לעיל ,תחולט הערבות השתתפות וכן
העירייה תהא רשאית לבטל זכייתו ,וזאת מבלי לפגוע בכל סעד אחר שיעמוד לזכות העירייה .סכום
הערבות ישמש כפיצוי קבוע ומוסכם מראש בגין אי קיום ההתחייבויות שנוטל על עצמו המציע
בהגשת הצעתו למכרז ,על פי הודעת ראש העירייה או גזבר העירייה ,וזאת מבלי לגרוע מזכויות
העירייה על פי כל דין או עפ"י החוזה.

.12.4

כמו כן ,תהא העירייה רשאית ,מבלי לתת כל הודעה או התראה להתקשר בהסכם עם מציע אחר
וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי .לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב
התקשרותה של העירייה עם מציע אחר במקומו.
התקשרה העירייה עם מציע אחר  -יהיה הזוכה חייב לשלם לעירייה את ההפרש בין ההצעה
שנבחרה על ידי העירייה לבין הצעתו הוא ,והעירייה רשאית לצורך זה להשתמש גם בכספי הערבות
שחולטו כמפורט לעיל.
היה ההפרש שבין ההצעה שנבחרה על ידי העיריה לבין הצעתו של הזוכה קטן מסכום הערבות,
ישמש סכום הערבות פיצוי קבוע ומוסכם מראש ,והעירייה תהא רשאית לחלט את הערבות
להשתתפות במכרז במלואה .למען הסר ספק יובהר ,כי העירייה תהא רשאית לחלט את הערבות
להשתתפות במכרז ולהבטחת הצעת המציע במלואה גם במקרה בו לא תתקשר עם מציע אחר
במקום הזוכה.
אין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העירייה כנגד הזוכה ו/או המציע עקב
הפרת ההתחייבות שנטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז.

.12.5

במהלך תקופת ההתקשרות ,יידרש הקבלן הזוכה להעמיד לרשות העירייה שירות "צוות תורן"
הכולל שני עובדי אחזקה כללים כשאחד מהם ישמש כראש הצוות ומספר הטלפון שלו יועבר מראש
לנציגי העיריה ולמוקד העירוני .הצוות התורן יהיה זמין למקרה של קריאת פתע בו ידרשו ביצוע
עבודות דחופות ברחבי העיר .הצוות מתחייב להגיע למקום הקריאה עד שעה ( 60דקות) משליחת
ההודעה ,במשך כל ימות השנה ובכל שעות היממה לרבות ימי שבת וחג .הצוות יגיע באמצעות רכב
עבודה של הקבלן עם כלי עבודה וציוד בטיחות לרבות :פטישי  5ק"ג 2 ,מגרפות 1 ,גנרטור 2 ,פנסי
תאורה 4 ,מחסומי ברל ,ציוד בטיחות לעובדים ולרכב ,וכל הנדרש לשם ביצוע העבודות בצורה
מיטבית .העירייה תספק לעובדים את החומרים הנדרשים לביצוע העבודות.

.12.6

במסגרת הסכם ההתקשרות יעמוד בכוננות הצוות התורן ללא תשלום .במידה והצוות יופעל ויקרא
לביצוע משימות ברחבי העיר תשלם העירייה תמורה בגין צוות העבודה והרכב בהתאם למחירון
דקל שיפוצים מורחב בהפחתת שיעור ההנחה אותה הציע הקבלן הזוכה.

.12.7

בעבודות שביצוען מצריך ליווי ,או עובד מקצועי בעל הסמכה (לרבות מהנדס או ,קונסטרוקטור
או ,טכנאי מיזוג אויר או ,רתך מוסמך או ,חשמלאי מוסמך וכדומה ) (להלן" :עובד מקצועי
מוסמך") , ,מתחייב הקבלן להעסיק (כשכיר או כ"פרילנסר") עובד מקצועי מוסמך בעל ניסיון
מוכח של לפחות שלוש השנים האחרונות בתחום השיפוצים ,על פי דרישת העירייה ולפי הוראת
המנהל בהזמנת העבודה.
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.12.8

כל עובד מקצועי ,ככל שיידרש בהזמנת העבודה ,יאושרו מראש על ידי המנהל ,לפי שיקול דעתו
הבלעדי .מובהר כי המנהל יהיה רשאי שלא לאשר מי מגורמים אלו ,ללא חובת נימוק והזוכה
מתחייב להציג לאישורו עובד מקצועי לשביעות רצונו.

.12.9

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,העירייה תהא רשאית לדרוש מהזוכה אישור העובדים אשר יועסקו
לצורך ביצוע העבודות נשוא מכרז זה ,וכן תהא העירייה רשאית לדרוש החלפת עובד הזוכה המבצע
את העבודות עבור העירייה בעובד אחר ,בהתאם לשיקול דעתה המלא.

 .12.10בנוסף ,יהא על כל זוכה להציג לעירייה ,תוך  30יום ממועד הודעת הזכייה במכרז ,אישור משטרה
על כך שכל עובדיו הקבועים לרבות קבלני משנה ,המועסקים מטעמו במסגרת העבודות נשוא מכרז
זה ,הינם נעדרי הרשעה בעבירות מין כהגדרתן ב"חוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות
מסויימים ,תשס"א ."2001-הזוכה מתחייב להציג אישור משטרה כאמור במהלך תקופת
ההתקשרות ביחס לכל עובד/קבלן משנה נוסף מטעמו .מובהר כי הזוכה במכרז לא יאשר לכל עובד
או מי מטעמו להכנס למוסד ציבור ,אלא לאחר שנמסר לעירייה בגין עובד זה אישור בדבר העדר
עבירות בהתאם לחוק האמור .המצאת האישור האמור תהווה תנאי לתשלום החשבונות ,כמפורט
בחוזה.
 .12.11הזוכה יידרש לבצע את העבודות רק לאחר קבלת הזמנת עבודה חתומה והגשת מפרט עבודות
לרבות לוחות זמנים שהגיש הקבלן לאישור המנהל .הזמנת העבודה תועברנה אליו מעת לעת ,לפי
צרכי העירייה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי .עבודות שיבוצעו ללא קבלת הזמנת עבודה חתומה
כדין ומפרט עבודות מאושר וחתום – לא יזכו את הזוכה בתשלום.
 .12.12מובהר בזאת כי ההסכם שייחתם עם הזוכה הינו הסכם מסגרת ולפיכך העירייה אינה מתחייבת
להעביר לביצועו עבודות בהיקף כספי כלשהו .עוד מובהר ,כי העירייה תהא רשאית לבצע עבודות
דומות לעבודות נשוא המכרז ו/או פרויקטים ספציפיים מכל סוג באמצעות עובדי העירייה או
קבלנים אחרים ו/או לפרסם מכרזים חדשים ו/או נוספים לביצוען.
 .12.13לצורך ביצוע העבודות ,יידרש הזוכה לשמור בכל עת על קשר מידי ורצוף עם הגורם המוסמך מטעם
העירייה ,במהלך תקופת ההתקשרות ,תוך שימוש באמצעי קשר ניידים/קבועים (טלפון סלולרי
חכם ,דוא"ל ,טלפון וכיו"ב) אותם יחזיק על חשבונו.
 .12.14הזוכה יידרש לבצע את העבודות ,בהתאם להנחיות הגורם המוסמך מטעם העירייה ולשביעות
רצונו ורצון העירייה ,בכפוף להזמנת עבודה מאושרת וחתומה והגשת מפרט עבודות מאושר ע"י
המנהל מטעם העירייה ,ובהתאמה למחירי הצעתו (הצעת המציע מסמך ג') ,על פי הוראות כל
דין/תקן הכל כמפורט במסמכי המכרז ,לרבות במצב חירום ו/או מלחמה ולהחזיק לשם כך את
כוח האדם ,המלאי ,הציוד וכל האמצעים הנדרשים לצורך ביצוע העבודות.
 .12.15הזוכה מתחייב להחזיק במשך תקופת ההתקשרות ,מלאי מספיק של כלים וציוד הדרושים לביצוע
העבודות בכל תקופת ההתקשרות ,וכן לדאוג לכוח אדם מקצועי ומיומן בעלי כל האישורים,
הרשיונות וההיתרים הנדרשים ע"פ כל דין ,לצורך ביצוע העבודות.
 .12.16הזוכה מתחייב לעמוד ביתרת התנאים וההוראות בנוגע להתקשרות מכח המכרז ,הגם שלא אוזכרו
בחלק זה ,וכפי שיפורטו בהזמנה העבודה מאת המנהל.
.13

התמורה
.13.1

בגין העבודות אשר בוצעו בפועל ואושרו ע"י העירייה ,יקבל הזוכה תמורה בהתאם למחירי הצעתו
(קרי ,מחיר הפריט במחירון דקל שיפוצים מורחב במועד האחרון להגשת הצעות במכרז בניכוי
שיעור הפחתה אחיד שהוצע על ידי המציע בהצעתו ואשר לא יפחת מ ,)17%על גבי מסמך ג' ובכפוף
לתנאי החוזה (להלן" :התמורה""/מחירי ההצעה").
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.13.2

ככל ואין לקבלן מנוי לתוכנת דקל ,תרכוש העירייה מנוי עבור הקבלן .העירייה תחייב את הקבלן
בעלות המנוי בתוספת  10%בעת תשלום החשבון הראשון בכל שנה.

.13.3

מובהר בזאת ,כי מחירי ההצעה מהווים תשלום מלא וסופי בגין ביצוע העבודות ,וכוללים את כל
ההוצאות ,בין מיוחדות ובין כלליות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בביצוע העבודות על פי תנאי
המכרז בשלמות ומהווים כיסוי מלא לכל התחייבויות המציע נשוא החוזה ,לרבות כוח אדם ,ציוד,
כלי רכב ,חומרים ,הובלות ,כלי עבודה ,ביטוחים ,ההתאמות המתחייבות לצורך התחלת ביצוע
עבודה כלשהי מבין העבודות לרבות גידור האתר ,תיאום עם קבלנים אחרים וכיו"ב.

.13.4

כן מובהר ,כי לא יתווספו למחירי ההצעה סכומים נוספים מכל מין וסוג שהוא לרבות הפרשי
הצמדה למדד כלשהו ההנחה שתינתן ע"י הקבלן הזוכה תחול על מחירון דקל ,לאורך כל תקופת
החוזה (לרבות תקופות האופציה בהתייחס ל מחירון דקל העדכני ביום הוצאת הזמנת העבודה.

.13.5

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

.13.6

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,כל מס ,היטל ,תשלום חובה ,מכל סוג שהוא ,החלים או אשר
יחולו בעתיד על ביצוע העבודות עפ"י מכרז זה ,יחולו על הזוכה וישולמו על ידו .לצורך כך ,תנכה
העירייה מהסכומים שיגיעו לזוכה כל סכום שעליה לנכות לפי כל דין ,והעברת סכומים אלו לזכאי
תהווה תשלום לזוכה.

.13.7

עוד מובהר ,כי מחירי ההצעה הינם קבועים בלא קשר למקום בו מבוצעת העבודה ,למורכבותה,
לאופייה ,למידת הדחיפות בביצועה ומשך הזמן הנתון לביצועה ,לקיומו של פיקוח נדרש לצורך
ביצוע עבודה /היעדר פיקוח ולמועד בו נדרשה  /מבוצעת העבודה וכיו"ב.

.13.8

כן מובהר בזאת ,כי ההסכם שייחתם עם כל זוכה הנו הסכם מסגרת וכי העירייה רשאית להזמין
עבודות מכוח המכרז בהיקפי עבודה משתנים ,הכל בהתאם לשיקול דעתה ,לצרכיה ולתקציבה.
כמו כן ,רשאית העירייה לבצע את העבודות או חלקן באמצעות עובדיה ו/או קבלנים אחרים ,לפי
ראות עיניה ,מבלי שיהיה בכך כדי לשנות את מחיר התמורה ולזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה
ו/או זכות פיצוי בגין אי מסירת ו/או מסירת חלק מהעבודות בלבד לביצוע על ידו .הזוכה מתחייב
מצדו לבצע את העבודות בהתאם לדרישות העירייה במועד ובאופן הנדרש להם התחייב במסגרת
הצעתו.

.13.9

מובהר כי ביצוע העבודות לפי מכרז זה יבוצע רק לאחר קבלת הזמנת עבודה מאושרת כדין שתמסר
לו מעת לעת .כל עבודה שלא תבוצע על פי הזמנה כזו – לא תאושר לתשלום.

 .13.10הזוכה מתחייב לבצע פריט ו/או סעיף ו/או עבודה שאינם כלולים במחירון דקל ,בהתאם למנגנון
הקבוע בחוזה (סעיף  40מסמך ד' ) ומסמכיו לעניין תשלום התמורה.
.14

"כשיר שני" ו"כשיר שלישי"
.14.1

העירייה תהא רשאית לבחור במציע אחד או שניים ,שהצעותיהם הינן הבאות בדירוג לאחר
ההצעות הזוכות כ"כשיר שני" וכ"כשיר שלישי" לפי הסדר .ככל שסירב הכשיר השני ו/או הכשיר
השלישי ,לשמש ככשיר ,העירייה תהא רשאית לבחור במציעים שהצעותיהם דורגו במקומות
שלאחריו וכך הלאה.

.14.2

העירייה תהיה רשאית להתקשר עם ה"כשיר השני" ו/או ה"כשיר השלישי" לפי הענין ,אם עד תום
תקופת הניסיון ,כהגדרתה במכרז ,הזוכה במכרז יחזור בו מהצעתו או שלא ייחתם עימו חוזה או,
שיבוטל החוזה שנחתם עימו מכל סיבה שהיא.

.14.3

הצעתו של הכשיר השני ו/או הכשיר השלישי תעמוד בתוקף (לרבות ערבות ההשתתפות) עד תום
תקופת הניסיון כאמור .במידת הצורך ,אם יתבקש על ידי העירייה ,יאריך הכשיר השני ו/או הכשיר
השלישי את תוקף הצעתו לתקופה נוספת.
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.15

.14.4

כן רשאית העירייה להכריז גם על ה"כשיר השני" ו/או ה"כשיר השלישי" כזוכה במכרז במשותף,
יחד עם הזוכים המקוריים ,במקרה בו תיווכח כי מי מהזוכים המקוריים אינו מסוגל לעמוד
בהיקפי ביצוע העבודות הנדרשות מכח המכרז.

.14.5

לכשיר השני ו/או השלישי לא תהיה כל עילת תביעה כלפי העירייה אם לא תתקשר עמו במהלך
תקופה כאמור בסעיף  14.2לעיל ,לרבות הארכותיה .התקשרות עם הכשיר השני ו/או השלישי
נתונה לשיקול דעת העירייה בלבד והיא תהא רשאית שלא לפנות אליו ,אלא לבטל המכרז או
לפרסם מכרז חדש/נוסף ,והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

.14.6

יובהר ויודגש כי במקרה של התקשרות עם כשיר שני ו/או שלישי ,רשאית העירייה לפי שיקול דעתה
הבלעדי לקבוע את היקף העבודות שיימסרו לכשיר זה ,ואין כל התחייבות כי הכשיר השני או
השלישי יקבלו לביצוע את היקף העבודות שנמסר לזוכה אשר הסתיימה ההתקשרות איתו או לא
השתכללה.

עידוד נשים בעסקים
על מציע העונה על הדרישות של תקנות העיריות (מכרזים) (תיקון) ,התשע"ו( ,2016-להלן" :התיקון לתקנות
העיריות (מכרזים)") ,לעניין עידוד נשים בעסקים ,להגיש במועד הגשת ההצעה ,אישור ותצהיר לפיו העסק
הוא בשליטת אישה (על משמעותם של המונחים" :עסק"; "עסק בשליטת אישה"; "אישור"; ו"תצהיר"
ראה סעיף 2ב' לחוק חובת המכרזים ,התשנ"ב .)1992-על פי התיקון לתקנות העיריות (מכרזים) ,במקרה בו
מצאה הוועדה כי יש להמליץ באותה מידה על שתי הצעות ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה,
תמליץ הועדה על ההצעה האמורה כזוכה במכרז ובלבד שצורף לה בעת הגשתה" ,אישור" ו" -תצהיר".

.16

עדיפות בין מסמכים
יש לראות את מסמכי המכרז כמשלימים זה את זה .בכל מקרה של סתירה ,אי התאמה או דו משמעות,
אפשרות לפירוש שונה בין מסמכי ונספחי המכרז ,תכרענה הוראות החוזה /מסמכי החוזה ,לפי העניין
ובהתאם לשיקול דעת העירייה.

.17

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

.18

הליכי המכרז
.18.1

מובהר בזה ,כי מציע ,לרבות זוכה ,לא יבוא בתביעות ,בטענות או בדרישות כלפי העירייה ,בגין כל
עיכוב בביצוע העבודות ו/או הפסקת העבודות ,זמנית או קבועה ,אשר יגרמו ,אם יגרמו ,כתוצאה
מהליכי משפט שיינקטו ,אם יינקטו ,על ידי מציע או צדדים שלישיים כלשהם.

.18.2

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

.18.3

כל מציע ,לרבות זוכה ,מצהיר בזה כי לקח בחשבון אפשרות של עיכובים בחתימת החוזה ו/או
הפסקת ביצוע העבודות ,זמנית או קבועה ,והוא מוותר על כל טענה ,דרישה או תביעה כלפי
העירייה עקב כך.

.18.4

בהתאם לתקנה (21ה) לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג –  ,1993ולתקנה (22ט) לתקנות העיריות
(מכרזים) ,תשמ"ח 1987-מציעים רשאים לבקש לעיין בהצעה הזוכה .מציע אשר סבור כי סעיפים
מסוימים בהצעתו מהווים סוד מסחרי או סוד מקצועי והוא מתנגד להתיר למציעים שלא זכו
במכרז לעיין בהם ,יציין מראש את חלקי הצעתו אשר לטענתו חסויים (להלן" :סוד מסחרי").
18

חתימת המציע__________________ :

יובהר ,כי מחיר ההצעה אינו יכול להיחשב "סוד מסחרי" .מציע שלא יציין חלקים חסויים בהצעתו
יוחזק כמי שנתן הסכמתו לחשיפת כל מסמכי הצעתו .על אף האמור לעיל ,העירייה רשאית להציג
בפני מציעים שלא זכו במכרז ,כל מסמך ומידע אשר לשיטתה אינם מהווים סוד מסחרי או מקצועי.
ההחלטה הסופית בעניין העיון בהם מסורה לשיקול דעת העירייה בלבד.
.18.5

המציע ,ו/או בעל עניין במציע ,ו/או כל גוף שהמציע הינו בעל עניין בו או נושא משרה בכל אחד
מהם לא יפעלו לתיאום הצעת המציע עם הצעת מציע אחר כלשהו ולעירייה שמורה הזכות לפסול
הצעות אשר יימצא כי נערך תיאום בהגשתן ו/או לצורך הגשתן .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,
תיאום הצעות כולל:
 .18.5.1כריתה מפורשת של חוזה או הבנה מכל סוג עם אדם או גוף כלשהו  -למעט אדם או גוף
שהינו בעל עניין במציע  -בעניין עלויות ,שיתוף פעולה ,מימון ,מחירים ,העברת נכסים,
אסטרטגיות ,הכל בנוגע להצעה וכיו"ב.
 .18.5.2קבלה של מידע כאמור או החלפת מידע בצורה אחרת ,פרסום מידע או גילויו לאדם או
לגוף כלשהו ,כאשר ידוע למציע כי האדם או הגוף הוא בעל עניין או נושא משרה או שלוח
או עובד של מציע אחר.
__________________________

יעלה מקליס
ראש העיריה
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מכרז 24/2022
לביצוע עבודות שיפוץ ותחזוקה (עבודות קטנות) ברחבי העיר יהוד מונסון
לכבוד
ועדת המכרזים
עירית יהוד מונסון

הצעת המציע

.1

אני הח"מ __________________ מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז ,והנני מגיש בזאת
הצעתי לביצוע עבודות תחזוקה קטנות ושיפוצים ברחבי העיר יהוד מונסון ,כהגדרתן במסמכי המכרז
החוזה ונספחיו ובכפוף להזמנת עבודה מאושרת אשר תמסר לזוכה מעת לעת (להלן" :העבודות") .ביצוע
העבודות ו/או כל חלק מהן נתון לשיקול דעתה המוחלט של העירייה וכפוף לתקציבה המאושר.

.2

הנני מצהיר כי קראתי והבנתי את כל פרטי המכרז ,לרבות פרסום ההודעה למציעים בעיתונות ,כל מסמכי
המכרז וכי תנאי המכרז ,פרטי העבודות ,תנאיהן ,השטח המיועד לביצוע העבודות ותנאיו ,וכל הגורמים
האחרים המשפיעים על העבודות ,ידועים ומוכרים לי ,אני מסכים להם ובהתאם לכך קבעתי את הצעתי.
לאחר שבדקתי ואני מכיר את תנאי המכרז ויודע את כל הפרטים הנוגעים לביצוע העבודות ,אני מציע לקבל
על עצמי את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במסמכי המכרז בלא כל הסתייגות ,ובכלל זה לבצע את
העבודות ו/או כל חלק מהן בהתאם להצעתי ,לפי המחירים הנקובים במחירון המצורף למסמכי המכרז,
בניכוי אחוז ההפחתה המוצע על ידי בסיפא מסמך זה.

.3

אני מצהיר ,מסכים ומתחייב בזאת כי:

 .3.1הנני בעל הידע ,המומחיות ,הניסיון ,הרישיונות ,ההכשרות ,כח אדם ,ציוד ,הכישורים ואפשרויות המימון
הדרושים לביצוע העבודות ומסירתן לעירייה ולביצוע התחייבויותיי מכח המכרז בשלמות ובדייקנות,
מכל בחינה שהיא ,הן מבחינת המימון והן מבחינה מקצועית ,בהתאם לכל מסמכי המכרז.
 .3.2מבלי לגרוע מן האמור ,ברשותי או בכוחותיי להשיג את כל כוח האדם המיומן והציוד המקצועי הדרוש
על מנת לבצע את העבודות נשוא המכרז בצורה מקצועית ויעילה ואני מעסיק עובדים וכוח אדם מקצועי
ומיומן ,בהתאם לדרישות המכרז ומסמכיו.
 .3.3הנני עומד בכל התנאים המקדמיים הנדרשים לצורך הגשת ההצעה למכרז ,כמפורט במסמך תנאי המכרז
והוראות למשתתפים (מסמך ב') ,סעיף  ,3ולראיה הנני מצרף את כל המסמכים הנדרשים בסעיף  7למסמך
ב' למסמכי המכרז .ידוע לי ,כי במידה ולא אצרף מסמך ו/או אישור מן המפורטים לעיל ועדת המכרזים
עלולה לפסול הצעתי.
 .3.4ידוע לי כי ,לוועדת המכרזים שמורה הזכות לחקור ולדרוש ממני להציג כל מידע/מסמך/אישור נוסף
שיידרש להוכחת כשירותי ,ניסיוני ,מומחיותי ,אפשרויות המימון ,התאמתי לביצוע העבודות ,לרבות
המלצות וכיו"ב ,ואני אהיה חייב למסור לוועדה את מלוא המידע/המסמכים ,להנחת דעתה .אם אסרב
למסור מסמך ,הסבר או ניתוח כלשהוא כאמור ,רשאית הוועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף
לפסול את ההצעה.
 .3.5הגשת הצעתי כמוה כהצהרה כי אני מסוגל לבצע ולסיים את העבודות בתוך לוח הזמנים שיקבע בהזמנת
העבודה ,שיימסרו לי מעת לעת .ידוע לי ,כי ההתחייבות לעמידה בלוח הזמנים מהווה תנאי יסודי
ועיקרי בהתקשרות נשוא המכרז וכי בגין כל איחור אהיה צפוי לתשלום פיצוי מוסכם לעירייה.
 .3.6הנני מתחייב ,כי במידה ואזכה במכרז והעירייה תתקשר איתי בהסכם ,אבצע את העבודות נשוא המכרז
בשלמותן ,בהתאם להזמנה התקציבית ומפרט עבודות מאושר לכל מסמכי המכרז ,הוראות הבטיחות
והוראות כל דין ו/או תקן ו/או הוראה ו/או הנחייה ,לפי המחירים הנקובים בהצעתי ,לשביעות רצונם
המלא של העירייה ושל מי שימונה על ידי העירייה כאחראי מטעמה למכרז זה (להלן" :המנהל")
 .3.7הנני מתחייב למסור את הדיווחים הנדרשים בנוגע לביצוע העבודות ,כפי שאדרש ע"י העירייה ו/או המנהל
ואהיה זמין בכל עת לצורך ביצוע העבודות ואשמור על קשר מידי ורצוף עם המנהל ,במהלך תקופת
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הביצוע של העבודות תוך שימוש בכל אמצעי הקשר הדרושים (טלפון סלולרי ,דוא"ל ,טלפון וכו') ,הכל על
חשבוני.
 .3.8ידוע לי כי מרבית העבודות (כ )90% -הנדרשות ברחבי העיר יבוצעו בשטחים פתוחים ומיעוטם (כ)10% -
במבני ציבור.
 .3.9הנני מתחייב להגיש לאישור המנהל ,מפרט עבודות ,לוחות זמנים לביצוע ואישורים הנדרשים ע"פ דין
עבור כל הזמנת עבודה .וכן לבצע את העבודות בהתאם לדרישות העירייה במועד ובאופן הנדרש ובמחירים
להם התחייבתי במסגרת הצעתי .ידוע לי כי בכל מקרה התשלום יבוצע רק בגין עבודות שהוזמנו ובוצעו
בפועל ובהתאם לתנאי התשלום במכרז.
 .3.10הנני מתחייב להעמיד לרשות העירייה שירות "צוות תורן" הכולל שני עובדי אחזקה כללים כשאחד מהם
ישמש כראש הצוות ומספר הטלפון שלו יועבר מראש לנציגי העיריה ולמוקד העירוני .הצוות התורן יהיה
זמין למקרה של קריאת פתע בו ידרשו ביצוע עבודות דחופות ברחבי העיר .הנני מתחייב כי הצוות יגיע
למקום הקריאה עד שעה ( 60דקות) משליחת ההודעה ,במשך כל ימות השנה ובכל שעות היממה לרבות
ימי שבת וחג .הצוות יגיע באמצעות רכב עבודה שברשותי ועם כלי עבודה וציוד בטיחות לרבות :פטישי 5
ק"ג 2 ,מגרפות 1 ,גנרטור 2 ,פנסי תאורה 4 ,מחסומי ברל ,ציוד בטיחות לעובדים ולרכב ,וכל הנדרש לשם
ביצוע העבודות בצורה מיטבית .ידוע לי כי העירייה תספק לעובדים את החומרים הנדרשים לביצוע
העבודות.
 .3.11כן הנני מתחייב ,להעסיק (כשכיר או כ"פרילנסר") עובד מקצועי מוסמך בעל ניסיון מוכח של לפחות שלוש
השנים האחרונות בתחום השיפוצים (לרבות מהנדס אזרחי או ,קונסטרוקטור או טכנאי מיזוג אויר או,
רתך מוסמך או ,חשמלאי מוסמך) ככל שאדרש על ידי העירייה ולפי הוראות המנהל בהזמנת העבודה.
 .3.12ידוע לי כי העירייה תהא רשאית לאשר או שלא לאשר את העובד המקצועי המוסמך מטעמי ,בהתאם
לשיקול דעתה וללא חובת נימוק .כן ידוע לי כי העירייה תהא רשאית לדרוש אישור עובדים נוספים אשר
יועסקו לצורך ביצוע העבודות נשוא מכרז זה ,וכן לדרוש החלפת עובד הזוכה המבצע את העבודות עבור
העירייה בעובד אחר ,בהתאם לשיקול דעתה המלא.
 .3.13כמו כן ,ידוע לי כי בככל שאזכה במכרז ,אזי תוך  30ימים מהודעת העירייה על הזכייה במכרז וכתנאי
לתשלום ,יהא עליי להציג לעירייה אישור משטרה על כך שכל עובדיי הקבועים לרבות קבלני משנה,
המועסקים מטעמי במסגרת העבודות נשוא מכרז זה ,הינם נעדרי הרשעה בעבירות מין כהגדרתן בחוק
למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים ,תשס"א .2001-הנני מתחייב להציג אישור משטרה
כאמור במהלך תקופת ההתקשרות ביחס לכל עובד/קבלן משנה נוסף מטעמי .למען הסר ספק ,הנני
מתחייב כי ככל שאזכה במכרז לא אאשר לכל עובד או מי מטעמי להכנס למוסד ציבור ,אלא לאחר שנמסר
לעירייה בגין עובד זה אישור בדבר העדר עבירות בהתאם לחוק האמור .ידוע לי כי המצאת אישור זה
תהווה תנאי לתשלום החשבונות.
 .3.14עוד הנני מתחייב כי בשעת חירום (לרבות מבצע צבאי או מלחמה) אעמיד כוח אדם מתאים וכן מלאי
וציוד זמינים לצורך ביצוע העבודות נשוא המכרז.
 .3.15בנוסף ,הנני מתחייב להפקיד בידי העירייה ערבויות להבטחת התחייבויותיי ,ובסכומים ,במועדים
ובתנאים המפורטים בחוזה ובמסמכיו.
 .3.16עוד הנני מתחייב לא להסב ולא להעביר את ההסכם ,כולו או מקצתו ,או כל טובת הנאה על פיו ו/או
התחייבות על פיו לאחר במישרין או בעקיפין .ידוע לי כי לא אורשה להעסיק קבלני משנה לצורך ביצוע
העבודות ,אלא לאחר קבלת אישור המנהל מראש ובכתב .מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,לא יהא בהעסקת
קבלני משנה כדי לגרוע מהתחייבויותיי עפ"י מסמכי המכרז ,לרבות אחריותי כלפי העירייה ,הכל כאמור
במסמכי המכרז.
 .3.17הנני מצהיר כי אינני בעל קרבה לעובד עירייה או חבר מועצה וכראיה לכך חתמתי על התצהיר המצורף
כמסמך ט' למסמכי המכרז.
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 .3.18ידוע לי כי כל תנאי להתקשרות/התחייבות המופיעה במסמכי מכרז זה לרבות בחוזה (מסמך ד'),
ובמסמך ב' למסמכי המכרז ,גם אם לא הוזכרה במפורש בחלק זה ,מחייבת אותי וכן כל גורם מטעמי
אשר יועסק בביצוע העבודות נשוא המכרז בכל עת.
.4

למען הסר ספק ,ידוע לי במפורש כי התמורה אשר אהיה זכאי לקבל בגין ביצוע העבודות הינה בהתאם למחיר
הפריט במחירון דקל שיפוצים מורחב במועד האחרון להגשת הצעות במכרז בניכוי שיעור הפחתה אחיד
שהוצע על ידי להלן ואשר לא יפחת מ.17%

.5

ידוע לי כי ככל ואין לי מנוי לתוכנת דקל ,תרכוש העירייה עבורי מנוי ותחייב אותי בעלות המנוי בתוספת
 10%בעת תשלום החשבון הראשון בכל שנה.

.6

הנני מצהיר ,כי המחירים המוצעים על ידי עבור ביצוע העבודות נשוא המכרז הם כמפורט בהצעתי ,וכוללים
את כל ההוצאות ,בין מיוחדות ובין כלליות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בביצוע העבודות על פי תנאי
המכרז בשלמות ומהווים כיסוי מלא לכל התחייבויותיי נשוא החוזה וכן ,כל דבר אחר הדרוש לביצוע
התחייבויותיי נשוא החוזה והמכרז ,למעט מע"מ אשר ישולם ע"פ דין.

.7

מובהר לי בזאת כי לא תשולם כל תמורה נוספת ,בגין ביצוע העבודות נשוא המכרז ,על כל הכרוך בכך .בכלל
זה ,לא ישולמו לי הפרשי הצמדה למדד .ההנחה שתינתן על ידי תחול על מחירון דקל ,לאורך כל תקופת
החוזה (לרבות תקופות האופציה בהתייחס למחירון דקל העדכני ביום הוצאת הזמנת העבודה .כן מובהר לי
כי כל מס ,היטל ,תשלום חובה ,מכל סוג שהוא ,החלים או אשר יחולו בעתיד על ביצוע העבודות עפ"י חוזה
זה ,יחולו עליי וישולמו על ידי .לצורך כך ,תנכה העירייה מהסכומים שיגיעו לי כל סכום שעליה לנכות לפי
כל דין ,והעברת סכומים אלו לזכאי תהווה תשלום לי.

.8

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מובהר לי כי ביצוע כל עבודה לפי מכרז זה יבוצע רק לאחר קבלת הזמנה עבודה
מאושרת כדין על-ידי העירייה וכי עבודה שלא תבוצע על פי הזמנה כזו – לא תאושר לתשלום.

.9

אני מצהיר ,כי במסגרת ההצעה הריני מתחייב לבצע פריט ו/או סעיף ו/או עבודה שאינם כלולים במחירון,
בהתאם למנגנון הקבוע בחוזה (סעיף  46מסמך ד') לעניין תשלום התמורה.

 .10ידוע ומוסכם עלי ,כי התמורה נקבעה בגין מהות הסעיף ו/או הפריט ו/או העבודה ללא קשר להיקף או לצורך
בו הם נדרשים ,למורכבותם ,לאופיים ,למידת הדחיפות בביצועם ,למשך הזמן הנתון לביצועם ,לקיומו של
פיקוח נדרש לצורך ביצועם /היעדר פיקוח ,למועד בו נדרשו /בו הם מבוצעים וכיו"ב.
 .11להבטחת קיום הצעתי מצ"ב ערבות בנקאית חתומה להשתתפות במכרז ,בסכום ובתוקף הנקובים בטבלה
במסמך א' ,בנוסח מסמך ה( )1למסמכי המכרז ,במדויק.
 .12אם אזכה במכרז והצעתי תתקבל ,הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות בסעיף  12במסמך ב'
למסמכי המכרז ,וזאת תוך  7ימים מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז.
 .13אני מצהיר בזאת ,כי ידוע לי שאם אחזור בי מהצעת המחיר שנקבתי ו/או אם לא אבצע את הפעולות המנויות
בסעיפים לעיל ,כולן או מקצתן ,או כל התחייבות כלשהי אחרת הכלולה בחוברת מכרז זו ,אאבד את זכותי
לבצע את העבודות והעירייה תהא רשאית לחלט את הערבות הבנקאית המצורפת להצעתי (ערבות
ההשתתפות) והעיריה תהא רשאית להתקשר עם מציע אחר לביצוע העבודות נשוא הצעתי ,הכל כמפורט
במסמכי המכרז .כן ידוע לי שבחילוט הערבות וככל שתתממש התקשרות עם אחר ,אזי לא יהא כדי לפגוע
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
אחר במקומי .כן הנני מתחייב כי במקרה בו תתקשר העירייה עם מציע אחר כאמור דלעיל ,יהיה עליי לשלם
לה את ההפרש בין ההצעה שנבחרה על ידה לבין הצעת המחיר מטעמי ,והעירייה רשאית להשתמש לצורך
זה בכספי הערבות שחולטו כמפורט לעיל.
 .14ידוע ומוסכם עלי כדלקמן:
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.14.1

במידה ואזכה במכרז דנן ,ההתקשרות עימי וכן היקפה מותנים בקיומו של תקציב מאושר על ידי
גזברות העירייה וכן בקבלת כל האישורים התקציביים וההשתתפות של משרדי הממשלה והגופים
האחרים אשר אמורים לממן או להשתתף במימון העבודות ,ככל שישנם .במקרה בו לא יהיה
לעירייה תקציב מאושר להזמנת העבודות ו/או לא יתקבלו כל האישורים התקציביים ו/או
ההרשאות כאמור לעיל ,לא תתבצע הזמנת עבודות על ידי העירייה /או לא יבוצע חלקן של העבודות
אשר לא נתקבלה בגינו הזמנה תקציבית ולא תהיה לי כל טענה ו/או תביעה עקב כך.

.14.2

העיריה איננה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא ,כולה או חלקה והיא רשאית לבטל את המכרז ו/או
להחליט על הזמנת חלק מן העבודות בלבד ו/או על דחיית הזמנת העבודות או חלקן למועד מאוחר
יותר ו/או לפרסם מכרז/ים נפרדים ונוספ/ים לביצוע העבודות או עבודות אחרות ,בהתאם לשיקול
דעתה הבלעדי.

.14.3

כי המכרז הינו מכרז מסגרת ועל כן העירייה תזמין את העבודות הדרושות לה בהתאם לשיקול דעתה
המוחלט ,לצרכיה ,תקציבה ,בכפוף לאישור תקציבי ובהתאם להזמנות תקציביות מאושרות כדין
והיא אינה מתחייבת להעביר לביצועו של הזוכה עבודות בהיקף כלשהו .כמו כן רשאית העירייה
לבצע העבודות או חלקן באמצעות עובדיה ,או מי מטעמה לפי ראות עיניה .לזוכה לא תהיה כלפי
העירייה כל טענה או תביעה או זכות פיצוי בגין אי מסירת ו/או מסירת חלקן של העבודות בלבד
לביצוע על ידי מי מהם ו/או בגין היקף הזמנת העבודות ו/או מיעוט הזמנות או העדרן.

.14.4

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

.14.5

כי במקרה בו הוקטן היקפו של המכרז או הוגדל היקפו או נדחה ביצועו ,כולו או חלקו ,או פוצלה
הזכייה מכוחו או לא פוצלה הזכייה מכוחו ,מכל סיבה שהיא ,ייחתם עמי החוזה על בסיס הצעתי,
והנני מתחייב לבצע את העבודות בהתאם להצעתי זו.

.14.6

הנני מצהיר בזאת מפורשות ,כי לא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בכל הנוגע ו/או
בקשר עם ביטול המכרז ,הקטנת היקפו ,הגדלת היקפו ,דחיית ביצועו ,שינוי היקף העבודות
המועברות לביצועי בכל זמן שהוא ,מכל סיבה שהיא ,כמפורט דלעיל .מבלי לגרוע מכלליות האמור
דלעיל ,לא אהיה זכאי לקבלת כל פיצוי בגין כך אף אם יגרם לי נזק .כמו כן ,לא תהא לי כל תביעה
בגין ביצוע אי העבודות מכוח המכרז בהיקף מסויים.

 .15הריני מצהיר כי המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים ,הקפאת הליכים ,פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות
תלויות שעומדות נגדו מסוג זה ,הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון ,הדו"חות הכספיים שלו אינם כוללים
אזהרת "עסק חי" ולא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים.
 .16הנני מצהיר כי לא אבוא בתביעות ,בטענות או בדרישות כלפי העירייה ,בגין כל עיכוב בביצוע
העבודות/הפסקת העבודות ,זמנית או קבועה ,אשר יגרמו ,אם יגרמו ,כתוצאה מהליכי משפט שיינקטו ,אם
יינקטו ,על ידי מציע או צדדים שלישיים כלשהם.
 .17הנני מצהיר בזה כי לקחתי בחשבון אפשרות של עיכובים בחתימת החוזה ו/או הפסקת שירות זמנית או
קבועה ,ואני מוותר על כל טענה ,דרישה או תביעה כלפי העירייה עקב כך.
 .18הצעתי מוגשת ללא כל קשר ו/או תיאום עם מציעים אחרים במכרז.
 .19הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של  90ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות כפי
שהוגדר בתנאי המכרז .במידה ותדרוש העיריה יוארך תוקפה של הצעתי ,לתקופה נוספת .ידוע לי ואני
מסכים כי במידה וינקטו הליכים משפטיים בעניין המכרז ,תעמוד הצעתי בתוקפה עד לתום הליכים
משפטיים אלה ובתוספת  30יום.
 .20אם הצעה זו נחתמה על ידי יותר מאדם אחד ,היא מחייבת את כל החתומים מטה ביחד וכל אחד מהם לחוד,
ובכל מקום שפרט מפרטי הצעה זו מובא בלשון יחיד יש לראותו כאילו הובא על ידי כל החתומים מטה ביחד
ועל ידי כל אחד מהם לחוד.
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 .21הצעה זו היא בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול ,לשינוי או לתיקון ,והיא עומדת בתוקפה ומחייבת אותי
כאמור דלעיל.
 .22ידוע לי כי העירייה איננה מתחייבת להיקף עבודה מינימלי או היקף עבודה כלשהו מכוח המכרז .המציע
/הזוכה לא יבואו בטענה ו/או דרישה כלפי העירייה בכל הנוגע להיקף העבודות שנמסרו לביצועו ,לרבות
בעניין "כדאיות העסקה".

 .23הצעתי הכספית הינה כדלקמן:

הנני מציע לבצע את העבודות נשוא המכרז בהתאם למחירי מחירון דקל
שיפוצים מורחב בניכוי שיעור הפחתה אחיד בסך ( _______%במילים:
____________ אחוזים).
•
•
•
•

שיעור ההפחתה לא יפחת מ.17%
ניתן להציע אחוז הפחתה אחיד בלבד (אשר יחול על כל הפריטים המפורטים במחירון דקל).
הצעה אשר תחיל תוספת למחירים המקסימליים ו/או תחיל שיעורי הפחתה לא אחידים תפסל על הסף,
מבלי שתידון .וכן הצעה שתציע שיעור הפחתה הנמוך מ 17% -תיפסל.
למחירים המקסימליים בניכוי ההפחתה המוצעת על-ידי כנקוב לעיל יתווסף מע"מ ,אשר ישולם על ידי
העיריה.

פרטי המציע

שם המציע
אופן ההתאגדות של המציע (יחיד  /חברה בע"מ  /שותפות
 /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
פרטי מורשי החתימה של המציע לצורך הגשת הצעה
למכרז

שם _______________ :ת.ז________________ :
שם _______________ :ת.ז________________ :
שם _______________ :ת.ז________________ :

24
חתימת המציע__________________ :

חתימות:

_______________________________________

תאריך._________________ :

(ראה פרוט דרישות לחתימות במסמך ב').

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

אני הח"מ _________ ,עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי המסמך דלעיל נחתם ע"י:
.1

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

.2

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

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

________________
חתימה
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מסמך ד'

הסכם מסגרת
שנערך ונחתם ביהוד מונסון ביום _________לחודש _______בשנת __________
עיריית יהוד מונוסון
באמצעות ראש העיר והגזבר
מרח' מרבד הקסמים  ,6יהוד מונסון.
(להלן" :העירייה")

בין:

לבין:

מצד אחד;
____________________________ ,ת.ז /.ח.פ_____________________________ .
באמצעות המורשה מטעמו מר _____________________ ת.ז______________________ .
מרח' _____________________ פלא'/טל' __________________ פקס ______________
(להלן" :הקבלן")
מצד שני;

הואיל

והעירייה פרסמה מכרז  24/2022לביצוע עבודות שיפוץ ותחזוקה (עבודות קטנות)
מונסון ,על פי התנאים המפורטים בהסכם זה וביתר מסמכי המכרז (להלן" :המכרז");

בעיר יהוד

והואיל:

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

והואיל:

וועדת המכרזים בישיבתה המליצה על קבלת הצעת הקבלן;

והואיל:

ואחרי עיון בהמלצת ועדת המכרזים החליטה ראש העירייה להתקשר עם הקבלן בחוזה זה;

אי לכך הוצהר ,והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 .1המבוא
.1.1

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

.1.2

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

.1.3

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

.1.4

הוראות ההסכם חלות על הקבלן ,כהגדרתו בחוזה זה ,לרבות כל מי שמועסק מטעמו בביצוע העבודות
לפי החוזה.

 .1.5מובהר בזאת כי המנהל הינו נציג העירייה לעניין ביצוע הסכם זה .הקבלן מתחייב לבצע את העבודות
במשך כל תקופת ההסכם באופן שייקבע על ידי המנהל ,בהתאם להנחיותיו ,בתיאום עמו ,ולשביעות
רצונו המלאה ו/או מי מטעמו.
 .2הגדרות
בחוזה זה ובכל המסמכים המהווים חלק מהחוזה יהיו למונחים להלן ,ההגדרות בצידם (אלא אם כוונה אחרת
משתמעת מגופו של עניין):
2.1

"העירייה" -

עיריית יהוד מונסון.

2.2

"גזבר העירייה" -

לרבות כל מי שיבוא בשמו או מטעמו.

חתימת המציע___________________:
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2.3

"העבודה/ות" –

עבודות לתחזוקה ולשיפוץ בשטחי העיר יהוד מונסון ,בהתאם למפורט
בחוזה זה ונספחיו ,ככל שתמסרנה לקבלן בכפוף לקבלת הזמנה תקציבית
מאושרת וחתומה ע"י העירייה ,והכל לפי שיקול דעת העירייה ומבלי
להתחייב על היקף העבודות.

2.4

"המנהל" -

מנהל אגף אחזקה בעירייה ו/או מי שהוסמך על ידי מי מהם לצורך חוזה זה.

2.5

"המפקח" -

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

2.6

"הקבלן" -

הקבלן שפרטיו צוינו והחתום על גבי חוזה זה ,לרבות נציגיו של הקבלן
ומורשיו המוסמכים ,וכן כל מי שפועל בשמו ומטעמו במתן וביצוע העבודות.

2.7

"עובדי הקבלן"  -עובדיו של הקבלן ו/או שליחיו ו/או המועסקים על ידו או אלה ששירותיהם
יושכרו או ירכשו על ידו ו/או על ידי עובדיו ו/או על ידי שליחיו במסירת
וביצוע העבודות נשוא החוזה או בקשר אליהן וכל מי שהקבלן אחראי על פי
כל דין למעשיו או למחדליו.

2.8

"עובד מקצועי
מוסמך"

עובד מקצועי מוסמך בעל ניסיון מוכח של לפחות שלוש השנים האחרונות
בתחום השיפוצים לרבות מהנדס או קונסטרוקטור ,או טכנאי מיזוג אויר
או רתך מוסמך או חשמלאי מוסמך וכו' אשר יועסק על ידי הקבלן על פי
דרישת העירייה ולפי הוראת המנהל בהזמנת העבודה.

2.9

" הזמנת עבודה" –

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

2.10

"קריאת פתע" -

הודעה לקבלן ע"י המנהל ו/או המוקד העירוני המחייבת התייצבות צוות
תורן עד שעה ממסירת ההודעה לצורך ביצוע עבודה דחופה כלשהי ,כשהוא
מצויד בכח האדם וכלי העבודה הדרושים.

 .3מסמכי החוזה
.3.1

כל מסמכי המכרז ,וכל המסמכים שנמסרו לרוכשי מסמכי המכרז בקשר עם המכרז ,לרבות כל תוספת
ו/או תיקון בכתב שמסרה או תמסור העירייה לרוכשי מסמכי המכרז בכל שלבי המכרז ואף לאחר
הכרזת הזוכה במכרז ,מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה ויקראו להלן יחד ולחוד ,מסמכי/נספחי
החוזה.

.3.2

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מובהר בזאת כי המכרז על כל הוראותיו ומסמכיו והכלול בו,
מחייב את הקבלן ,עובדיו ו/או מי מטעמו לכל דבר ועניין ,וזאת בין אם הוראותיו נזכרות בחוזה זה
ובין אם לאו.

.3.3

ב כל מקרה של סתירה ,אי התאמה או פירוש שונה של הוראה מהוראות החוזה לבין הוראה ברורה
ומפורשת במסמך אחר מהמסמכים הנספחים לחוזה ,ובהיעדר הנחייה אחרת מאת המנהל ו/או
המפקח ,כוחה של זו שבנספחים עדיף ומכריע על כוחה של ההוראה האמורה בחוזה.

.3.4

יובהר ,כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובת הקבלן להודיע למנהל על סתירות/אי התאמות שהתגלו
במהלך ביצוע העבודות ,מיד לאחר גילויים לצורך קבלת הבהרות והנחיות טרם ביצוע העבודות.
הקבלן יפעל בעניין סתירות/אי התאמות ,בהתאם להנחיות שיקבל מהמנהל בכתב .מובהר כי המנהל
יכריע בעניין סתירות  /אי התאמות כאמור לפי שיקול דעתו הבלעדי והחלטתו תהיה סופית ותחייב
את הקבלן .עוד מובהר כי לעניין ביצוע העבודות המנהל יהיה רשאי להכריע בין היתר בהתאם
להוראות המפרט הכללי (הספר הכחול) ,אשר אינו מצורף למסמכי המכרז.

 .4היקף החוזה
.4.1

הוראות החוזה חלות על ביצוע העבודות ע"י הקבלן ועל חשבונו לרבות ,כוח אדם ,החומרים,
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האביזרים ,הציוד ,הכלים ,המכונות ,המתקנים ,כלי הרכב ,האישורים ,נסיעות ,ביטוחים ,הכנה
ופיקוח וכל דבר אחר ,בין קבוע ובין ארעי ,הנחוץ לשם כך.
.4.2

העבודות הנדרשות ברחבי העיר יבוצעו ברובם (כ )90% -בשטחים פתוחים ומיעוטם (כ )10% -במבני
ציבור .מובהר כי נתונים אלו מובאים לצורך ידיעת המציעים בלבד ואין בהם משום התחייבות של
העירייה להזמנת העבודות מסוג או בהיקף זה או אחר.

.4.3

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

.4.4

לעירייה שיקול דעת מוחלט באשר להיקף העבודות אשר ימסרו לביצוע הקבלן ,מיקום העבודות,
היקפן ,מהותן ,מורכבותן ,רווחיותן וכיו"ב ולא תישמע מצד הקבלן כל טענה בדבר סוג/טיב/היקף
העבודות שיימסרו לו לביצוע.

.4.5

העירייה שומרת על זכותה לשנות ,בכל עת ,את היקף העבודות לפי שיקול דעתה הבלעדי .העירייה
תהא רשאית לפרסם מכרז/ים דומה/ים לביצוע עבודות המפורטות במכרז זה ,ולזוכה במכרז זה לא
תהא כל טענה עקב כך .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,לעירייה שמורה הזכות לפרסם מכרזים לפרויקטים
נקודתיים ולביצוע עבודות על פי צרכיה.

.4.6

הסכם זה הינו הסכם מסגרת ועל כן העירייה תזמין את העבודות הדרושות לה בהתאם לשיקול דעתה
המוחלט ,לצרכיה ,תקציבה ,בכפוף לאישור תקציבי ובהתאם להזמנות תקציביות מאושרות כדין
והיא אינה מתחייבת להעביר לביצועם של מי מהקבלנים עבודות בהיקף כלשהו.

.4.7

כמו כן רשאית העירייה לבצע את העבודות או חלקן באמצעות עובדיה ,או מי מטעמה לפי ראות עיניה.
לקבלן לא תהיה כלפי העירייה כל טענה או תביעה או זכות פיצוי בגין אי מסירת ו/או מסירת חלקן
של העבודות בלבד לביצוע על ידו ו/או בגין היקף הזמנת העבודות ו/או מיעוט הזמנות או העדרן.

.4.8

הזוכה מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לדרישות העירייה במועד ובאופן הנדרש ובמחירים להם
התחייבו במסגרת הצעתם .בכל מקרה התשלום יבוצע רק בגין עבודות שהוזמנו ובוצעו בפועל ובהתאם
לתנאי התשלום במכרז.

.4.9

הקבלן הזוכה יידרש להתחיל בביצוע העבודות תוך הזמן הנקוב בהזמנת עבודה ולסיים את העבודות
במסגרת לוח הזמנים שיקבע בהזמנת עבודה  .ימי חג ,ערב חג וכן חול המועד פסח ,וסוכות לא ייחשב
כיום עבודה ולא יתאפשר ביצוע עבודות בימים אלו ,אלא אם תידרש עבודה דחופה אשר אינה סובלת
דיחוי ובסיכום עם המנהל.

.4.10

העירייה אינה מתחייבת לבצע הזמנות/פניות פרטניות בהיקף מינימלי/מקסימלי מסוים מכוח מכרז
זה ותהא רשאית שלא לבצע הזמנות/פניות פרטניות מכוחו כלל .יצוין כי העבודות שיידרשו מפעם
לפעם במסגרת מכרז זה ,הינן עבודות בהיקפים כספיים משתנים.

 .5תקופת החוזה
תוקפו של החוזה לשנה ,ממועד חתימתו ע"י שני הצדדים ובלבד שהקבלן יקיים את כל ההתחייבויות
.5.1
לפי חוזה זה ומסמכיו ,לשביעות רצונם המלא של העירייה והמנהל (להלן" :תקופת החוזה").
.5.2

ניתנת בזה לעירייה אופציה חד צדדית להאריך תוקפו של חוזה זה ,על-פי שיקול דעתה המוחלט
והבלעדי ,לתקופה של ארבע ( )4שנים נוספות ,כולן או כל חלק מהן בכל פעם (להלן" :תקופת
ההארכה") ובלבד שתקופת ההתקשרות כולה (לרבות תקופת החוזה ותקופת ההארכה) לא תעלה על
חמש ( )5שנים.

.5.3

החליטה העירייה להאריך את תקופת החוזה כאמור ,תודיע על כך לקבלן בכתב ומראש ולא יאוחר
מ 30-ימים לפני תום תקופת החוזה.
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.5.4

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

.5.5

על אף האמור בסעיף  5.4דלעיל ,התמורה אשר תשולם לקבלן בתקופת ההארכה תהיה זהה לתמורה
הנקובה בהסכם זה ,למעט הפרשי הצמדה למדד תשומות הבניה ,החל מהשנה השנייה להסכם (ככל
שיוארך ההסכם) .הפרשי ההצמדה למדד יחושבו באופן חד פעמי בתחילת כל שנה במהלך תקופת/ות
ההארכה בלבד ,בהתאם להפרש שבין שיעור המדד במועד תחילת תוקפו של החוזה המקורי לבין
שיעור המדד במועד תחילת שנת העבודה השנייה ,השלישית ,הרביעית או החמישית ,לפי העניין.
מובהר בזאת כי העדכון למדד יעשה גם כאשר המדד במועד תחילת תקופת ההארכה יהיה נמוך
מהמדד במועד תחילת החוזה המקורי.

.5.6

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

.5.7

העירייה רשאית להביא את ההתקשרות על פי חוזה זה לידי סיום על-פי שיקול דעתה המוחלט מבלי
לתת כל נימוק ומבלי שתחויב בתשלום פיצויים כלשהם בגין הביטול ,בכל עת ,וזאת בהתראה של 30
יום מראש לקבלן .במקרה כזה יראו את החוזה כאילו נחתם מראש עד למועד הנקוב בהודעה.

.5.8

מבלי לגרוע מיתר הוראות החוזה ומסמכי המכרז ,מובהר ומוסכם בזאת במפורש כי ההתקשרות
בחוזה זה ,היקפה וכן תשלום התמורה מכוח החוזה כפופים לקבלת אישור ע"י הגורמים המוסמכים
בעירייה עפ"י דין.

 .6התחייבות לביצוע
.6.1

העיריה מוסרת בזאת לקבלן ,על פי צרכיה ,בכפוף לתקציבה המאושר על ידי גזברות העירייה ובהתאם
לשיקול דעתה והקבלן מקבל בזאת על עצמו לבצע עבודות לתחזוקה ושיפוץ בקבלנות ,כקבלן עצמאי,
הכל בהתאם להוראות החוזה ולמסמכי המכרז האחרים ,להנחת דעתו המוחלטת של המנהל ,וימלא
לצורך זה אחר כל הוראותיו.

.6.2

הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי העבודות נשוא המכרז יוזמנו מעת לעת על פי הצורך על ידי אגפי העירייה.
מובהר ומודגש כי על הקבלן להתחיל בביצוע העבודות אך ורק לאחר קבלת הוראות לביצוע בהזמנת
עבודה מטעם המנהל ,כהגדרתו בסעיף ההגדרות לעיל בלבד.

.6.3

הקבלן מתחייב לבצע ולסיים בהתאם להצעתו ,את העבודות שידרש לבצע מכח חוזה זה ,בהתאם
למסמכי החוזה ולפניות פרטניות ותוכניות שתועברנה אליו במהלך ההתקשרות ,וכן בהתאם להנחיות
המנהל והמפקח ולשביעות רצונם המלאה.

.6.4

למען הסר ספק מוסכם ומובהר בזאת במפורש ,כי התקשרות העירייה עם הקבלן מכוח חוזה זה וכן
היקפה מותנים בקיומו של תקציב מאושר והזמנה תקציבית מאושרת על ידי גזברות העירייה עבור
כל עבודה ועבודה וכן בקבלת כל האישורים התקציביים וההשתתפות של משרדי הממשלה והגופים
האחרים אשר אמורים לממן או להשתתף במימון ביצוע העבודות ,ככל שישנם.

.6.5

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

.6.6

כל עבודה תבוצע על פי הזמנת עבודה ,בליווי הזמנה תקציבית חתומה כדין .בפניה יפורטו סוג העבודה,
הכמות ומועד התחלת הביצוע ותקופת הביצוע .העירייה תמסור לקבלן הזמנת עבודה בכל פעם
שיידרש הקבלן לבצע עבודה מסוימת מכח החוזה.

.6.7

הקבלן מתחייב להגיש לאישור המנהל מפרט עבודות ,לוחות זמנים לביצוע ואת האישורים הנדרשים
ע"פ דין נוכח האמור בהזמנת עבודה .ויבצע את העבודות בהתאם לדרישות העירייה במועד ובאופן
הנדרש ובמחירים להם התחייב במסגרת הצעתו .בכל מקרה התשלום יבוצע רק בגין עבודות שהוזמנו
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ובוצעו בפועל ובהתאם לתנאי התשלום במכרז.
.6.8

עוד מתחייב הקבלן להעמיד לרשות העירייה שירות "צוות תורן" הכולל שני עובדי אחזקה כללים
כשאחד מהם ישמש כראש הצוות ומספר הטלפון שלו יועבר מראש לנציגי העיריה ולמוקד העירוני.
צוות זה יהיה זמין למקרה של קריאות פתע בו ידרשו ביצוע עבודות דחופות ברחבי העיר .הצוות יגיע
למקום הקריאה עד שעה ( 60דקות) משליחת ההודעה ,במשך כל ימות השנה ובכל שעות היממה לרבות
ימי שבת וחג .הצוות יגיע באמצעות רכב עבודה של הקבלן עם כלי עבודה וציוד בטיחות לרבות :פטישי
 5ק"ג 2 ,מגרפות 1 ,גנרטור 2 ,פנסי תאורה 4 ,מחסומי ברל ,ציוד בטיחות לעובדים ולרכב ,וכל הנדרש
לשם ביצוע העבודות בצורה מיטבית .העירייה תספק לעובדים את החומרים הנדרשים לביצוע
העבודות.

.6.9

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

.6.10

מבלי לגרוע מהאמור ביתר הוראות ההסכם ,יודגש ,כי העירייה רשאית להגביל בתקציב כל הזמנת
עבודה שתוציא לקבלן כך שיהיה זה באחריותו המלאה של הקבלן להפסיק את ביצוע העבודה לאחר
ניצול תקרת התקציב בה הוגבל הצו.

.6.11

הקבלן יתחיל בביצוע העבודה בתאריך שיקבע בפניה בכתב ויתקדם בביצועה בקצב הדרוש להשלמתה
תוך התקופה שנקבעה בפניה .באשר לעבודות דחופות ("קריאות פתע") יתחיל הקבלן בביצוע העבודה
עד שעה ( 60דקות) משליחת ההודעה ,במשך כל ימות השנה ובכל שעות היממה ע"פ הנחיית נציגי
העיריה ו/או המוקד העירוני.

.6.12

הקבלן מצהיר ,כי ידוע לו כי העמידה בלוח הזמנים ,מהווה תנאי יסודי מהותי להתקשרות עמו והוא
מתחייב בזאת לעמוד בלוח זמנים זה ,ולצורך כך לבצע ולהשלים עבודות ,ככל שיידרש גם בשעות בלתי
מקובלות וחריגות וללא כל תמורה נוספת מעבר לתמורה הכלולה בהצעתו ,הכל בכפוף לחוזה זה
ולהזמנה עבודה אשר תהא מעת לעת.

.6.13

אם לא יתחיל הקבלן בביצוע העבודות כאמור דלעיל ,העיריה תהיה רשאית למסור את ביצוע אותה
עבודה לידי קבלן אחר או לבצעה בעצמה ולחייב את הקבלן בהוצאות ביצוע כל העבודה על ידי אותו
קבלן אחר ,לרבות הוצאות נלוות ,גם אם מחירי העבודה יעלו על מחיר העבודה בהצעת הקבלן ,וזאת
מבלי לגרוע מיתר זכויותיה של העירייה עפ"י חוזה זה ובהתאם לכל דין.

.6.14

אם לא יסיים הקבלן את ביצוע העבודה במועד הנקוב "בהזמנת עבודה" ו/או בהוראת המנהל ,ומבלי
לגרוע מכל זכות ו/או סעד אחרים הנתונים לעירייה על פי הסכם זה ו/או על פי דין ,תהא העירייה
רשאית להשית על הקבלן פיצוי מוסכם כמפורט בסעיף  43להלן.

.6.15

הקבלן מצהיר בזאת כי הינו עוסק בביצוע העבודות נשוא חוזה זה וכי יש בידיו את כל הרישיונות,
ההיתרים ,האישורים וכיו"ב הנדרשים לצורך ביצוע העבודות ,ולפעול בהתאם להוראות כל דין ,תקן,
הנחיות ,הוראות ,כללים ,תקנונים וכיו"ב החלים וכן בהתאם להוראות הסכם זה וליתר מסמכיו,
בהתאם לנהלים והנחיות העירייה בהתאם לכל דין.

.6.16

עוד מצהיר הקבלן בזאת כי יש לו הניסיון ,המומחיות ,הידע ,הכישורים ,כוח האדם המקצועי ,היכולת
המקצועית והכספית והציוד הדרושים לבצע את העבודות הנדרשות ,וכיו"ב ,תוך שימוש במיומנות
וברמה מקצועית גבוהה ומתחייב לפעול בהתאם בביצוע הוראות הסכם זה וכן להדריך את עובדיו,
וכל מי שיועסק בביצוע העבודות בפועל ,לפעול בהתאם.

.6.17

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

.6.18

הקבלן יבצע את העבודות מבלי לגרום לנזקים בתשתיות הקיימות – כבישים ,עמודים ,מדרכות,
חשמל ,גינון וכו' .ככל שייגרמו נזקים לתשתיות אזי מתחייב הקבלן להודיע על כך באופן מיידי למנהל,
ולתקנם תוך  48שעות מרגע ההודעה כך שהמצב יושב לקדמותו .ככל שלא יעשה כן בתוך  48שעות,
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העירייה תתקן את הנזק ותחייב את הקבלן במלוא העלות בתוספת  15%מגובה העלות.
כל 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.
עלות התיקון שתבצע העירייה תקוזז מהתמורה המגיעה לקבלן ו/או מערבות הביצוע שהפקיד בידיי
העירייה.
על אף האמור לעיל ,לעירייה שמורה הזכות ,במקרים מיוחדים לפי חוות דעת המנהל ,לבצע בעצמה
את תיקון הנזק ולהשית את החיוב על הקבלן כמפורט לעיל.
.6.19

עוד מצהיר הקבלן כי אין לו ו/או למי מטעמו כל מניעה משפטית ו/או חוזית ו/או אחרת להתקשר
בהסכם זה ולבצע את העבודות בהתאם לחוזה זה.

.6.20

הקבלן מתחייב לשמור על קשר מיידי ורצוף עם המנהל ,ולהיות זמין לביצוע עבודות שתידרשנה,
במשך  24שעות ביממה ובכל עת ,לרבות בעתות חרום ומלחמה בין אם מוכרזות ובין אם לאו .לצורך
כך עליו להיות מצויד באמצעי קשר קבועים ו/או ניידים ,אותם יחזיק על חשבונו ,כגון :טלפון קווי,
מכשיר טלפון נייד "חכם" ,במשך כל שעות היממה.

.6.21

בעבודות שביצוען מצריך עובד מקצועי מוסמך ,לפי הוראת המנהל ,מתחייב הקבלן להעסיק (כשכיר
או כ"פרילנסר") את העובד המוסמך .ידוע לקבלן והוא מסכים ,כי לא תאושר התחלת העבודה לפני
אישור העובד המקצועי המוסמך על ידי העירייה.

.6.22

הקבלן ינהל יומן עבודה ,בשני העתקים על גבי טופס הנהוג בעירייה .הקבלן ימציא למפקח ,מדי יום
ביומו ,העתק ממנו ,כשהוא חתום על ידו .הרישום ביומן ישקף המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודה.
היומן ייחתם ,מידי יום ביומו על ידי המפקח והקבלן .הרישום ביומן לא ישמש עילה לדרישת תשלום
על פי החוזה או אישור לקבלת העבודה.

.6.23

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

.6.24

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

.6.25

הקבלן מסכים ומצהיר בזאת במפורש כי ידוע לו שהעירייה רשאית שלא לבצע באמצעותו את
העבודות ,במלואן או בחלקן ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,מבלי שהוא יהא זכאי לכל תמורה ו/או
פיצוי ו/או סעד אחר בגין העבודות שלא בוצעו כאמור .למען הסר ספק ,הקבלן מוותר בזאת במפורש
על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם האמור ,לרבות טענה בנוגע להיקף העבודות אשר נמסרו לביצועו.
עוד מתחייב הקבלן לבצע העבודות בנאמנות ,בשקדנות וברמה גבוהה לשביעות רצון העירייה ,בכל
היקף שיידרש ,בהתאם להוראות העיריה ובמחירי הצעתו .למען הסר ספק ,התמורה לפי חוזה זה
תקבע רק ע"פ העבודות שבוצעו בפועל בהתאם להזמנות העירייה עפ"י חוזה זה.

.6.26

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

 .7שעת חירום
.7.1

הקבלן מ צהיר כי ידוע לו שהעירייה מוכרת כ"מפעל חיוני" ו/או כ"מפעל למתן שירותים קיומים"
והוא מתחייב בזאת כי במידה ויוכרז ע"י הרשויות המוסמכות אחד המצבים בהתאם להוראות אחד
או יותר מחוקים הבאים :הכרזה על מצב חירום על-ידי השר המוסמך לכך כאמור בתקנות שעת
חירום (סמכויות מיוחדות) תשל"ד ;1973-הכרזה מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף 9ג לחוק
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ההתגוננות האזרחית ,תשי"א ;1951-הכרזה על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף 90א
לפקודת המשטרה (נוסח חדש) ,תשל"א ;1971-הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף  38לחוק
יסוד הממשלה; אזי תחולנה הוראות החוקים הנ"ל ו/או הוראות חוק שירות עבודה בשעת חירום,
תשכ"ז 1967-ו/או הוראת כל דין רלבנטי אחר ,על ביצוע העבודות נשוא חוזה זה.
.7.2

מובהר ומוצהר ע"י הקבלן כי ידוע לו שלאור היות עיריית יהוד מונסון מפעל שירותים קיומיים בשעת
חירום הוא מתחייב להעניק לעירייה עדיפות בביצוע העבודות.

.7.3

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

.7.4

אי ביצוע העבודות ע"י הקבלן בשעת חירום (ככל שיידרש) כאמור בסעיף זה תהווה הפרה יסודית של
החוזה.

 .8תפקידיו וסמכויותיו של המנהל/המפקח
.8.1

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

.8.2

המנהל ו/או המפקח מוסמך לבקר ,לבדוק ולפקח על טיב העבודה ,החומרים בקשר לביצוע העבודה,
רמת ביצועה ,וכח האדם בהקשר לביצועה ,קיום רציפות ואופי הקשר עם העיריה ,לבדוק ולאשר את
יומני העבודה ,והכל בהתאם להוראות החוזה .כן יהיה רשאי המנהל/המפקח למסור הודעה לקבלן
בדבר אי אישורם של עבודה או חלקה ,או בדבר שימוש בחומרים מסוימים.

.8.3

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

.8.4

בנוסף ,מוסמך המנהל או המפקח ליתן מעת לעת הנחיות ו/או הוראות עבודה המתחייבות לדעתו
לצורך ביצוע העבודה ,והקבלן מתחייב לפעול על פיהן במלואן .מוסכם כי בכל עניין ,קביעת המנהל
או המפקח תהיה סופית ומכרעת ,והקבלן מתחייב לפעול על פיה .יודגש כי העירייה אינה מחויבת
למנות מפקח וכי כל מקום שבחוזה זה ניתנו סמכויות למפקח – יכול לבצע אותן המנהל או מי מטעמו.

.8.5

על הקבלן למלא אחר הוראות המנהל והמפקח ,לשתף עימם פעולה ולאפשר להם לבקר כל עבודה
המבוצעת ע"י הקבלן.

.8.6

נתגלה פגם או ליקוי באופן ביצוע העבודות ,רשאי המנהל או המפקח לדרוש מהקבלן לתקן על חשבונו
הוא את הפגם וכל הכרוך בו .אם הפגם אינו ניתן לתיקון יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים לעירייה
והכול מבלי לגרוע בזכויותיה של העירייה עפ"י החוזה או עפ"י כל דין וכל תרופה או סעד אחר.

.8.7

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

.8.8

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,רשאית העירייה ,באמצעות המפקח ,לנכות מהתמורה לקבלן ,בגין כל יום
בו לא בוצעו העבודות ו/או בגין כל יום שבו חל איחור בהתחלת ביצוע העבודות ו/או עיכוב בסיום
ביצוע העבודות (ביחס למועד שנקבע לכך ע"פ הוראות החוזה זה ו/או ע"פ הנחיות המנהל ו/או
המפקח) ,את הסכומים הנקובים בסעיף הפיצויים המוסכמים להלן.

.8.9

בגין כל ליקוי ו/או איחור בהתחלת העבודות ו/או עיכוב בסיום עבודה כלשהי ו/או אי ביצוע העבודות
אשר חזר על עצמו פעמיים (בין ברציפות ובין לסירוגין) רשאית העירייה לבטל חוזה זה ללא הצורך
במתן הודעה מראש.

.8.10

אין לראות בזכות הפיקוח על מהלך העבודה בבצוע החוזה שמסורה לעירייה ו/או למנהל ו/או למפקח
כנ"ל ו/או בהוראה מהוראות חוזה זה אלא אמצעי להבטיח כי הקבלן יבצע הוראות חוזה זה במלואן.
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הפיקוח שיבוצע כאמור ע"י המנהל ו/או המפקח לא ישחרר את הקבלן מאחריות כלשהי ע"פ דין או
ע"פ חוזה זה וכן לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי העירייה למילוי תנאי חוזה זה ולמילוי
כל הדרישות שבדין ,ולרבות מאחריות בדבר טיב העבודות ובכלל זה רמת ביצוע העבודות ,טיב
החומרים וכיו"ב בהתאם לתנאי החוזה על נספחיו ו/או לגרוע ממעמדו כקבלן עצמאי לכל דבר,
והקבלן יהיה אחראי לכל הפעולות ,השגיאות ההשמטות והמגרעות שנעשו או נגרמו על ידיו.
 .9הסבת החוזה העברת זכות
.9.1

מובהר ומוסכם בזאת כי חוזה זה הינו חוזה אישי לקבלת עבודות הקבלן באמצעות העובדים
המועסקים על ידי הקבלן בביצוע העבודות בפועל ,בהתאם לזכייתו במכרז.

.9.2

הקבלן לא יסב ולא יעביר את החוזה ,כולו או מקצתו ,או כל טובת הנאה על פיו ו/או התחייבות על
פיו לאחר ,במישרין או בעקיפין ,פרט אם קיבל תחילה הסכמת העירייה לכך בכתב ומראש.

.9.3

התברר לעירייה ,כי הקבלן העביר את החוזה ,כולו או מקצתו ,או כל טובת הנאה על פיו לאחר ללא
קבלת הסכמת העירייה בכתב ומראש  -תהא העירייה רשאית לבטל את החוזה ולקבלן לא תהא כל
טענה ו/או תביעה מכל סוג שהוא נגד העירייה בשל כך.

.9.4

בקרות האמור בסעיף  9.3לעיל ,תהא העירייה רשאית לקבוע לפי שיקול דעתה הבלעדי את המועד בו
יבוטל החוזה והקבלן מתחייב בזאת לפעול לפי הנחיות העירייה ולהעביר את כל המידע הדרוש
לעירייה ו/או לקבלן שיחליף אותו באופן מסודר ומידי .בחתימה על החוזה ,מוותר הקבלן מראש על
כל טענה שהיא כנגד העירייה בהקשר זה.

.9.5

הקבלן לא יהא רשאי להעביר  50%ומעלה ממניותיו לאחר במשך תקופת החוזה ,ללא אישור מראש
ובכתב מהעירייה .יובהר ,כי העברת מניות כאמור ללא קבלת אישור העירייה תהווה הפרה יסודית
של חוזה זה.

.9.6

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

 .10קבלני משנה
.10.1

העבודות יבוצעו ע"י הקבלן עצמו ו/או עובדים מטעמו והוא לא יהיה רשאי למסור את ביצוע העבודות
לקבלן משנה ,אלא אם קיבל הקבלן תחילה את אישורו מראש ובכתב של המנהל.

.10.2

מבלי לפגוע באמור ביתר הוראות החוזה ,הקבלן אינו רשאי למסור את ביצוע העבודות או חלקן לקבלן
משנה ,בלי שקיבל תחילה את אישורו מראש ובכתב של המנהל.

.10.3

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

.10.4

לקבלן המשנה לא תהיה כל זכות עיכבון אף אם יגיעו לו או לקבלן כספים מאת העירייה.

.10.5

מסירת התחייבות כלשהי של הקבלן לקבלן משנה ,לא תפטור ולא תשחרר את הקבלן מאחריותו
ומחובה כלשהי מחובותיו על פי החוזה והקבלן נשאר אחראי לכל הפעולות ,השגיאות ,ההשמטות
המגרעות והנזקים שנגרמו ע"י קבלן משנה ,או שנגרמו מחמת התרשלותו ,ויהיה דינם כאילו נעשו ע"י
הקבלן ו/או נגרמו על ידו.

 .11העדר בלעדיות
.11.1

העירייה רשאית להחליט על הזמנת חלק מהעבודות והיא רשאית להזמין את העבודות או עבודות
דומות מקבלנים אחרים או לבצען בעצמה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל דרך שתראה לנכון ,לרבות
באמצעות פרסום מכרז/ים נפרד/ים ונוספ/ים .הקבלן לא יהא זכאי לכל פיצוי ו/או תמורה במקרה
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זה.
.11.2

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

 .12תכניות במקום העבודה
תכניות והעתקים מכל מסמך ,המהווה חלק מהחוזה ,יוחזקו על ידי הקבלן במקום העבודה .המנהל או המפקח
וכל אדם שהורשה על ידם בכתב לתכלית זו יהיו רשאים לבדוק ולהשתמש בהם בכל עת סבירה.
 .13השגחה מטעם הקבלן
 .13.1במשך תקופת ביצוע העבודה ועד מסירתה לעירייה חייב הקבלן להיות בכל הפגישות והתיאומים
הקשורים לעבודות ,לערוך את החשבונות ,וללוות את העבודות עד להשלמתן המלאה .במקום העבודה
ולהשגיח ברציפות על ביצוע העבודה ,או להסמיך את מנהל העבודה לעשות כן .כל ההוראות או
הביאורים שיינתנו למנהל העבודה על ידי המנהל או המפקח ,דינם כדין ההוראות או הביאורים
שניתנו לקבלן .הקבלן או מנהל העבודה יהא חייב להיות מצויד במכשיר קשר קבוע וטלפון "חכם"
בשעות העבודה הרגילות ולאחריהן.
 .14אמצעי בטיחות וזהירות
.14.1

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

.14.2

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

.14.3

נקיטת אמצעי בטיחות נאותים בביצוע העבודות  -מבלי לפגוע בשאר הוראות החוזה ,הקבלן מצהיר
ומתחייב לפעול בביצוע התחייבויותיו נשוא חוזה זה באופן בטיחותי ,לשמירת רווחתם ושלומם של
עובדיו וכל אדם וגוף אחר ,בהתאם לכל דין ,לרבות חוקי הבטיחות בעבודה לרבות על פי חוק ארגון
הפיקוח על העבודה ,התשי"ד – ( 1954להלן "חוק ארגון הפיקוח") ופקודת הבטיחות בעבודה (נוסח
חדש) ,התש"ל – ( 1970להלן" :פק' הבטיחות") והתקנות על פיהם ,בהתאם להנחיות מפקח העבודה
הראשי במשרד העבודה ,בהתאם לתצהיר הבטיחות החתום על ידו ,בהתאם לנספח בטיחות – כללי,
המהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ,ובהתאם לתדרוך והנחיות הממונה על בטיחות בעבודה,
כפי שיינתנו בטרם יתחיל הקבלן בביצוע התחייבויותיו נשוא חוזה זה ומעת לעת.

.14.4

מבלי לפגוע בשאר הוראות החוזה הקבלן מצהיר ומתחייב להימנע מלבצע חלק כלשהו מהתחייבויותיו
מכח חוזה זה בטרם יעבור תדריך בטיחות אצל הממונה על הבטיחות בעירייה ,ביצע כל הוראה של
הממונה על הבטיחות ,במידה וישנה כזו ,המהווה הוראה אשר נקבעה ע"י הממונה על הבטיחות
כהוראה שיש לבצע לפני התחלת ביצוע העבודות במסגרת המכרז ,חתם בפניו על הצהרת בטיחות
כדוגמת ההצהרה המצ"ב כחלק ממסמכי המכרז דנן והגיש אותה לממונה ולמנהל.

 .15זכות גישה
למנהל ,למפקח ולכל אדם שהורשה לכך על ידי המנהל תהא זכות כניסה למקום העבודה ,ולכל מקום אחר
שבו נעשית עבודה ,או מובאים ממנו חומרים ,מכונות וחפצים כלשהם לביצוע העבודה והקבלן חייב לאפשר
זכות גישה זו.
 .16העיריה רשאית לעשות פעולות במקום הקבלן
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כל פעולה שהקבלן התחייב לבצע והוא לא ביצע ,וכן כל התחייבות המוטלת עליו לפי החוזה והוא לא מילאה,
רשאית העיריה לשים קבלן אחר תחתיו ולעשותם במקומו ועל חשבונו ,ובלבד שנשלחה אליו לפני כן הודעה
בכתב על ידי המנהל ,והדורשת ממנו למלא את התחייבויותיו תוך הזמן שנקבע בהודעה .מובהר ,כי אין
באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכויותיה של העירייה בהתאם לחוזה זה ובהתאם לכל דין.
 .17שלילת זכות עכבון
מוסכם בזה כי אין ולא תהיה לקבלן זכות חזקה כלשהי במקום/במבנה /בדרך לצורך ביצוע העבודה עפ"י
הוראות ותנאי חוזה זה .כן מוסכם כי אין ולא תהיה לקבלן זכות עכבון כלשהי במקום/במבנה /בדרך ו/או
בכל חלק של אלה ובכל הנמצא עליהם ,והוא מוותר בזה במפורש על כל זכות עכבון המוקנית לו עפ"י כל
דין ,אם מוקנית לו זכות כזו.
 .18אורח מקצועי ושמירה על דינים
 .18.1כל העבודות תבוצענה על פי הנחיות המנהל ,בהתאם לחוזה ולהוראות המפרט הטכני ,באורח מקצועי
נכון ,לשביעות רצונה המלא של העירייה .עבודות שלגביהן קיימים חוקים ,תקנות ,כללים ,הנחיות או
הוראות מטעם רשויות מוסמכות לרבות מפקח העבודה הראשי במשרד העבודה) ,תבוצענה בהתאם
לחוקים ,לתקנות ,כללים ,הנחיות והוראות אלה ,וכן בהתאם לכל דין.
.18.2

מחובתו של הקבלן להמציא אישור רשמי מאת הרשויות על התאמת העבודות לחוקים ,לתקנות
ולהוראות האמורות לעיל וכל ההוצאות הקשורות או הנובעות מכך יחולו על הקבלן .כמו כן ,ככל
שיידרש ,באחריות הקבלן לקבל את כל האישורים הנדרשים מכל הרשויות המוסמכות לעבודה
בק רבת קווי הנדסה ו/או תשתיות כלשהן הקיימים במבנה או בסביבתו ,ולתאם את ביצוע העבודות
עם הרשויות המוסמכות כאמור (ככל שיש בכך צורך) .הקבלן ידאג לקבלת האישורים ולביצוע
התיאומים הנ"ל וכל שיידרש ,על חשבונו.

.18.3

למען הסר ספק ומבלי לפגוע ביתר הוראות החוזה ,הוראות הזמנת עבודה והתוכניות אשר תימסרנה
לידי הקבלן מעת לעת במהלך ההתקשרות ,נחוצות כולן לביצוע העבודות ומהוות כולן חלק בלתי נפרד
מהנחיות חוזה זה.

.18.4

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

.18.5

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

.18.6

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בצורה שקטה ככל האפשר תוך הקפדה על החוקים והתקנות לעניין
מניעת רעש ומתחייב להימנע מהקמת שאון ורעש שיהיה בו כדי להפריע לעובדים במבנה .ראש העיריה
ו/או המנהל יהיו רשאים להפסיק את ביצוע העבודות אם הקבלן לא ימלא אחר הוראות סעיף זה,
ולחייבו בכל הנזקים שייגרמו עקב כך.

.18.7

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

.18.8

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

 .19פגיעה בנוחות הציבור וברכוש ציבורי
 .19.1הקבלן מתחייב ,כי תוך כדי ביצוע העבודות וכל הקשור והכרוך בהן ,לא תהיה כל פגיעה בנוחות
הציבור ולא תהא הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בדרך כלשהי ,לרבות בזכות
השימוש של הציבור ו/או במעבר של כל אדם במדרכה ,כביש ,דרך ,שביל וכיו"ב ו/או בזכות השימוש
וההחזקה ברכוש ציבורי כלשהו.
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.19.2

הקבלן יהיה אחראי לכל נזק או קלקול שיגרם תוך כדי ביצוע העבודות וכל הקשור והכרוך בהן ולרבות
נזק לכביש ,דרך ,מדרכה ,שביל ,רשת מים ,ביוב ,תיעול ,חשמל ,טלגרף ,הטלפון וצינורות להעברת
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.

.19.3

כמו כן ,מוסכם בזאת כי במקרה של פגיעה או גרימת נזק לגורם כלשהו תוך כדי ביצוע העבודות וכל
הקשור והכרוך בהן ושבגינו תחויב העירייה בתשלום כלשהו – הן ע"פ פס"ד או בדרך אחרת – יהא על
הקבלן לשפות העירייה בגין כל סכום שהעירייה תחויב בתשלומו ,לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות
משפטיות.

.19.4

פגיעה ברכוש הציבורי :מבלי לגרוע מן אמור לעיל ,מוסכם בזאת כי ככל שהקבלן יגרום נזק לרכוש
ציבורי במהלך ביצוע העבודות מכח חוזה זה ,יהא עליו ליידע את המנהל בדבר הנזק שנגרם ולתקנו
על חשבונו והוצאותיו ,וכן להחזיר את מצב הרכוש הציבורי לקדמותו ,תוך  14יום מיום ההודעה
למנהל ,אלא אם המנהל הורה על מועד אחר .על הקבלן לתאם את ביצוע התיקון עם אגף
התשתיות/הנטיעות בעירייה ,לפי העניין ,ולבצעו לפי הנחיותיהם.

.19.5

כל 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 .עלות
התיקון שתבצע העירייה תקוזז מהתמורה המגיעה לקבלן ו/או מערבות הביצוע שהפקיד בידיי
העירייה .על אף האמור לעיל ,לעירייה שמורה הזכות ,במקרים מיוחדים לפי חוות דעת המנהל ,לבצע
בעצמה את תיקון הנזק ולהשית את החיוב על הקבלן כמפורט לעיל.

 .20פעילות קבלנים אחרים
לפי הוראות המנהל ,חייב הקבלן לאפשר לכל אדם או גוף אחר שהעירייה אישרה וכן לעובדיהם לבצע עבודות
כלשהן במקום העבודה או בסמוך אליו .כן מתחייב הקבלן לתאם פעולה אתם במידת הצורך .בכל מקרה של
מחלוקת – יפנה הקבלן למנהל.
 .21נקיון מקום העבודה
 .21.1מובהר ומודגש בזאת כי העבודות נשוא החוזה כוללות גם את השבת המצב לקדמותו וניקיון מקום
העבודה ,במסגרת הזמן הקבוע להשלמת העבודה .לצורך כך ,הקבלן יסלק ,מזמן לזמן ,ממקומות
העבודה ,את עודפי החומרים והפסולת ,ומיד עם גמר העבודה ינקה את מקום העבודה ויסלק ממנו
אל כל המתקנים הארעיים ,שיירי החומרים ,הפסולת מכל סוג שהוא וימסור את האתר והעבודה
כשהם נקיים ומתאימים למטרתם ,לשביעות רצונו של המנהל/מפקח.
.21.2

בנוסף ,הקבלן ימציא לעירייה ,מיד עם גמר ביצוע של עבודה ספציפית מכח החוזה ,תעודה על העברת
פסולת לאתר פסולת מוכר ומוסדר וכן ימציא לעירייה קבלות המעידות על ביצוע תשלום לאתר
הפסולת ביחס לכל כמות הפסולת אשר הועברה לאתר.

.21.3

הפרה של סעיף זה מהווה הפרה יסודית של החוזה.

 .22אספקת ציוד מתקנים וחומרים
 .22.1מבלי לגרוע מיתר הוראות החוזה ,הקבלן מתחייב לספק על חשבונו את כל הציוד ,המתקנים ,הכלים,
המכונות ,האביזרים וכוח האדם המיומן הדרושים לביצועה היעיל של העבודה בקצב הדרוש וכן לבצע
כל בדיקה בנוגע לתקינות האמצעים על חשבונו.
.22.2

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

.22.3

כל האמצעים יהיו מאיכות מעולה ,בטוחים לשימוש עפ"י כל דין ,לרבות בתקנים הרלבנטיים.
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.22.4

בטרם הבאתו לאתר העבודות של כל ציוד ,מכונה ,אביזר וכיוצ"ב ע"י הקבלן ,יספק הקבלן
למנהל/למפקח לפי דרישתם קטלוגים וכל מידע טכני שיידרש לגבי הציוד/מכונה/אביזר וכיוצ"ב,
לרבות הוראות הפעלה ואחזקה.

 .23סדר ביצוע העבודות
העיריה תהיה רשאית משיקולים תפעוליים ,תקציביים ו/או אחרים ,לשנות את סדר ביצוע העבודות ו/או שלב
משלביהן (ובכלל זה להקדים או לדחות את מועד ביצועו של שלב זה או אחר) – והכל מבלי שהדבר ייחשב
כשינויים ומבלי שהקבלן יהא זכאי לתשלום או לפיצוי כלשהו ,ובלבד שאם לדעת המנהל יהיה בשינוי סדר
ביצוע העבודה כאמור כדי לגרום להארכת פרק הזמן הכולל הדרוש להשלמת העבודות ,תאשר העיריה מתן
ארכה מתאימה לקבלן לפי שיקול דעתה הבלעדי .מובהר בזאת ,כי מתן ארכה לקבלן ,כשלעצמה ,אין בו כדי
להעיד על כל אחריות מצד העירייה לנזקים כלשהם ,מכל מין וסוג שהוא ,אשר ייגרמו לקבלן כתוצאה מן
הארכה האמורה ,ובנוסף אין בו כדי להקנות לקבלן כל זכות 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 הערבויות הרלבנטיות במקרה של מתן ארכה לביצוע.
 .24העתקת/כריתת עצים וצמחיה
 .24.1לא יעקור הקבלן ולא יפגע בעצים ובצמחיה קיימים או שניטעו באתר העבודה אלה אם קיבל אישור
בכתב ומראש מגורם המוסמך לכך בעירייה (מנהל אגף הנטיעות והפיתוח) .בכל מקרה של פגיעה ללא
אישור בעצים או בצמחיה תהיה רשאית העירייה לשקם את הנזק ולנכות מן הסכומים המגיעים
לקבלן את מלוא הנזק ,בתוספת פיצוי מוסכם של שווי ערך העץ/הצמחייה שנפגעו (כפי שיקבע פקיד
יערות עירוני) בתוספת  .₪ 500אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכות העומדת לרשות העירייה עפ"י
חוזה זה ו/או עפ"י כל דין.
.24.2

עלות העתקת עצים ,חובות לעניין נטיעה חלופית ו/או היטל כספי ,כמשמעותם בסעיף 15א לפקודת
היערות ,בגין כריתה ו/או עקירת עצים ,אשר ייקבעו בהיתר הכריתה/עקירה ,יחולו על הקבלן.

 .25בדיקת חלקי העבודה שנועדו להיות מכוסים
 .25.1הקבלן מתחייב למנוע את כיסוייו או הסתרתו של חלק כל שהוא מהעבודה שנועד להיות מכוסה או
מוסתר ,ללא הסכמתו של המפקח.
.25.2

הושלם חלק כלשהו מהעבודה שנועד להיות מכוסה או מוסתר ,יודיע הקבלן על כך למפקח  48שעות
מראש ,כדי לאפשר למפקח לבדוק ,לבחון ולמדוד את החלק האמור ,לפני כיסויו או הסתרתו ולקבוע
את ההוראות בטרם יכוסה החלק האמור.

.25.3

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

.25.4

כיסה הקבלן חלק כלשהו מהעבודה בניגוד להוראותיו של המפקח ,או לא הודיע הקבלן למפקח מראש
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 ידי המפקח.

 .26פגמים וחקירות סיבותיהם
 .26.1נתגלה פגם בעבודה ,בזמן ביצועה ,רשאי המפקח לדרוש מהקבלן שיחקור אחר סיבות הפגם ושיתקנו
לפי שיטה שתאושר על ידי המפקח .היה הפגם כזה שאין הקבלן אחראי לו לפי החוזה ו/או עפ"י כל
דין  -יחולו הוצאות החקירה והתיקון על העירייה .היה הפגם כזה שהקבלן אחראי לו לפי החוזה ו/או
עפ"י כל דין  -יחולו הוצאות החקירה על הקבלן ,וכן יהא הקבלן חייב לתקן על חשבונו הוא את הפגם
וכל הכרוך בו .אם לדעת המנהל הפגם אינו ניתן לתיקון יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים לעירייה
שגובהם ייקבע על-ידי המנהל.
.26.2

נתגלה פגם בעבודה תוך  3שנים אחר גמר תקופת הבדק הרלבנטית אשר לא ניתן לגילוי בתקופת
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הבדק ,והנובע מביצוע העבודות שלא בהתאם לתנאי החוזה ו/או בהתאם להוראות כל דין ,יהיה
הקבלן חייב לתקן את הפגם וכל הכרוך בו על חשבונו ,ואם הפגם אינו ניתן לתיקון ,יהיה הקבלן חייב
תשלום פיצויים לעירייה ,שגובהם ייקבע על-ידי המנהל לפי שיקול דעתו הבלעדי.
.26.3

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

 .27מתקנים סמויים ו/או תת-קרקעיים
 .27.1הקבלן ידווח למפקח ו/או לרשות המוסמכת באופן מיידי על כל פגיעה במתקנים ובמבנים הקיימים
בתחום אתר העבודות או בסמוך לו ,לרבות סמויים ו/או תת-קרקעיים.
.27.2

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

.27.3

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

.27.4

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

 .28עבודות בחשכה
עבודות בחשכה תבוצענה עם תאורה מרחבית (בנוסף לתאורת הציוד) באחידות סבירה ,בעוצמה המאפשרת
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
אתר העבודות לצורך הגנה על העבודות ,על המתקנים ועל הציבור ,בשים לב לכך שהעבודות תבוצענה במבנים
פעילים.
 .29מניעת רעש
 .29.1הקבלן מתחייב לבצע את העבודה בצורה שקטה תוך הקפדה על הוראות ותקנות למניעת מפגעים
(רעש) תשכ"ו –  1966ומתחייב להימנע מהקמת שאון ורעש שיהיה בו כדי להפריע לתושבים
ולמנוחתם .חל איסור מוחלט על שימוש עם מפוחים.
.29.2

המנהל ו/או המפקח יהיו רשאים להפסיק את העבודה ,אם הקבלן לא ימלא אחרי הוראות סעיף 34.1
לעיל ולחייב את הקבלן בכל הנזקים.

 .30ארכה לסיום העבודות
.30.1

סבור המנהל ,עפ"י שיקול דעתו הבלעדי ,כי יש מקום לדחות את המועד לסיום עבודה מסוימת או
שלב מסוים מחמת שינויים או תוספות ,או מחמת כח עליון ,או תנאים מיוחדים המחייבים לדעת
המנהל ,מתן ארכה – ייתן המנהל בכתב ארכה לסיום העבודה לתקופה מתאימה על פי שיקול דעתו.

.30.2

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

.30.3

לא תי נתן כל ארכה על סמך ימים גשומים ,חגים ,הפסקות עבודה ,שביתות או השבתות שהוכרזו על
ידי הקבלן ,קבלני משנה שלו ,ספקים ,יצרנים ו/או עובדיהם ו/או ארגוניהם המקצועיים ,סגר
בשטחים ,אינתיפאדה שעת חירום או מלחמה (בין אם מוכרזות ובין אם לאו) .אין באמור בסעיף זה
כדי לגרוע מחובות הקבלן בנוגע להעסקת עובדים ו/או קבלני משנה ו/או יצרנים ו/או ספקים כנדרש
לצורך ביצוע העבודות.

 .31תקופת האחריות (בדק)
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.31.1

לצורך החוזה ,תקופת האחריות הינה למשך שנה אחת ,שמנינה יתחיל במועד אישורה בכתב של
העיריה בדבר סיומן של העבודות שבוצעו ומסירתן לידי העירייה ,אלא אם צוינה תקופת אחריות
אחרת בהזמנת עבודה.

.31.2

פגמים ,ליקויים וקלקולים כלשהם שיתגלו תוך תקופת אחריות הנ"ל יהיה הקבלן חייב לתקנם ו/או
לחדשם ו/או להחליפם הכל לפי דרישת המנהל בכתב בתוך המועד שנקבע לכך על ידו ,ועל חשבונו של
הקבלן ללא קבלת תמורה כלשהי (לרבות הוצאות בגין ציוד ,נסיעות ,שעות עבודה וכל הוצאות מכל
מין וסוג) ולשביעות רצונו המלאה של המנהל.

.31.3

לא מילא הקבלן אחר האמור לעיל ,רשאית העירייה לבצע העבודות ע"י קבלן אחר או בכל דרך אחרת
ולחייב הקבלן בהוצאות הנגרמות עקב כך ,מבלי לגרוע מכל סעד ו/או זכות אחרים העומדים לרשות
העירייה בהתאם לחוזה זה ,לרבות חילוט הערבות ו /או עפ"י כל דין.

.31.4

הקבלן יוודא ,כי לכל אורך תקופת האחריות הוראות חוזה זה לעניין ערבות הביצוע ,לרבות ההוראות
בדבר חילוט הערבות ,חלות במלואן גם על תקופת האחריות (בדק) ,בשינויים המחויבים לפי העניין.

 .32ערבות לביצוע החוזה ולתקופת האחריות (בדק)
.32.1

להבטחת ביצוע העבודות ומילוי התחייבויותיו על פי החוזה בתקופת ההתקשרות ולהבטחת
התחייבויותיו בתקופת הבדק ,כולן או מקצתן ,מוסר הקבלן לעירייה ,עד למעמד חתימת החוזה,
ערבות בנקאית צמודה בסכום של ( ₪ 10,000במילים :עשרת אלפים  , ₪בנוסח מסמך ה( )2למסמכי
המכרז ,להנחת דעתו של גזבר העירייה (להלן" :הערבות").

.32.2

תוקפה של הערבות יהיה למשך כל תקופת ההסכם ועד לתום תקופת הבדק (כלומר  12חודשים לאחר
תום תקופת ההסכם) והיא תוארך על ידי הקבלן כך שתחול במהלך כל תקופת הארכת ההסכם ובצרוף
 12חודשים ,אם וככל שההסכם יוארך על ידי העירייה.

.32.3

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

.32.4

ההוצאות הכרוכות במתן הערבות דלעיל יחולו על הקבלן .הערבות האמורה תשמש גם כערבות
להתחייבות הספק להשיב לידי העיריה את ההפרשים והסכומים הנובעים מטעויות בחשבונותיו.

.32.5

מובהר בזאת כי מתן הערבות כדלעיל אינו פוטר את הקבלן ממילוי כל חובותיו והתחייבויותיו כלפי
העירייה עפ"י חוזה זה ובהתאם לכל דין ,ואילו גבייתה ומימושה של הערבות ,כולה או חלקה ,על ידי
העירייה ,לא יהוו מניעה מצדה לתבוע מהקבלן כל נזקים והפסדים נוספים וכן כל סעדים נוספים
ואחרים עפ"י חוזה זה ו/או עפ"י דין.

.32.6

סכום הערבות שנגבה על ידי העירייה ישמש כפיצוי קבוע ומוסכם מראש בגין כל הפרה של הקבלן
והעירייה תהא רשאית לחלט את הערבות במלואה וללא קשר לכך שנגרם לה נזק ו/או למידת הנזק
שייגרם ,ויהפוך לקניינה הגמור והמוחלט של העירייה מבלי שתהא לקבלן זכות כלשהי לבוא כלפי
העיריה בטענות ומענות כלשהן בקשר לכך ,ומבלי שדבר זה יגרע מזכויותיה של העיריה על פי החוזה
ו/או על פי כל דין בגין הפרת החוזה.

.32.7

הערבות דלעיל תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן ,כפי שהוא מפורסם על ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה .המדד הבסיסי הינו המדד האחרון הידוע במועד החתימה על החוזה.

.32.8

הערבות דלעיל תהיה אוטונומית ,בלתי מותנית וניתן יהא לממשה מידית בלא צורך בהנמקה ,לפי
פנייה חד צדדית של ראש העירייה או גזבר העירייה בכל מקרה שלפי קביעתם לא ביצע הקבלן את
העבודה ו/או חלקה או הפר או לא מילא אחר התחייבויותיו עפ"י חוזה זה ,לרבות בהתחייבויותיו
בתקופת הבדק .היה והערבות תחולט על ידי העירייה והחוזה לא יבוטל ,ימציא הקבלן ערבות חדשה
בתנאים זהים לערבות שחולטה תוך שלושה ימי עבודה.
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.32.9

החליטה העירייה להאריך את תקופת החוזה ,ידאג הקבלן מיד עם קבלת ההודעה על הארכת החוזה
להאריך את תוקף הערבות עד לתום התקופה המוארכת בתוספת  12חודשים או לחלופין יפקיד ערבות
בנקאית אוטונומית חדשה בסכום זהה אשר תוקפה עד לתום התקופה כאמור ,בנוסח המפורט במסמך
ה( )2למסמכי המכרז ,מאת מוסד בנקאי שהעירייה אישרה מראש לעניין זה.

 .32.10למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי הקבלן מתחייב לדאוג ולוודא ,כי בכל עת במהלך תקופת החוזה
ותקופת האחריות ,תהיה בידי העירייה ערבות תקפה בנוסח מסמך ה(.)2
 .33נזיקין לגוף או לרכוש
.33.1

הקבלן יהיה אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל תאונה ו/או מחלה ו/או נכות ו/או חבלה
ו/או נזק ו/או אובדן ,שייגרמו כתוצאה ממעשה או מחדל כלשהו תוך כדי ביצוע העבודה ובקשר אליה,
במישרין או בעקיפין ,לגופו או לרכושו של אדם /גוף כלשהו לרבות לעירייה ו/או לקבלן ו/או לעובדיהם
ו/או לשלוחיהם ו/או למי מטעמם ו/או לאדם אחר כלשהו ,ובכלל זה יהיה הקבלן אחראי כלפי כל צד
שלישי לפי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או לפי כל חוק אחר ,ויהיה חייב לפצות ולשפות את העירייה
ו/או הניזוק(ים) ,לפי המקרה ,על חשבונו והוצאותיו ,בגין כל דרישה ו/או תביעה שיוגשו נגדה בקשר
לכך ,ובכל דמי הנזק ו/או הפיצוי שיגיע לו(ה)(הם) .הקבלן משחרר לחלוטין ומראש את העירייה,
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
זה ,לכל אדם ו/או גוף אחר ,לגוף ו/או לרכוש ,בכל עילה שהיא.

.33.2

הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזיקין או פיצויים המגיעים ע"פ דין לעובד או לכל אדם אחר הנמצא
בשירותו של הקבלן ,כתוצאה מתאונה או נזק כלשהו שנגרם תוך כדי ביצוע העבודה ו/או בקשר איתה
ו/או ממעשה או מחדל הקשורים ,במישרין או בעקיפין ,בביצוע התחייבויות הקבלן עפ"י חוזה זה.
הקבלן יפצה וישפה את העירייה בגין כל תשלום שתחויב לשלם כתוצאה מאי קיום התחייבותו
כאמור.

.33.3

הקבלן יהיה אחראי וישפה את העירייה בגין כל פגיעה או נזק שיגרמו לה עקב שגיאה מקצועית של
הקבלן ו/או מחדל ו/או הזנחה במילוי חובתו המקצועית.

.33.4

אחריותו של הקבלן תחול גם לגבי מקרים של שגיאות ורשלנות כאמור לעיל אשר יתגלו לאחר תום
תקופת החוזה .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הקבלן יחליף ,על חשבונו ,כל טובין ו/או חלק ממנו
אשר נפגם ו/או התבלה ,כתוצאה מליקוי שבוצע על ידי הקבלן ,בעקיפין או במישרין ,וזאת אף לאחר
סיום ההתקשרות בין הצדדים.

.33.5

למען הסר ספק ,אחריותו של הקבלן כמפורט לעיל תחול גם בשל מעשים ו/או מחדלים של כל גורם
הפועל בשמו ו/או מטעמו בביצוע התחייבויותיו מכח חוזה זה ,לרבות עובדים ,קבלני משנה וכיו"ב.

.33.6

הקבלן מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את העירייה על כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה ,מכל
עילה שהיא ,שתוגש על ידי אדם כלשהו ,נגדה ו/או נגד מי מעובדיה ו/או שלוחיה ו/או מי מטעמה ,בגין
כל תאונה ,חבלה או נזק שיגרם לכל אדם ,לגוף ו/או לרכוש ,לרבות ההוצאות המשפטיות שייגרמו לה
ושכ"ט עו"ד .אם תתבע העירייה ו/או עובדיה ו/או שלוחיה ו/או מי שבא מטעמה על נזק ,שנגרם
כתוצאה מהאמור לעיל ,יהא על הקבלן לסלק את התביעה כנגדה או לשלם כל סכום שיפסק לחובתה
על ידי בית משפט לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט כאמור .כל סכום שיגיע כאמור לעיל לעירייה מאת
הקבלן יישא ריבית והצמדה כחוק מעת דרישתו ע"י העיריה מהקבלן עד תאריך התשלום בפועל.

.33.7

העירייה תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן
בגין נזק או אובדן כאמור בפרק זה ,עד אשר תיושבנה תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון
העירייה.

.33.8

מבלי לפגוע באמור לעיל ,מוצהר בזה ומוסכם ,שכל סכום ו/או פיצוי ,אשר יגיעו לעירייה ו/או שעל
העיריה יהיה לשאת בהם מחמת שתתבע ע"י צד ג' ,בגין מעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או מועסקיו ,כולל
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הוצאותיה ושכ"ט עו"ד ,תהיה העיריה רשאית לקזז מהסכומים המגיעים ממנה לקבלן.
.33.9

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

 .34ביטוח
מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי דין ,יחולו על הקבלן הוראות הביטוח כמפורט בנספח
הביטוח על נספחיו המסומן כנספח/מסמך ו' למסמכי המכרז ,ומהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה.
 .35זכויות פטנטים
הקבלן ימנע כל נזק מהעירייה ויפצה אותה על כל תביעה ,דרישה ,הליך ,נזק ,הוצאה ,היטל וכיו"ב שיתעוררו
כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים ,מדגמים ,סמלי מסחר או זכויות דומות בדבר השימוש ,תוך כדי ביצוע
עבודה מכח חוזה זה ,במתקני העבודה ,במערכות ,באביזרים ,בציוד ,במכונות או בחומרים שיסופקו על ידי
הקבלן לצורך ביצוע העבודה.
 .36העסקת עובדים
.36.1

הקבלן יעסיק פועלים באישור מחלקת הביטחון של העיריה .מובהר כי הקבלן מתחייב שלא להעסיק
עובדים זרים כהגדרתם להלן ,למעט מומחי חוץ ,וזאת בין במישרין ובין בעקיפין ,בין אם על ידי הקבלן
ובין באמצעות קבלן כוח אדם ,קבלן משנה או כל גורם אחר עמו יתקשר הקבלן .מודגש כי הפרת סעיף
זה מהווה הפרה יסודית של החוזה.
לעניין זה" ,עובדים זרים" :עובדים זרים ,למעט עובדים זרים שהם תושבי האוטונומיה ביהודה,
שומרון וחבל עזה ,שברשותם היתר תעסוקה תקף משירות התעסוקה לעבוד בישראל ,ושעליהם חל
פרק ו' לחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות)
(תיקוני חקיקה) ,תשנ"ה.1994-
"מומחה חוץ" :תושב חוץ שנתקיימו לגביו כל אלה:
)1

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

)2

שוהה בישראל כדין.

)3

בכל תקופת שהייתו בישראל הוא עסק בתחום מומחיותו הייחודית.

)4

בעד עיסוקו בתחום מומחיותו תשולם לו הכנסה חודשית אשר אינה נופלת מפעמיים השכר
הממוצע במשק למשרת שכיר ,כמפורסם באתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

.36.2

כן מתחייב הקבלן להעסיק עובדיו בהתאם להוראות כל דין ,לרבות הוראות שרות התעסוקה ,חוק
שכר מינימום ,חוק שוויון הזדמנויות וחוק חופש העיסוק.

.36.3

הקבלן מתחייב להעסיק עובדים כשירים ,מקצועיים ואחרים ,במספר הדרוש לשם ביצוע העבודה,
בהתאם לאופייה ומהותה של כל עבודה ,בעלי כל האישורים וההיתרים הנדרשים עפ"י דין לצורך
ביצוע העבודות (ככל שנדרשים).

.36.4

העירייה תהא רשאית לדרוש מהקבלן אישור העובדים אשר יועסקו לצורך ביצוע העבודות נשוא
ההסכם ,וכן תהא העירייה רשאית לדרוש החלפת עובד הקבלן המבצע את העבודות עבור העירייה
בעובד אחר ,בהתאם לשיקול דעתה המלא.

.36.5

לפי דרישה בכתב מאת המנהל ,יחליף הקבלן את מנהל העבודה או כל גורם אחר המועסק בביצוע
העבודות ,אם לדעת המנהל ולפי שיקול דעתו הבלעדי ,התנהג אותו אדם שלא כשורה ו/או הוא אינו
מוכשר למלא את תפקידו ו/או הוא מבצע את תפקידיו ברשלנות ו/או אין לעובד את האישורים
הנדרשים ו/או הוא אינו מתאים לתפקיד מכל סיבה אחרת.
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.36.6

בנוסף מתחייב הקבלן להעמיד לאלתר ,לצורך ביצוע העבודות ,בעל תפקיד חלופי ,באופן אשר יימנעו
כל עיכוב /דחייה בקצב ביצוע העבודות .בעל התפקיד החלופי יאושר מראש על ידי המנהל על פי שיקול
דעתו הבלעדי.

.36.7

אי מילוי הוראות סעיפים  36.6- 36.5לעיל ,יחייב את הקבלן בפיצויים מוסכמים מראש בסך  200ש"ח
ליום עבודה של גורם כלשהו המועסק בביצוע העבודות אשר ימשיך הקבלן בהעסקתו בניגוד להוראות
סעיף זה ,מבלי לגרוע מיתר הזכויות העומדות לעירייה עפ"י חוזה זה ובהתאם לכל דין.

.36.8

הקבלן חייב למלא ,בכל עת ,אחר הוראות כל דין בקשר להעסקת העובדים ו/או מועסקים .הקבלן
ישלם בעד כל עובדיו ,את כל התשלומים הסוציאליים המשתלמים ע"י המעביד ,כל התשלומים
שמעביד חייב בניכויים משכר עובדיו וכן תשלומים אחרים בהם חייב המעביד על פי חוק וביטוח
סוציאלי בשיעורי ם המקובלים על ידי ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של העובדים
במדינה באותו ענף.

.36.9

הקבלן מתחייב לקיים כל דרישה וחובה המוטלת לפי חוק לשביעות רצון המפקח ,ושנועדה לשמור על
רווחת ,נוחיות ובטיחות העובדים ובכלל זה שיוסדרו לעובדים המועסקים בביצוע העבודה סידורי
נוחיות ומקומות אכילה נאותים במקום העבודה .מקום העבודה לא ישמש כמקום דיור ,אף לא דיור
זמני ,לאף אדם מתחילת ביצוע העבודה עד ליום מסירת העבודה לעירייה.

.36.10

הקבלן מצהיר כי קרא את חוק עבודת נוער ,התשי"ג ,1953-והוא מתחייב לנהוג בהתאם לחוק זה.
כן מצהיר הקבלן ,כי הובהר לו ,כי הפרת סעיף מסעיפים אלו על ידו כמוה כהפרת החוזה מצדו לכל
דבר ועניין וכי הוא עיין בסעיפים  33ו 33-א' לחוק המובאים להלן:
 .33העבדה מסכנת [תיקון :תשל"ב( ,)2תשנ"ח]
המעביד נער באחד מאלה -
( )1בניגוד להוראות סעיפים 2, 2א או  4או בניגוד להוראות היתר שניתן מכוחן;
( )2במקום ששר העבודה והרווחה קבע ,בהתאם להוראות סעיף  ,5כי עבודה של נער בו עלולה לסכנו;
( )3בעבודות ,בתהליכי ייצור או במקומות עבודה ששר העבודה והרווחה אסר או הגביל העבדת נער בהם,
בהתאם להוראות סעיף ;6
( )4בעבודה ,שעל פי הקבוע בתקנות לפי סעיף  7אין להעבידו בה בגילו;
( )5בניגוד להוראות סעיף  ,14דינו  -מאסר שנה או קנס פי אחד וחצי מן הקנס הקבוע בסעיף (61א)()2
לחוק העונשין ,התשל"ז( 1977-להלן  -חוק העונשין).
33א .העבדה אסורה אחרת [תיקון :תשנ"ח]
המעביד נער באחד מאלה -
( )1בניגוד להוראות סעיפים  11או  12או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף 11א ,שענינן בדיקות
רפואיות;
( )2בניגוד להוראות סעיפים  20, 21, 22ו ,24-או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף  ,25שענינן שעות
עבודה ומנוחה;
( )3בניגוד להוראות היתר שניתן לפי חוק זה ושלא לפי סעיפים 2, 2א ,או  ,4לרבות הוראות בענין קביעת
מספר מרבי של שעות עבודה ,מנוחה שבועית ,הפסקות בעבודה או עבודה בלילה.
דינו  -מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף (61א)( )2לחוק העונשין.

.36.11

עוד מצהיר הקבלן כי הוא עומד בתנאים הקבועים בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו,1976-
לצורך התקשרות עם העירייה בחוזה זה ,וכי כראיה חתם על תצהיר בנוסח המצורף למסמכי המכרז
כמסמך ז'( )1והמהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה.

 .37אי קיום יחסי עובד מעביד
.37.1

הקבלן מצהיר בזאת כי הינו קבלן עצמאי וכי אין בחוזה זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור יחסי עובד-
מעביד בינו לבין העירייה .מוצהר ומוסכם ,כי אין ולא יהיו בין העירייה לבין הקבלן ו/או עובדי הקבלן
ו/או כל הבא מטעמו של הקבלן לרבות קבלני משנה (להלן" :המועסקים") יחסי עובד – מעביד ו/או
שולח-שלוח ו/או שותפות ,וכי בכל הקשור לביצוע העבודות יחשב הקבלן /המועסקים ,לקבלן עצמאי
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לכל דבר ועניין.
.37.2

מבלי לגרוע מכלליות הנ"ל ,יישא הקבלן בכל החיובים והתשלומים החלים על קבלן עצמאי במקרים
דומים ,לרבות כל חיוביו של הקבלן כמעבידם של עובדי הקבלן ,ובכלל זה בשכר העובדים מטעמו וכך
בכל הנוגע לתשלומים ותנאים/הטבות סוציאליות המגיעים על פי כל דין ונוהג לעובדיו ופועליו
והעירייה לא תשא בכל תשלום או הטבה כאמור .הקבלן מצהיר ,כי ישלם את שכר העובדים במועד
הקבוע בחוק ויעניק להם כל זכות ו/או הטבה המגיעה להם עפ"י דין.

.37.3

אם על אף האמור לעיל תידרש או תתבע העירייה על ידי מי מעובדי הקבלן או על ידי אדם או גורם
כלשהו מטעם הקבלן ,לשלם סכום כלשהו שעילתו יחסי עובד ומעביד – ישפה הקבלן את העירייה בגין
כל סכום כאמור לרבות הוצאות משפט אם יהיו כאלה עם דרישתה הראשונה של העירייה .להבטחת
תשלום זה תהיה רשאית העירייה לעכב תחת ידה כל תשלום אשר יגיע ממנה לקבלן ,ככל שיגיע ,או
לחלטו מהערבות.

.37.4

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

 .38התמורה
.38.1

כנגד ביצוע העבודות בפועל לשביעות רצון העירייה והגשת חשבונות באופן ובמועד כמפורט בחוזה זה
וכן כנגד מילוי מלוא התחייבויותיו על פי חוזה זה על נספחיו ,תשלם העירייה לקבלן תמורה קבועה
בהתאם להצעתו במסמך ג' למסמכי המכרז (קרי ,מחיר הפריט במחירון דקל שיפוצים מורחב ,במועד
האחרון להגשת הצעות במכרז ,בניכוי שיעור הפחתה אחיד שהוצע על ידי הקבלן בהצעתו ואשר לא
יפחת מ )17%בכפוף להזמנת עבודה חתומה ומאושרת כדין (להלן" :התמורה").
מודגש ,כי עבודה שתבוצע מבלי שנתקבלה בידי הקבלן הזמנת עבודה והזמנה תקציבית מאושרת כדין
 -לא תזכה את הקבלן בתמורה כלשהי מאת העירייה.

.38.2

ככל ואין לקבלן מנוי לתוכנת דקל ,תרכוש העירייה מנוי עבור הקבלן .העירייה תחייב את הקבלן
בעלות המנוי בתוספת  10%בעת תשלום החשבון הראשון בכל שנה.

.38.3

התמורה הינה סופית וקבועה וכוללת את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות ,מכל מין וסוג שהוא,
הכרוכות בביצוע העבודות על פי תנאי המכרז בשלמות ומהווה כיסוי מלא לכל התחייבויות הקבלן
נשוא החוזה לרבות ,כוח אדם ,ציוד ,כלי רכב ,חומרים ,חומרי עזר ,אביזרים ,מכשירים ,הובלות,
נסיעות ,ביטול זמן בגין נסיעות ,כלי עבודה ,ביטוחים ,רישוי והיתרים ,אישורים ,אחריות ,ההתאמות
המתחייבות לצורך התחלת ביצוע עבודה כלשהי מבין העבודות ,לרבות גידור האתר וכל דבר אחר
הדרוש לצורך ביצוע העבודות ולביצוע ההתחייבויות נשוא ההסכם.

.38.4

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

.38.5

עוד מובהר ,כי התמורה קבועה בלא קשר למקום בו מבוצעת העבודה ,למורכבותה ,לאופייה ,למידת
הדחיפות בביצועה ומשך הזמן הנתון לביצועה ,לקיומו של פיקוח נדרש לצורך ביצוע עבודה /היעדר
פיקוח ולמועד בו נדרשה /בו היא מבוצעת וכיו"ב .למען הסר ספק מודגש בזאת במפורש ,כי הקבלן
לא יהא זכאי לקבלת תוספת כלשהי מעבר לתמורה הקבועה בחוזה בגין ביצוע קריאות פתע (קרי,
תשלום בגין צוות עבודה בליווי רכב עבודה ע"פ מחירון דקל שיפוצים מורחב בניכוי שיעור ההפחתה
שהציע הקבלן הזוכה).

.38.6

מובהר ומוצהר ,כי הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת כלשהי בגין הפרשי הצמדה למדד ,מכל מין וסוג
שהוא ,ההנחה שתינתן ע"י הקבלן הזוכה תחול על מחירון דקל ,לאורך כל תקופת החוזה (לרבות
תקופות האופציה בהתייחס למחירון דקל העדכני ביום הוצאת הזמנת העבודה.כן מובהר במפורש כי
כל מס ,היטל או תשלום חובה ,מכל סוג שהוא ,החלים או אשר יחולו בעתיד על ביצוע העבודות עפ"י
חוזה זה ,יחולו על הקבלן וישולמו על ידו .העירייה תנכה מהסכומים המגיעים לקבלן כל סכום שעליה
לנכות לפי כל דין ,ובכלל זאת מיסים ,היטלים ותשלומי חובה ,והעברתם לזכאי תהווה תשלום לקבלן.
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.38.7

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

 .39הגשת חשבונות ואופן תשלום התמורה
.39.1

הקבלן יגיש לעירייה חשבונית מס "מקור" לתשלום מ 1-לחודש ועד ל 10-לחודש ,בחודש שלאחר
ביצוע העבודות ,ובהתאם להצעתו בכפוף לחוזה ו/או הזמנות תקציביות מאושרות כדין (להלן:
"חשבונית" ו"מועד ההמצאה").

.39.2

לחשבונית יצורף חשבון מפורט אשר יכלול את כל העבודה שנעשתה ,במהלך חודש ביצוע העבודה.
החשבון יתאים לעבודות שבוצעו למעשה ונתקבלו כמתאימות לתוכניות ,למפרטים לאישורים (לרבות
אישורי מהנדס ,בטיחות ,הנגשה ,חשמלאי או כל גורם אחר הנדרש כדין) ולהוראות ונמדדו במקום
העבודה.

.39.3

המנהל יבדוק את החשבונית והחשבון המוגשים על ידי הקבלן ויאשרם בחתימתו ,בחלקם או
במלואם ,לאחר בדיקת נכונות ושלמות הפרטים המופיעים בהם ,בהתאם להזמנת עבודה ולשיקול
דעתו הבלעדי.

.39.4

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

.39.5

מובהר בזאת ,כי במקרה בו הפרטים המופיעים בחשבון ובחשבונית אינם נכונים ו/או מלאים ו/או
מדויקים ,במלואם או בחלקם ,רשאי המנהל שלא לאשרם ולהורות לקבלן לבצע תיקונים ו/או
השלמות לפי שיקול דעתו הבלעדי ,תוך פירוט הליקויים אשר נמצאו בחשבון ו/או בחשבונית ויראו
זאת כאילו החשבונית לא הומצאה לעירייה ותקופת הימים עד להמצאת החשבונית המתוקנת לא
תיספר במניין הימים עד למועד התשלום.
א.

אם החשבונית תוחזר לקבלן לצורך ביצוע ההשלמות כאמור לעיל ,לא יאוחר מ 23-ימי
עסקים ממועד ההמצאה לפי סעיף  39.1לעיל ,מועד קבלת החשבונית המתוקנת מהקבלן
ייחשב כמועד ההמצאה המעודכן .החשבונית המתוקנת תשולם לקבלן תוך  45יום מתום
החודש שבמהלכו הומצאה לעירייה.

ב.

אם החשבונית תוחזר לקבלן לצורך ביצוע ההשלמות כאמור לעיל ,לאחר חלוף  23ימי
עסקים ממועד ההמצאה לפי סעיף  39.1לעיל ,החשבונית תשולם לקבלן לא יאוחר מ 10-ימי
עסקים מתום "מועד התשלום" .ואולם התקופה שממועד החזרת החשבונית לקבלן ועד
שהקבלן המציא לעירייה את החשבונית המתוקנת ,לא תבוא במניין הימים לתשלום
החשבונית כאמור.

.39.6

כל מס ,היטל או תשלום חובה ,מכל סוג החלים או אשר יחולו בעתיד ,על העבודות נשוא הסכם זה,
יחולו על הקבלן וישולמו על ידו .המנהל ינכה מהסכומים שיגיעו לקבלן כל סכום שעליו לנכות לפי כל
דין ,ובכלל זאת מיסים ,היטלים ותשלומי חובה אלא אם ימציא הקבלן למנהל לפני תשלומו של כל
תשלום כנ"ל הוראות בכתב של פקיד השומה על הקטנת שיעור הניכוי כאמור ,והעברתם של הסכומים
לזכאי יהווה תשלום לקבלן.

.39.7

יובהר כי העירייה רשאית לבצע קיזוזים מהתשלום לקבלן וכן לעכב חלקים מהתשלום לפי זכויותיה
בחוזה זה ועפ"י כל דין.

.39.8

עוד יובהר כי תנאי לתשלום הוא שהקבלן העביר לידי המנהל אישור משטרה על כך שהקבלן וכל
המועסקים מטעמו במסגרת ביצוע העבודות הינם נעדרי הרשעה בעבירות מין כהגדרתן ב"חוק למניעת
העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים ,תשס"א."2001-

 .40שינויים והוספות והערכת שווים
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.40.1

המנהל רשאי להורות על עשית שינויים והוספות בעבודה מסוימת ובכל חלק ממנה לרבות שינויים
והוספות בצורתה ,באופייה ,בסגנונה ,בממדיה וכיו"ב והקבלן מתחייב למלא אחר הוראותיו .אין
בשינויים או בתוספות סיבה מוצדקת לאיחורים וסטיות ביחס ללוח זמנים ,אלא אם המנהל מאשר
את הארכה בכתב ,על פי שיקול דעתו.

.40.2

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

 .40.3ערכו של כל שינוי או הוספה מכוחה של הוראה ,יקבע על ידי המנהל בכפיפות לתנאים הבאים:
א.

אם לדעתו של המנהל כלולים בחוזה/במחירון פריטים זהים לאלה שבהוראה – ייקבע ערכם
של השינויים וההוספות לפי מחירי היחידה על פי החוזה (קרי ,המחיר המופיע במחירון דקל
שיפוצים מורחב בניכוי שיעור ההפחתה שהציע הקבלן).

ב.

אם לדעתו של המנהל כלולים בהוראה פריטים שאינם מופיעים במחירון יקבע ערכם של
פריטים אלה על ידי המנהל על פי מחירון "דקל לבניה ותשתיות" (להלן" :מחירון דקל
תשתיות") ,בהפחתת שיעור ההנחה שהציע הקבלן בהצעתו כמופיע במסמך ג' "הצעת
הקבלן" .יובהר כי המחירים יהיו ללא תוספות ומקדמים כלשהם ובכלל זאת ללא תוספת
קבלן ראשי ,תוספת אזור וכיו"ב .כן מובהר כי לא תחול הצמדה על המחירונים.

ג.

אם לדעתו של המנהל כלולים בהוראה פריטים שאינם מופיעים במחירון דקל שיפוצים
מורחב או במחירון דקל תשתיות ,יבצע הקבלן ניתוח תמחירי של אותו פריט המבוסס על
מחיריהם של פריטים קרובים /דומים במהותם לפריט הנדון ,אשר יהיה כפוף לאישורו של
המנהל עפ"י שיקול דעתו ,בהתאם לסדר העדיפויות המפורט להלן (כל הוראה או מסמך
קודם ברשימה ,עדיפים על הוראה או מסמך הבאים אחריו):

ד.

.40.3ג.1.

ניתו ח תמחירי בהתאם למחיריהם של פריטים קרובים /דומים במהותם
הכלולים בחוזה ובמסמכיו ובהפחתת אחוז ההפחתה שהציע הקבלן בהצעתו,
ע"ג מסמך ג' למסמכי המכרז.

.40.3ג.2.

ניתוח תמחירי בהתאם למחיריהם של פריטים קרובים /דומים במהותם
הכלולים במחירון דקל שיפוצים מורחב או דקל תשתיות בהפחתת שעור ההנחה
שהציע הקבלן בהצעתו ע"ג מסמך ג' למסמכי המכרז.

.40.3ג.3.

ניתוח תמחירי בהתאם למחיריהם של פריטים קרובים /דומים במהותם
לגביהם קיים מחירון יצרן ובהפחתת אחוז ההפחתה שהציע הקבלן בהצעתו ע"ג
מסמך ג' למסמכי המכרז.

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

.40.4

חתימת הקבלן על החוזה תהיה ראיה לכך שהקבלן בחן את המחירים שבמחירון דקל שיפוצים מורחב,
ובמחירון דקל תשתיות ובמחירונים המפורסמים על ידי היצרנים ,וכי הוא מסכים להם וכן למנגנון
קביעת המחיר המפורט בסעיף זה ,לרבות אישורו הבלעדי של המנהל בהתאם לשיקול דעתו ,ולא
תתקבל כל תביעה ו/או טענה לגבי מחירונים אלו ו/או מנגנון קביעת המחיר.

.40.5

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

.40.6

יובהר ויודגש כי נאסר על הקבלן לבצע כל שינוי או תוספת שיש בהם תוספת תמורה ,אלא לאחר
שקיבל הזמנת עבודה חתומה ע"י העירייה בליווי אישור תקציבי כדין .יבצע הקבלן עבודה כאמור ללא
שהיו בידיו האישורים הנדרשים – לא תשולם לו כל תמורה בגינם ,ולא תהיה לו כל תביעה נגד העירייה
בכל עילה.
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.40.7

הקבלן אינו רשאי לעכב את ביצועם של השינויים או התוספות מחמת אי קביעת ערכם ועליו לבצעם
מיד עם קבלת ההוראה מאת המנהל.

 .41ניכוי כספים מהקבלן
העירייה תהא רשאית לנכות מהכספים המגיעים ,או שיגיעו לקבלן ,מאת העיריה ו/או מהערבות ו/או בגין
כל דבר ועניין ,את כל הסכומים אשר ,תידרש או תחויב ,לשלמם עקב אי קיום או הפרת סעיף כלשהו מסעיפי
ההסכם ו/או כל סכום ו/או פיצוי ו/או שיפוי אשר יגיעו לעירייה מהקבלן בהתאם להסכם זה ו/או שעל
העיריה לשאת בהם מחמת שתתבע ע"י צד ג' בגין מעשי ו /או מחדלי הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו ו/או
מי מטעמו ו/או כל העשוי להגיע לעירייה מאת הקבלן מכח הסכם או מקור שהוא .האמור בסעיף זה אינו
גורע מזכויותיה של העיריה לתבוע את החזרת הכספים ששולמו על ידה בכל דרך אחרת.
 .42קיזוז
מוסכם בזה ,שכל סכום ו/או פיצוי ו/או שיפוי העשוי להגיע לעירייה מאת הקבלן בהתאם להסכם זה ו/או
כל מקור שהוא לרבות עקב אי קיום או הפרת סעיף כלשהו מסעיפי ההסכם ו/או כל סכום שעל העיריה לשאת
בהם מחמת שתתבע ע"י צד ג' בגין מעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו ואו מי מטעמו ניתן
יהיה לקזז ו/או לנכות מהתמורה ,או מכל סכום אחר שעל העיריה לשלם לקבלן .כן מוסכם ,כי כל ערבות
שניתנה על ידי הקבלן בהקשר להסכם זה ,תשמש בין השאר גם לכיסוי סכומים כאמור .האמור בסעיף זה
אינו גורע מזכויות העיריה לתבוע את החזרת הכספים ששולמו על ידה בכל דרך אחרת העומדת לרשותה
עפ"י דין ו/או עפ"י הסכם זה .העירייה תודיע לקבלן  14יום מראש על כוונתה לבצע קיזוז כאמור ,וככל
שהקבלן לא יסדיר את החוב הנדרש תבצע העירייה את הקיזוז והקבלן יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ודרישה
בעניין.
 .43פיצויים מוסכמים

יחידה

ליקויים

עבודה במועד שנקבע
או בהוראות המנהל

סכום
בש"ח

יום עבודה

ש תיקון

מקרה

250

/יומני עבודה יומיים/

מקרה

150

שאריות גזם או שברי
ת

מקרה

500

מקרה

1,000

אישור חפירה מכל
אם לדרישה

לרשות שלא
הוצג אישור
מטעמה

500

י

למקרה

1,000

התאם לנדרש בחוק

למקרה

500

דה

למקרה

500

ת ללא תיקון
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למקרה

ללא הסמכות

750

בגין ביצוע הליקויים המפורטים מטה העירייה תהא רשאית
.43.1
לקנוס את הקבלן בסכומים הנקובים כדלהלן:

.43.2

אם לא יסיים הקבלן ביצוע עבודה ו/או התחייבות כלשהי במועד שנקבע ב"צו התחלת העבודה" ו/או
בהוראת המנהל ,ישלם הקבלן לעירייה סכום של ( 500חמש מאות) ש"ח כפיצויים מוסכמים וקבועים
מראש ,בגין האיחור בעד כל יום של איחור שבין המועד הסופי שנקבע לסיום העבודה לבין מועד סיום
העבודה למעשה.

.43.3

אם לא יתייצב הקבלן במקום שקיבל הוראה להתייצב בו בתוך שעה מרגע "קריאת הפתע" ,עם כל
הציוד וכוח האדם הנדרשים לביצוע אותה עבודה ,רשאית העיריה להשית על הקבלן סכום של 2,500
ש"ח כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין האיחור.

.43.4

אם לא יסיים הקבלן ביצוע עבודה ו/או התחייבות כלשהי במועד שנקבע ב"צו התחלת העבודה" ו/או
בהוראת המנהל ,ישלם הקבלן לעירייה סכום של ( 500חמש מאות) ש"ח כפיצויים מוסכמים וקבועים
מראש ,בגין האיחור בעד כל יום של איחור שבין המועד הסופי שנקבע לסיום העבודה לבין מועד סיום
העבודה למעשה.

.43.5

בגין איחור בהגשת חשבון (לאחר ה 10-לחודש העוקב לביצוע העבודות ,כמפורט בסעיף  45לעיל),
ישלם הקבלן לעירייה סך של  ₪ 250בעד כל יום של איחור.

.43.6

הצדדים מצהירים כי סכומי הפיצויים המוסכמים הנקובים בחוזה ,לרבות בסעיף זה ,הינם נזק
שהצדדים רואים אותו כתוצאה מסתברת של ההפרה בעת החתימה על החוזה.
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.43.7

העיריה תהא ראשית לנכות את סכום הפיצויים האמור בסעיפים דלעיל מכל סכום שיגיע לקבלן בכל
זמן שהוא ,וכן תהא רשאית לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת .אין באמור לגרוע מכל זכות שיש לעירייה
על פי הסכם זה ו/או עפ"י כל דין בגין הפרת התחייבויותיו של הקבלן.

.43.8

העיריה רשאית לנכות את סכום הפיצויים הנ"ל מכל סכום שיגיע לקבלן ,בכל זמן שהוא וכן תהא
רשאית העיריה לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת.

.43.9

תשלום הפיצויים לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו עפ"י הסכם זה ואין בו כדי לגרוע מכל זכות
ו/או סעד אחר העומדים לרשות העירייה עפ"י חוזה זה ובהתאם לכל דין.

 .43.10הגשת תכניות עדות () AS-MADE
א.

ככל ויידרש הקבלן בהזמנת עבודה ,לאחר השלמת ביצוע של העבודות על הקבלן להכין תכניות
עדות כמפורט במפרט הטכני ,אשר תכלולנה תיאור מדויק של כל המתקנים ,המערכות והעבודות
כפי שבוצעו הלכה למעשה לרבות כל מידע הדרוש להפעלתם ותחזוקתם השוטפת ולאיתורם
המדויק .התוכניות והקבצים יוגשו לעירייה תוך חודש אחד ממועד סיום הביצוע על פי החוזה ,ויהיו
תנאי לסיום עבודת הקבלן.

ב.

על הקבלן להודיע למנהל או למפקח בכתב ,כי הוכנו תכניות עדות ולהגיש את התוכניות לבדיקת
המתכננים במדיה מגנטית (דיסקט) התואמת ומתאימה למערכת  G.I.Sשל עירית יהוד מונסון
כמפורט במפרט הטכני ,ככל שקיימת מערכת  G.I.Sלשכבה הרלבנטית של העבודות שביצע הקבלן,
בצרוף שלושה העתקים של תכניות ושרטוטים חתומים ע"י מודד מוסמך (תוך ציון שמו ומס' רשיון)
אשר ביצע מדידות כמפורט במפרט הטכני בנוגע לדרישות מקבלנים להגשת תכניות עדות .כמו כן,
על הקבלן למסור למתכננים את התוצאות והתעודות המעידים כי הבדיקות השונות בוצעו בהתאם
לדרישות המפרטים הטכניים ושאר תנאי ההסכם.

ג.

באם סבורים המתכננים ,כי לכאורה אמנם הושלמו העבודות ימסרו על כך הודעה בכתב למפקח.

ד.

תוך  15יום ממועד קבלת ההודעה אצל המפקח יבדקו את העבודה המפקח ,המנהל ,המתכננים
המהנדס לאגף התחזוקה ו/או מנהלי המחלקות הרלבנטיות באגף התחזוקה בהתאם לקביעת מנהל
האגף (להלן" :הבודקים") בשטח ,כפי שבוצעה ובהתאם למפרט הטכני.

ה.

באם סבורים הבודקים לאחר בדיקת העבודה הספציפית כמפורט בסעיף  49.5.4לעיל ,כי העבודה
מתאימה לתנאי החוזה ומשביעה את רצונם יאשרו זאת ע"י חתימתם על גבי עותקי השרטוטים
(המפורטים בסעיף  49.5.2לעיל).

ו.

הקבלן יעביר באמצעות המפקח את הדיסקט ועותקי התוכניות השרטוטים המאושרים והחתומים
כמפורט בסעיף  49.5.5לעיל לבדיקת היחידה לניהול מערכות באגף התחזוקה (להלן" :היחידה"),
אשר תיתן אישור בכתב של מנהל היחידה ו/או מי מטעמה ו/או הערות לתוכניות העדות בהתאם
לשיקול דעתה ועמידת התוכניות בדרישות המפרט הטכני תוך שבועיים ממועד בו קיבלה לידיה
התוכניות .לפני מתן אישור היחידה תוכל העיריה ,בין היתר לשלוח מודד מטעמה לבדיקת איכות
המדידות ,כמפורט במפרט הטכני.

 .44הפרת החוזה
.44.1

הפר הקבלן הוראה מהוראות הסכם זה רשאים העירייה ו/או המנהל לעשות כל אחת מהפעולות
הבאות:

א.

לממש את הערבות שניתנה לעירייה כבטחון לביצוע ולמילוי התחייבויות הקבלן ע"פ חוזה זה בגין
תקופת החוזה ו/או האחריות ,לפי העניין.

ב.

לעשות בעצמם או באמצעות אחרים את העבודות שהקבלן חייב בביצוען ע"פ הסכם זה ,תוך שימוש
ללא הגבלה בפעולות ועבודות שנעשו ע"י הקבלן מבלי שיהיה זכאי לתמורה נוספת ,ולחייב את
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הקבלן בכל ההוצאות הכרוכות בכך.
.44.2

אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד או תרופה ע"פ הסכם זה ו/או ע"פ כל דין ובכלל זה חוק החוזים
(תרופות בשל הפרת חוזה) – תשל"א –  1970ובכלל זה זכות העיריה לתבוע את כל הנזק הממשי שנגרם
לה ו/או יגרם לה הן במישרין והן בעקיפין כתוצאה מההפרה.

.44.3

אין בסעיף זה על תתי סעיפיו כדי לגרוע משאר הוראות החוזה ,ובפרט בהוראות ספציפיות
המתייחסות לאפשרות העירייה ,לפי ראות עיניה ,לבצע העבודות ו/או חלקם בעצמה ו/או למסור
ביצועם לאדם אחר ,על חשבון הקבלן.

 .45ביטול ההסכם
.45.1

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם בין הצדדים ,כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של חוזה
זה ויזכו את העיריה בכל הזכויות המוקנות לה עפ"י ההסכם ועפ"י כל דין במקרה של הפרה יסודית
ובכלל זה בכל אחד מהמקרים דלהלן תהא העיריה רשאית ,בהודעה בכתב ,לבטל את החוזה ,לתפוס
את מקום העבודה ,ולסלק את ידו של הקבלן ממנו ולהשלים את העבודה בעצמה ,או בכל דרך אחרת,
שתמצא לנכון ולחייב הקבלן בהוצאות הכרוכות בכך ,ולהשתמש לשם כך בכל החומרים ,הציוד,
המתקנים שבמקום העבודה וכן למכור את החומרים ואת הציוד והמתקנים האמורים כולם או חלקם
ולהשתמש בתמורתם לכיסוי כל סכום המגיע או העלול להגיע לעיריה מהקבלן לפי חוזה זה או אחר,
או הדרוש להשלמת העבודות .נמסרה הודעה כאמור יהא החוזה מבוטל במועד הנקוב בה .מובהר
בזאת ,כי נקיטת צעד מן הצעדים המפורטים דלעיל אין בה כדי להקנות לקבלן כל זכות לקבלת תמורה
כלשהי מאת העירייה:
א.

כשהקבלן פושט רגל או שהוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל או כשנפתח נגדו הליך הוצאה
לפועל או כשניתן נגדו צו כינוס נכסים או במקרה של תאגיד לגבי נכסיו כולם או חלקם,
נתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפרוק או ניתן נגדו צו
פיר וק או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו כולם או חלקם ,או שהוא פנה לנושיו
למען קבל ארכה או פשרה למען הסדר אתם בהתאם לפקודת החברות (נוסח חדש)
תשמ"ג – .1983

ב.

כשהקבלן מסב את החוזה כולו או מקצתו ,לאחר או מעסיק קבלן משנה בביצוע
התחייבויותיו מכח החוזה ללא הסכמת העיריה בכתב ומראש.

ג.

כשהקבלן מסתלק מביצוע החוזה ,להנחת דעתו של המנהל.

ד.

כשהקבלן אינו מבצע את העבודות או חלקן ,או כשהוא מפסיק את מהלך ביצוען
ומסירתן או שהוא אינו מבצען לפי לוח הזמנים שנקבע ואושר ע"י המנהל ואינו מציית
להוראה בכתב מהמנהל להתחיל או להמשיך בביצוען בקצב הדרוש ו/או לפי לוח
הזמנים ,או כאשר הקבלן ו/או מי מטעמו הפרו אחת או יותר מההתחייבויות האמורות
בחוזה ולא תיקנו את ההפרה לאחר שקיבלו התראה על כך מאת המנהל תוך הזמן שננקב
בהתראה ,או כאשר המנהל התרה בקבלן ו/או מי מטעמו כי העבודות המבוצעות על ידו,
כולן או מקצתן ,אינו לשביעות רצונו והוא לא נקט מייד עם קבלת התראה זו צעדים
נאותים לשיפור העבודה.

ה.

כשיש בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו שהקבלן מתרשל בזדון בביצוע החוזה.

ו.

כשיש בידי העיריה הוכחות להנחת דעתה ,שהקבלן או אדם אחר בשמו ,נתן או הציע
לאדם כלשהו שוחד ,מענק דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה או כל דבר הכרוך
בביצוע החוזה.

ז.

הקבלן אינו מבצע/מוסר את העבודות עליהן הוסכם בחוזה בין הצדדים.

ח.

הקבלן אינו ממלא את הוראות המנהל ולא נענה לדרישותיו תוך זמן סביר ו/או תוך הזמן
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שנקבע לכך ע"י נותן ההוראה.
ט.

אם נפתחה חקירה פלילית או ננקטו הליכים פליליים נגד הקבלן ו/או נגד מי מבעלי
מניותיו ו/או מנהליו.

י.

התברר כי הצהרה כלשהי של הקבלן שניתנה בקשר עם חתימת חוזה זה אינה נכונה ,או
שהקבלן לא גילה עובדה מהותית אשר לדעת המנהל היה בה כדי להשפיע על התקשרות
עם הקבלן.

יא.

התברר כי הקבלן מסר לעירייה הצהרה ו/או נתונים ו/או דוחות שאינם מדויקים
במסגרת תפקידו.

יב.

כשהקבלן הפר סעיף מסעיפי החוזה הבאים הנחשבים כהוראות יסודיות,11 ,10 ,8 ,6 :
.41 ,39 ,20 ,15

.45.2

נקיטה בצעדים המפורטים בסעיף  52.1לעיל אין בה משום ביטול התחייבויות הקבלן עד מועד ביטול
החוזה כאמור.

.45.3

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

.45.4

מבלי לפגוע באמור לעיל ,העיריה תהא רשאית לבטל החוזה בהוראה בכתב של המנהל בכל עת ע"פ
שיקול דעתו הבלעדי של המנהל ,וזאת בהתראה של  30ימים .במקרה כזה יראו את החוזה כאילו
נחתם מראש עד למועד הנקוב בהודעה .הופסקו עבודות הקבלן בשל ביטול החוזה על ידי העירייה
כאמור בסעיף זה ,יהיה הקבלן זכאי לקבלת התמורה המגיעה לו ,בהתאם לתנאי החוזה ,בגין העבודה
שביצע בפועל לשביעות רצונה של העירייה על פי הזמנתה ועד למועד הפסקת החוזה עפ"י הודעת
העירייה  ,בניכוי כל הכספים אותם היא זכאית לקזז ו/או להפחית בהתאם לחוזה זה ו/או בהתאם
לכל דין .כנגד קבלת התמורה הנ"ל ,לאחר הניכויים ,לא תהיינה לקבלן כל טענות ו/או דרישות ו/או
תביעות בגין נזקים ו/או הפסדים שנגרמו לו ,כולל עבור פגיעה במוניטין ,כתוצאה מהפסקת העבודות
וביטול החוזה.

.45.5

השתמשה העיריה בסמכות כלשהי מהסמכויות ,או בזכות כלשהי מהזכויות שהוקנו לה בחוזה
וביטלה את החוזה ,כולו או מקצתו ,או הפסיקה את ביצועו ,כולו או מקצתו ,לא יהיו לקבלן כל טענות
ו/או תביעות ו/או כל דרישה אחרת בגין נזקים ו/או הפסדים שנגרמו לו כולל פגיעה במוניטין .הוצאות
השלמת ביצוע העבודות ע"י העירייה יהיו על חשבון הקבלן והוא ישא בנוסף להוצאות האמורות גם
בתוספת בשיעור  5%מסכום ההוצאות כתמורה להוצאות משרד כלליות ואחרות .ספרי העיריה
והחשבונות ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לקבלן ומועדם ,לשיעור הוצאות
ההשלמה ומועד הוצאתן .מובהר ,כי אין בתשלום ההוצאות הנזכרות דלעיל כדי לפגוע בזכות העירייה
לתבוע פיצוי ו/או שיפוי ו/או השתתפות ו/או כל סעד נוסף בגין נזקים אשר נגרמו לה כתוצאה
מהפסקת ההתקשרות ,בהתאם לזכויות העומדות לרשותה עפ"י חוזה זה ו/או עפ"י כל דין.

 .46שמירת זכויות
שום ויתור או מחדל או הימנעות מפעולה של העיריה ו/או מהפעלת זכות כלשהי המוקנית לה על פי חוזה זה
ו/או על פי כל דין ,לא תחשב כעובדות היוצרות כנגדה מניעות ו/או השתק מחמת התנהגות או בדרך אחרת
ביחסיה עם הקבלן ,ולא יהא לה כל תוקף אלא אם כן ויתרה העיריה על זכותה בכתב ובמפורש.
 .47סודיות
הקבלן מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר ,להודיע ,למסור או להביא לידיעת כל אדם ,כל ידיעה שהגיעה אליו
בקשר ו/או תוך כדי ביצוע העבודות ,והמתייחסת לכל עניין ונושא הקשור בעירייה ו/או בעובדיה ו/או
בפועלים מטעמה .כן מתחייב הקבלן לוודא כי הוראה זו תקוים גם על ידי עובדיו ו/או כל הפועל מטעמו.
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 .48תרופות
אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות הצדדים לכל סעד ו/או תרופה המגיעים להם ע"פ כל דין במקרה של
הפרת החוזה .על אף האמור ,לא ישמעו כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות מצד הקבלן בקשר לחוזה זה,
בחלוף שלוש שנים ממועד סיום ההתקשרות בין הצדדים.
 .49כללי
מוסכם בזה ,כי הוראות חוזה זה ,על נספחיו ,משקפות את מלוא המוסכם בין הצדדים ,וכי צד לחוזה לא
יהיה קשור במצגים ,הבטחות והתחייבויות שנעשו ,אם בכלל ,לפני חתימת החוזה.
 .50הודעות
כתובת הצדדים הם :
עירית יהוד מונסון – רח' מרבד הקסמים 6
הקבלן __________________________________ -
כל מכתב שישלח ע"י הצדדים למשנהו לפי מענו דלעיל ,ייחשב כאילו נתקבל ע"י הנמען  72שעות מיום
משלוחו כדבר דואר רשום.

ולראיה באו על החתום :
העירייה

חתימת הקבלן
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מסמך ה()1

ערבות בנקאית להשתתפות במכרז ולהבטחת הצעת המציע
תאריך ___ /___ /__ :
לכבוד
עיריית יהוד מונסון
מרבד הקסמים  ,6יהוד

א.ג.נ,.
הנדון  :ערבות בנקאית מס'________________
על פי בקשת ____________ (ולהלן "המבקש") אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום שהוא עד לסכום
כולל של _( ₪ 10,000במילים :עשרת אלפים ( ) ₪להלן" :סכום הערבות") שתדרשו מאת המבקש בקשר למכרז
פומבי מס'  24/2022לביצוע עבודות שיפוץ ותחזוקה (עבודות קטנות) בעיר יהוד מונסון.
סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או
כל מוסד רשמי אחר שיבוא במקומה (להלן" :המדד").
מדד הבסיס לעניין ערבות זו הינו המדד הידוע במועד החתימה על החוזה.
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
הפרשי הצמדה ,מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ובלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום
תחילה מאת המבקש.
ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום . 31.12.2022
ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.
ערבות זו ניתנת להארכה באופן חד צדדי על ידי ראש העיר ו/או גזבר העירייה ו/או מי מטעמם.

בכבוד רב,
בנק___________
סניף _____________

*הערה :לא יתקבל נוסח ערבות שונה
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מסמך ה()2

ערבות בנקאית להבטחת התחייבויות הזוכה במכרז לקיום החוזה ולהבטחת
התחייבויות הזוכה בתקופת האחריות
תאריך _____/__/
לכבוד
עירית יהוד מונסון
מרבד הקסמים 6
יהוד
א.ג.נ,.
הנדון :ערבות בנקאית מס'
על פי בקשת _____________________ (להלן "המבקש") אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום שהוא עד
לסכום כולל של ( ₪ 10,000במילים :עשרת אלפים ( ₪להלן "סכום הערבות") שתדרשו בקשר לחוזה מכוח מכרז
 24/2022לביצוע עבודות שיפוץ ותחזוקה (עבודות קטנות) בעיר יהוד מונסון ,להבטחת מילוי התחייבויות המבקש
בתקופת החוזה ובתקופת האחריות (בדק).
סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית ,הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה או כל מוסד רשמי אחר שיבוא במקומה (להלן – "המדד").
המדד הבסיסי לעניין ערבות זו הינו המדד האחרון הידוע במועד חתימת המבקש על החוזה.
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 הפרשי
הצמדה ,מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ובלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת
המבקש.
ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום ________לחודש ________שנת __________
ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת.
ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.

בכבוד רב,
בנק _________________
סניף________________

*הערה :לא יתקבל נוסח ערבות שונה
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מסמך ו'
נספח ו' – ביטוח
 .1מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין ,על הקבלן לערוך ולקיים ,על
חשבון הקבלן ,למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד אחריות הקבלן קיימת )ולעניין ביטוח
אחריות מקצועית ,למשך  3שנים נוספות לאחר תום תקופת ההסכם) ,את הביטוחים
המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה כנספח ו' ,1והמהווה חלק בלתי נפרד
ממנו (להלן" :ביטוחי הקבלן" ו"אישור עריכת הביטוח" ,לפי העניין) ,אצל חברת ביטוח
מורשית כדין בישראל.
א .חבות מעבידים -מוסכם כי ככל ולא מועסקים עובדים על ידי הקבלן ,ניתן יהיה למחוק
סעיף ביטוח "חבות מעבידים" מתוך אישור הביטוח החתום על ידי המבטחים.
ב .ביטוח חבות מוצר  -מוסכם כי ככל והפוליסה לא נערכת על ידי הקבלן ,על הקבלן לבטל
חריג חבות מוצר לעניין נזקי גוף  ,בביטוח אחריות כלפי צד שלישי.
ג .נוסחי הפוליסות -על הקבלן לוודא כי חריג "רשלנות רבתי" יבוטל בכל ביטוחי הקבלן
(אין באמור כדי לגרוע מזכויות המבטחים על פי הדין).
 .2ללא צורך בכל דרישה מצד העירייה ,על הקבלן להמציא לידי העירייה ,לפני תחילת מתן
השירותים וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה ,את אישור עריכת
הביטוח ,כשהוא חתום בידי המבטח .כמו כן ,מיד בתום תקופת הביטוח ,על הקבלן להמציא
לידי העירייה אישור עריכת ביטוח מעודכן ,בגין חידוש תוקף ביטוחי הקבלן לתקופת ביטוח
נוספת ,ומדי תקופת ביטוח ,כל עוד הסכם זה בתוקף ו/או לתקופה נוספת כמפורט בסעיף 1
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
מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש ,לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור.
 .3מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הקבלן הינם בבחינת דרישה מזערית,
המוטלת על הקבלן ,שאין בה כדי לגרוע מכל התחייבות של הקבלן לפי ההסכם ו/או על פי כל
דין ,ואין בה כדי לשחרר את הקבלן ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין ,ולקבלן לא
תהיה כל טענה כלפי העירייה או מי מטעם העירייה ,בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.
 .4לעירייה תהא הזכות ,אך לא החובה ,לבדוק את אישור עריכת הביטוח ,שיומצא על ידי
הקבלן כאמור לעיל ,ועל הקבלן לבצע כל שינוי ,תיקון ,התאמה או הרחבה ,שיידרשו על מנת
להתאים את ביטוחי הקבלן להתחייבויות הקבלן על פי הסכם זה.
 .5מוצהר ומוסכם כי זכויות העירייה לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל ,אינן
מטילות על העירייה או על מי מטעם העירייה כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי
הקבלן ,טיבם ,היקפם ,ותוקפם ,או לגבי העדרם ,ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא,
המוטלת על הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין ,וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים
כמפורט לעיל ובין אם לאו ,בין אם נבדק אישור עריכת הביטוח ובין אם לאו.
 .6הקבלן פוטר את העירייה ואת הבאים מטעם העירייה מאחריות לכל אבדן או נזק לרכוש או
ציוד כלשהו ,המובא על ידי הקבלן או מי מטעם הקבלן לחצרי העירייה ו/או המשמש לצורך
מתן השירותים (לרבות כלי רכב וצמ"ה) ,ולא תהיה לקבלן כל טענה ,דרישה או תביעה כלפי
הנזכרים לעיל בגין אבדן ו/או נזק כאמור ,ובלבד שהפטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם
לנזק בזדון.
 .7בנוסף ,על הקבלן לערוך את הביטוחים הבאים ,בעצמו או באמצעות הבאים מטעמו :ביטוח
חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב ,ביטוח אחריות בגין רכוש
של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב עד לסך  ₪ 400,000בגין נזק אחד ,ביטוח "מקיף" לכלי
הרכב וביטוח במתכונת "כל הסיכונים" לעניין ציוד מכני הנדסי.
על אף האמור לעיל ,לקבלן הזכות ,שלא לערוך את ביטוחי הרכוש (למעט ביטוח אחריות צד
שלישי) המפורטים בסעיף זה ,במלואם או בחלקם ,אך הפטור המפורט בסעיף  6לעיל יחול,
כאילו נערכו הביטוחים האמורים במלואם.
 .8בכל ביטוח רכוש שייערך על ידי הקבלן ,ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות התחלוף
כלפי העירייה וכלפי הבאים מטעם העירייה; הוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול
לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
 .9מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם ,ובמקרה בו השירותים או
חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם הקבלן ,על הקבלן לדאוג כי בידי קבלני המשנה
פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמם
מובהר בזאת ,כי על הקבלן מוטלת האחריות כלפי העירייה ביחס לשירותים במלואם ,לרבות
שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני משנה .
 .10נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם .על אף האמור לעיל,
אי המצאת אישור עריכת הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית ,אלא אם חלפו  10ימים
ממועד בקשת העירייה מאת הקבלן בכתב ,להמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור.
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נספח ו' - 1אישור עריכת הביטוח
תאריך הנפקת
האישור()DD/MM/YYYY

אישור קיום ביטוחים

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

מבקש האישור
שם :עיריית יהוד מונוסון
ו/או גופים עירוניים

המבוטח
שם

ת.ז/.ח.פ.
500213574

ת.ז/.ח.פ.

מען
מרבד הקסמים  6יהוד
מונוסון

מען

מעמד מבקש האישור

אופי העסקה

☐משכיר
☐שוכר
☐זכיין
☐קבלני משנה
☒עירייה שירותים
☐עירייה מוצרים
☐אחר______ :

☐נדל"ן
☒שירותים
☐אספקת מוצרים
☒אחר :עבודות תחזוקה קטנות
ושיפוצים בשטחי העיר יהוד
מונוסון

כיסויים
סוג הביטוח
חלוקה לפי
גבולות
אחריות או
סכומי ביטוח

מספר
הפוליסה

נוסח
ומהדורת
הפוליסה

תאריך
תחילה

תאריך
סיום

גבול האחריות/
סכום ביטוח
סכום

רכוש

כיסויים נוספים בתוקף וביטול
חריגים
מ
ט
ב
ע

יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח X

₪

 – 309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור
 – 328ראשוניות

צד ג'

4,000,000

₪

 – 302אחריות צולבת
 – 309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור
 – 315כיסוי לתביעות מל"ל
 - 321מבוטח נוסף בגין מעשי ומחדלי המבוטח
 – 328ראשוניות
 – 329רכוש מבקש האישור ייחשב כצד שלישי

חבות
מעבידים

20,000,000

₪

 – 309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור
 – 319מבוטח נוסף – היה וייחשב מעבידו של
מי מעובדי המבוטח
 – 328ראשוניות

אחריות
מקצועית

500,0000

₪

 – 309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור
 - 321מבוטח נוסף בגין מעשי ומחדלי המבוטח
 – 325מרמה ואי יושר עובדים
 – 328ראשוניות
 – 301אבדן מסמכים
 – 303דיבה ,השמצה והוצאת לשון הרע
 – 326פגיעה בפרטיות
 – 327עיכוב /שיהוי
 – 332תקופת גילוי ( 6חודשים)

פירוט השירותים
 062עבודות תחזוקה ושיפוץ
 074שיפוצים
ביטול/שינוי הפוליסה
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,לא ייכנס לתוקף אלא  30יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור
בדבר השינוי או הביטול.
חתימת האישור
(בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג')*:

המבטח:

חי הקבלן
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מסמך ז'()1

תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו 1976 -
לכבוד
עיריית יהוד מונסון
אני הח"מ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד ,וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים
הקבועים בחוק ,מצהיר בזאת לאמור:
הנני נותן תצהיר זה בשם המציע _______________ (יש למלא את שם המציע) ,המבקש להתקשר עם המזמין
(להלן" :המציע") כחלק מהצעה במכרז פומבי מס'  __/22לביצוע עבודות תחזוקה קטנות ושיפוצים בעיר יהוד
מונסון.
אני מצהיר כי אני מכהן כ( _______________ -יש למלא בהתאם) במציע ,וכי הנני מוסמך לתת תצהיר זה בשם
המציע ולחייבו וכי אין מניעה על פי כל דין לחתימתי על תצהיר זה.
 .1תצהירי זה ניתן בהתאם לקבוע בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו( 1976-להלן" :החוק").
 .2הנני מצהיר כי (סמן  Xבמשבצת המתאימה):
 עד היום המציע וכל בעל זיקה אליו כהגדרתו בחוק ,לא הורשעו ביותר משתי עבירות כהגדרתן בחוק ,דהיינו
עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) התשנ"א 1991-ו/או
עבירה לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז.1987-
 המציע או כל בעל זיקה אליו כהגדרתו בחוק ,הורשעו ביותר משתי עבירות כהגדרתן בחוק וכי במועד
האחרון להגשת הצעות למכרז חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
 .3בנוסף ,הנני מצהיר כי במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז מתקיים אחד מאלה (סמן  Xבמשבצת
המתאימה):
 חלופה א'  -הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח( 1998-להלן" :חוק שוויון
זכויות") אינן חלות על המציע.
 חלופה ב'  -הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.
(למצהיר שסימן את חלופה ב' – יש להמשיך ולסמן בחלופות משנה הרלוונטיות):
 חלופה ( – )1המציע מעסיק פחות מ 100-עובדים.
 חלופה ( – )2המציע מעסיק  100עובדים או יותר והוא מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי
של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף
 9לחוק שוויון זכויות ,ובמקרה הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן ,לחילופין,
המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים
החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,הוא פנה כאמור ואם
קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן (במקרה שהמצהיר התחייב בעבר לבצע מכרז
זה ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו).
 .4המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי סעיף  3לעיל למנהל הכללי של משרד העבודה ,הרווחה
והשירותים החברתיים ,בתוך  30ימים ממועד ההתקשרות ,כהגדרת מונח זה בחוק עסקאות גופים
ציבוריים ,תשל"ו.1976 -
_________________
_________________
חתימת המצהיר
תאריך
אישור
אני הח"מ עו"ד________ מאשר/ת בזאת כי ביום ____________________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב
_________________________ מר/גב' ____________ אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה באמצעות ת.ז.
מס'_________ [במידה והמציע הינו תאגיד או שותפות רשומה :המשמש בתפקיד________________ במציע
והמוסמך/כת לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה] ,ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני.
___________________
חתימה וחותמת עו"ד
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מסמך ז'()2

אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו1976-
.1

אני הח"מ _____________________________ "פקיד מורשה" כמשמעותו בחוק עיסקאות גופים
ציבוריים ,תשל"ו / *1976-רואה חשבון*  /יועץ מס* ,מדווח בזאת כי למיטב ידיעתי:
_______________
שם

__________________________
מס' זהות/מס' רשום חבר בני אדם

א .מנהל*/פטור מלנהל* את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל על-פי פקודת מס הכנסה וחוק
מס ערך מוסף ,תשל"ו.1975-
ב .נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס
ערך מוסף.
.2

אישור זה אינו מהווה אסמכתא לעניין קבילות פנקסי החשבונות ,אין בו כדי לחייב בצורה כלשהי בפני
ועדת ערר או בפני בית המשפט ,ואין הוא קובע עמדה ביחס לתקינותם של הדו"חות ,מועדי הגשתם או
נכונות הסכומים ששולמו על פיהם.

.3

תוקף האישור מיום הנפקתו ועד ליום _____________________________**.

___________
שם

_______________
תואר

_____________
מס' רשיון

________________
חתימה

תאריך____________________ :
* מחק את המיותר.
** רשום את המועד ,ולא יאוחר מיום  31במרס של השנה שלאחר השנה בה הונפק האישור.
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מסמך ח()1

נספח בטיחות כללי

59
חתימת המציע_________________ :

60
חתימת המציע_________________ :
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מסמך ח()2

הצהרת בטיחות  -כללית
.1

אני הח"מ ________________ ,מס' ת.ז ______________ .מצהיר ומאשר בזאת בחתימת ידי
שקראתי את "נספח בטיחות כללי" וכל חומר אחר שנמסר לי ו/או שנתבקשתי לעיין בו ,הבנתי אותו
במלואו ,ואני מתחייב למלאו בשלמותו וכרוחו.

.2

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

.3

אני מצהיר שכל האחריות לבטיחותם ,שלמותם ובריאותם של עובדי מוטלת עלי וכל האחריות לשלמותו
ותקינותו של הציוד מוטלת עלי .הנני משחרר את העירייה מכל אחריות כלפי עובדי וכלפי הציוד או כלפי
צד ג' .כל תביעה או פעולה משפטית כלשהי תופנה כלפי ואני אשא בתוצאות ובהוצאות .אני מצהיר כי כל
עובדיי ,הציוד שלי וצד ג' מכוסים בבטוח הנדרש לביצוע העבודות בהתאם להסכם זה.

.4

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

.5

הנני מודע לחשיבות העליונה שמייחסת העירייה להבטחת תנאי בטיחות נאותים בביצוע העבודות ואני
מתחייב בזאת לפעול תוך שימת לב ראויה לכך ,ומתן דגש משמעותי לנושאי בטיחות ,גהות ובטיחות אש,
ואעשה כל אשר באפשרותי ע"מ למנוע מפגעים ונזקים לגופו ו/או רכושו של מאן דהוא ,לרבות מי מטעם
העירייה.

.6

הנני מתחייב בזאת לפעול בביצוע התחייבויותיי נשוא הסכם זה על פי כל דין ובפרט בהתאם להוראות
חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,התשי"ד 1954-ופקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש] התש"ל1970-
והתקנות על פיהם.

חתימה__________________ :

תאריך____________________ -:
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מסמך ט'

הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד ו/או חבר מועצת העיר
תאריך__________:
לכבוד
עיריית יהוד מונסון
א.ג.נ,.
 .1הנני מצהיר בזאת כי עיריית יהוד מונסון הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:
סעיף  122א (א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כדלקמן:
"חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,או תאגיד ,שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים
בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו ,לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם
העירייה; לענין זה" ,קרוב"  -בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות".
כלל (12א) של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות
קובע:
"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לענין זה" ,חבר מועצה"  -חבר
מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו (ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב"
בסעיף ()1(1ב) ו()5(1-ב))".
סעיף ( 174א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כי:
"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".
 .2בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:
בין חברי מועצת העירייה אין לי/יש לי (יש למחוק המיותר) :בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות
ואף לא סוכן או שותף.
אצל המציע אין/יש (יש למחוק המיותר) חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,שיש לאחד מהם חלק
העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של המציע או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.
אין לי/יש לי (יש למחוק המיותר) בן  -זוג ,שותף או סוכן העובד בעירייה.
ידוע לי כי ועדת המכרזים של העירייה תהיה רשאי לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל,
או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.
אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים ,והאמור בהצהרה זו הינו אמת.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף 122א (ב)( )3לפקודת
העיריות ,לפיהן מועצת העירייה ברוב  2/3מחבריה ובאישור שר הפנים רשאי להתיר התקשרות לפי
סעיף 122א(א) לפקודת העיריות ובלבד שהתמלאו תנאי הסעיף.
שם המציע___________________ :

חתימת המציע__________________ :
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מסמך י'()1

הסכמה/אי-הסכמה לחשיפת מסמכי המכרז
(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):
.1

מסכים לחשיפת כל מסמכי ההליך מטעמו ומצרף חתימתו לאישור הסכמה זו.

או:
.2

מסכים לחשיפת חלק ממסמכי ההליך ואינו מסכים לחשיפת יתרת המסמכים ,לפי הפרוט ועל יסוד
הטעמים הבאים:

מסמכים שאין הסכמה לחשיפתם:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
הטעמים בגינם המציע אינו מסכים לחשיפת המסמכים הנ"ל:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
יובהר כי בקשה לאי חשיפת מסמכים כלשהם אשר לא יפורטו בה נימוקי המציע לאי החשיפה  -לא תידון.
כן יובהר כי בהתאם לעמדת בתי המשפט ,לא ניתן להתנגד לחשיפת הצעת המחיר.

_________________
חותמת וחתימת המציע

הבהרה
מובהר בזאת ,שהעירייה תתן דעתה לעמדת המציע ולנימוקיו ,אך ההחלטה אם לחשוף את המסמכים ואילו
מסמכים לחשוף מתוך מסמכי ההליך של המציע ,מסורה בידי העירייה ,בלעדית ,אלא אם צו של ערכאה
משפטית יחייב אחרת.
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מסמך י'()2

תצהיר בדבר אי תאום מכרז
אני הח"מ __________________________ ת.ז _______________ .מוסמך כדין לחתום על תצהיר זה
בקשר עם הצעת ____________________________________ (להלן" :המציע") ,כחלק מהצעה במכרז
פומבי מס'  __/22לביצוע עבודות תחזוקה קטנות ושיפוצים ב בעיר יהוד מונסון ,מצהיר בזאת כדלקמן:
 .1אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המציע ומנהליו.
 .2אני נושא המשרה אשר אחראי במציע להצעה המוגשת מטעם המציע למכרז.
 .3המחירים המופיעים בהצעת המציע למכרז הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי ,ללא התייעצות ,הסדר
או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר.
 .4המחירים בהצעת המציע למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד אשר יש לו
את הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.
 .5לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז.
 .6לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למציע אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת המציע למכרז.
 .7לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
 .8הצעת המציע למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או
מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.
 .9המציע לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז – נכון  /לא נכון (יש לסמן בעיגול את
התשובה).
אם לא נכון ,נא פרט:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 .10המציע לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים ,לרבות עבירות של
תיאומי מכרזים – נכון  /לא נכון (יש לסמן בעיגול את התשובה).
אם לא נכון ,נא פרט:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 .11אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.

תאריך

שם המשתתף

שם המצהיר ותפקידו

חתימת המצהיר

אישור
אני החתום מטה ___________ עורך דין ,מאשר/ת בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני ___________
המוכר/ת לי אישית/שזיהיתיו/ה על פי תעודת זהות מס' ____________ ואשר הינו מורשה החתימה מטעם
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.
_________________
חותמת עו"ד

_________________
חתימת עו"ד
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מסמך יא'

הוראות רלבנטיות מתוך חוק עבודת נוער ,התשי"ג1953-
העסקה מסכנת [תיקון :תשל"ב( ,)2תשנ"ח]
המעסיק נער באחד מאלה -
( )1בניגוד להוראות סעיפים 2, 2א או  4או בניגוד להוראות היתר שניתן מכוחן;
( )2במקום ששר העבודה והרווחה קבע ,בהתאם להוראות סעיף  ,5כי עבודה של נער בו עלולה לסכנו;
( )3בעבודות ,בתהליכי ייצור או במקומות עבודה ששר העבודה והרווחה אסר או הגביל העבדת נער בהם,
בהתאם להוראות סעיף ;6
( )4בעבודה ,שעל פי הקבוע בתקנות לפי סעיף  7אין להעבידו בה בגילו;
( )5בניגוד להוראות סעיף  ,14דינו  -מאסר שנה או קנס פי אחד וחצי מן הקנס הקבוע בסעיף (61א)()2
לחוק העונשין ,התשל"ז( 1977-להלן  -חוק העונשין).
33א.

העסקה אסורה אחרת [תיקון :תשנ"ח]
המעסיק נער באחד מאלה -
( )1בניגוד להוראות סעיפים  11או  12או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף 11א ,שענינו בדיקות
רפואיות;
( )2בניגוד להוראות סעיפים  20, 21, 22ו ,24-או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף  ,25שענינן שעות
עבודה ומנוחה;
( )3בניגוד להוראות היתר שניתן לפי חוק זה ושלא לפי סעיפים 2, 2א ,או  ,4לרבות הוראות בענין קביעת
מספר מרבי של שעות עבודה ,מנוחה שבועית ,הפסקות בעבודה או עבודה בלילה.
דינו  -מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף (61א)( )2לחוק העונשין.
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מסמך יב'

הצהרה ופירוט להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף
הריני ________________ ת.ז ________________ .מצהיר בשם המציע _____________ ,כדלקמן:
על המציע להיות המציע עצמו ,אם המציע הוא יחיד ,או עובד של המציע ביחסי עובד-מעביד אם המציע אינו יחיד
(להלן" :רפרנט").
ככל שהמציע אינו יחיד -שם הרפרנט המוצע למתן השירות:
.1

להוכחת עמידתו בתנאי סף בסעיף ( 3.1.5מסמך ב')
הקבלן רשום בפנקס הקבלנים בהתאם לחוק רשום הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות התשכ"ט –  1969והתקנות
שהותקנו מכוחו ,ושסיווגו אחד מאלה:
)1

ענף  100בניה סוג ג 1-לפחות או

)2

ענף  131שיפוצים סוג א 1-לפחות.

יש לצרף את המסמכים הבאים:
▪
.2

אסמכתא כי למציע רישום תקף בפנקס הקבלנים בסיווג ענף  100בניה סוג ג 1-לפחות או ענף  131שיפוצים
סוג א 1-לפחות.

להוכחת עמידה בתנאי סף בסעיף ( 3.1.6מסמך ב')
בעל ניסיון מוכח בביצוע עבודות בניה ו/או שיפוצים של לפחות שלוש השנים האחרונות המסתיימות במועד הגשת
ההצעות למכרז (בשנים  ,)2019, 2020, 2021בביצוע עבודות בניה ו/או שיפוצים בשטחים ציבורים ברשויות
מקומיות או במבני ציבור בהיקף כספי של לפחות ( ₪ 200,000לא כולל מע"מ).
לצורך עמידה בתנאי סף זה "מבני ציבור" הינם מבנים שנבנו עבור גוף ציבורי המשמשים לשירות הציבור ,ובין
היתר :בתי ספר ,גני ילדים ,מעונות יום ,תנועות נוער ,מוזיאונים ,בתי כנסת ,מקוואות ,אולמות ספורט ,היכל
תרבות ,ספריות ,מתנ"סים ,טיפות חלב ,בתי חולים ומרפאות;
"גוף ציבורי" הינו אחד מאלה :משרדי הממשלה ומוסדות מדינה אחרים ,רשויות מקומיות ,תאגידים עירוניים
וגופים אחרים הממלאים תפקידים ציבוריים על-פי דין.
לצורך עמידה בתנאי זה ,ניתן להציג הן עבודות שבוצעו על ידי המציע כקבלן ראשי והן עבודות שבוצעו על ידי
המציע כקבלן משנה עבור קבלן ראשי אחר.
להלן פירוט ניסיוני בביצוע עבודות שיפוצים ב לפחות ב 3-השנים האחרונות ,המסתיימות במועד הגשת ההצעות;
(במידת הצורך ניתן לצרף את הפירוט בדף נפרד):
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מ"
ס

הגוף
המזמין

שם הפרויקט
ויעודו
(שטח פתוח /
מבני ציבור)

פירוט עיקרי
העבודות שבוצעו

מועד התחלה
ומועד סיום
של הפרויקט

היקף
כספי של
הפרויקט

איש קשר בגוף
המזמין  +טלפון

.1
.2
.3
.4
.5
.6
** יש לצרף אסמכתאות להוכחת כל התקשרות המפורטת בטבלה (חשבוניות /המלצות /הסכמי התקשרות/
אישור מזמין וכו').
ככל שאדרש על ידי העירייה – אספק אסמכתאות נוספות להוכחת הפירוט הנ"ל.
.3

להוכחת עמידה בתנאי סף בסעיף ( 3.1.7מסמך ב')
מציע בעל מחזור כספי של לפחות  ₪ 500,000לשנה בממוצע (לא כולל מע"מ) ,במהלך שלוש השנים האחרונות
(דהינו בשנים  ) 2019, 2020, 2021בביצוע עבודות תחזוקה במבני ציבור כהגדרתם לעיל.
יש לצרף אישור רו"ח כי המחזור הכספי בכל שנה בממוצע לפחות בשווי  ,₪ 500,000במהלך השלוש שנים
האחרונות.
הריני מצהיר כי הפרטים במסמך זה הינם נכונים ומדויקים.
_______________________
חתימת המציע

__________________
שם המציע
אישור

אני הח"מ עו"ד________ מאשר/ת בזאת כי ביום ____________________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב
_________________________ מר/גב' ____________ אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה באמצעות ת.ז.
מס'____________ [במידה והמציע הינו תאגיד או שותפות רשומה :המשמש בתפקיד________________
במציע והמוסמך/כת לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה] ,ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי
יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל
וחתם/מה עליו בפני.
___________________

חתימה וחותמת עו"ד
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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:

א.

לקבלת ניקוד לאמת המידה במסמך ב' סעיף :11.3.1

רשימת ממליצי הספק
המציע יפרט פרטי אנשי קשר של לפחות  3לקוחות ממליצים להם נתן שירותי שיפוצים ו/או בניה ,ע"ג
הטבלה להלן:
לקוח 1

לקוח 3

לקוח 2

שם הלקוח
איש קשר
(שם ,תפקיד,
טלפון ,אימייל)

ב.

לקבלת ניקוד לאמת המידה במסמך ב' סעיף :11.3.2

המציע יפרט ע"ג הטבלה מטה אודות ההסמכות והאישורים בהם הוא או מי מעובדיו מחזיק מהתחומים הבאים:
קבלן מוסמך ,מהנדס ,קונסטרוקטור ,טכנאי מיזג אויר ,חשמלאי ,מורשה ע"י אגף הגנת הסביבה ,רתך מוסמך
וכו'.
מ"ס

סוג הסמכה /רישיון

שם ומס' טלפון של
בעל ההסמכה
/הרישיון

כיהנתי/מכהן
בתפקיד

מועד קבלת
ההסמכה/
הרישיון

.1
.2
.3
.4
.5
.6
יש לצרף אסמכתאות להוכחת ההסמכה המפורטת בטבלה (צילום רישיון /תעודות וכו').
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ג.

לקבלת ניקוד לאמת המידה במסמך ב' סעיף :11.3.3

ותק בביצוע עבודות אחזקה ושיפוצים.
המציע בעל הותק הרב ביותר בביצוע עבודות בניה ו/או שיפוצים במבנה ציבור בהיקף כספי שלא יפחת200,000
.₪
להלן פירוט ניסיון המציע בביצוע עבודות שיפוצים במבני ציבור מעבר ל 3-השנים האחרונות ,המסתיימות במועד
הגשת ההצעות;
(ניתן לפרט את הניסיון בטבלה נפרדת ולצרפה להצעה)
הגוף
המזמין

שם הפרויקט
ויעודו

פירוט עיקרי
העבודות שבוצעו

מועד התחלה
ומועד סיום של
הפרויקט

היקף
ככספי של
הפרויקט

איש קשר
בגוף המזמין
 +טלפון

** יש לצרף חשבון סופי מאושר מטעם מזמין העבודה עבור כל פרויקט שפורט לעיל.
הריני מצהיר כי הפרטים שמסרתי הינם נכונים ומדויקים .ככל שאדרש ע"י ועדת המכרזים או ע"י העירייה –
אספק אסמכתאות נוספות להוכחת הפירוט הנ"ל.

_____________
תאריך

____________________
שם חתימת המציע
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מסמך יד'
מפרט העבודות
הקבלן יועסק במסגרת ההסכם בעבודות תחזוקה קטנות בשטחים הציבוריים הפתוחים ובמבנים בבעלות העירייה.
להערכתנו המשוערת ,מבלי שהדבר יחייב את העירייה ,אלא הכל בהתאם לשיקול דעתה לתקציב שיועמד לרשות העירייה
והוראות המנהל מטעם העייריה ,העבודות שידרשו לפי נושאים ושיעורם (השיעור ניתן לפי אומדן וכולו שינויים בהתאם
לצרכים) :
 .1מתקני מיזוג אוויר וקירור 5%
 .2מסגרות ופינוי אסבסט 5%
 .3אלומיניום 5%%-10%
 .4עבודות איטום 5%
 .5עבודות גגנות 5%
 .6עבודות בצנרת מים ואינסטלציה 5%-10%
 .7עבודות נוספות 10%-5%
 .8עבודות פיתוח קטנות (תיקון אבנים משתלבות ,תיקוני אספלט ,צביעת כבישים ומדרכות ,טיפול
בגדרות ומעקות וכו'(.כ  50 % -מהעבודה)

 .1מפרט העבודה  -בכל עבודה הקבלן יגיש מפרט העבודה ,המפרט יאושר על ידי המנהל  ,הקבלן יכלול במפרט
תיאור עקרוני של העבודה ,לוחות זמנים לביצוע ,הוראות ודגשים .התמורה והמפרט יהיו בהתאמה למחירון .
ככלל ,העבודות יתבצעו במתקנים עירוניים ,שטחים ציבוריים ,מבני חינוך ,מבנה רווחה ושאר מוסדות העירייה
 .2צוות תורן  -במהלך תקופת ההתקשרות ,יידרש הקבלן הזוכה להעמיד לרשות העירייה שירות "צוות תורן "
הכולל שני עובדי אחזקה כללים ,כלי עבודה ( 2פטישי 5ק"ג 2 ,מגרפות 1 ,גנרטור 2 ,פנסי תאורה 4 ,מחסומי ברל,
ציוד בטיחות לעובדים ולרכב) ורכב עבודה הצוות יהיה זמין להגעה לעיר לביצוע עבודות דחופות בתוך שעה (60
דקות) ,בצוות יוגדר אחד העובדים כראש הצוות ומספר הטלפון שלו יועבר לנציגי העיריה ולמוקד העירוני מראש
 ,הצוות התורן יהיה זמין לעבודה  365יום בשנה  24שעות  7ימים בשבוע – הצוות התורן יעמוד בתורנות ללא
תשלום במסגרת הסכם ההתקשרות ,במידה והצוות יופעל וייצא למשימות ברחבי העיר העירייה תשלם בגין
צוות עבודה  +רכב כפי המופיע במחירון
 .3שעות הפעילות  -מובא לידיעת המציעים כי ביצוע העבודות יידרש גם מעבר לשעות הפעילות הרגילות ,בשעות
ובתנאים לא שגרתיים ,לרבות בשעות הערב והלילה ,ימי חורף בעת גשמים ורוחות ובימי הקיץ וזאת כדי למנוע
הפרעה לפעילות השוטפת והתקינה במקום העבודה .להסרת מפגעים מסוכנים או פגעי מזג אוויר כמו כן במקרים
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.
 .4שעות עבודה רגילות  -שעות העבודה הרגילות בעירייה הינם החל מהשעה  07:00ועד לשעה  , 18:00בימי שבת
וחג עד שעה לפני כניסת השבת/חג ושעה לאחר יציאת השבת/חג .ידוע לי כי ייתכן שביצוע העבודות יידרש מעבר
לשעות הפעילות ,בשעות ובתנאים
 .5יודגש ,כי החל ממועד חתימת החוזה ובמשך כל תקופת ההתקשרות מתחייב הקבלן לבצע את העבודות הנדרשות
ומפורטות בצווי התחלת עבודה גם בשעות חירום .למען הסר ספק יובהר ,כי לא תשולם כל תמורה נוספת בגין
מתן השירותים כאמור ,וכי התמורה המשולמת לקבלן לא תחרוג בשום אופן ממחירי הצעתו.
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 .6כמו כן ,הקבלן מתחייב להיות נוכח במקום העבודה או להעסיק מנהל עבודה מטעמו ,שישגיח ויקפיד על אופן
ביצוע העבודות הנדרשות מעת לעת במסגרת ההסכם וללא תוספת תשלום.
סדר ביצוע העבודות
 .7העירייה תעביר לידי הקבלן מעת לעת צווי התחלת עבודה ,לביצוע העבודות הכלולות בהסכם זה.
 .8העיריה תהיה רשאית משיקולים תפעוליים ,תקציביים ו/או אחרים ,לשנות את סדר ביצוע העבודה ו/או שלב
משלביה (ובכלל זה להקדים או לדחות את מועד ביצועו של שלב זה או אחר) – והכל מבלי שהדבר ייחשב
כשינויים ומבלי שהקבלן יהא זכאי לתשלום או לפיצוי כלשהו ,ובלבד שאם לדעת המנהל יהיה בשינוי סדר ביצוע
העבודה כאמור כדי לגרום להארכת פרק הזמן הכולל הדרוש להשלמת העבודה ,תאשר העיריה מתן ארכה
מתאימה לקבלן לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 .9מובהר בזאת כי מתן ארכה לקבלן ,כשלעצמו ,אין בו כדי להעיד על כל אחריות מצד העירייה לנזקים כלשהם,
מכל מין וסוג שהוא ,אשר ייגרמו לקבלן כתוצאה מן הארכה האמורה ,ובנוסף אין בו כדי להקנות לקבלן כל זכות
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.
 .10הקבלן מתחייב כי תוך כדי ביצוע העבודה לא תהיה כל פגיעה או הפרעה בנוחיות הציבור ולא תהיה כל הפרעה
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
הפרעה לפעילותו הסדירה של המוסד שבו מתבצעת העבודה ,ובמיוחד לקיום לימודים סדירים בבתי ספר,
ומתחייב לעבוד גם בשעות שמעבר לשעות הלימודים והכל ללא תשלום תוספת כלשהי לתמורה.
 .11ככל שהקבלן יגרום נזק לרכוש ציבורי ו/או תשתיות ( כבישים ,מדרכות ,גינות ,מערכות השקיה ועוד) במהלך
ביצוע העבודות מכח הסכם זה ,יהא עליו ליידע את המנהל בדבר הנזק שנגרם ולתקנו על חשבונו והוצאותיו
ולהחזיר את מצב הרכוש הציבורי לקדמותו תוך  7יום מיום ההודעה למנהל ,אלא אם המנהל הורה על מועד
אחר .על הקבלן לתאם את ביצוע התיקון עם האגף הרלוונטי בעירייה לפי העניין ולבצעו לפי הנחיותיהם .כל
האמור לעיל יחול גם במקרה שהנזק התגלה ע"י המנהל ולא דווח ע"י הקבלן.
 .12יפר הקבלן התחייבותו זו ,תהא העירייה רשאית להיכנס בנעלי הקבלן ולבצע את תיקון הנזקים בעצמה.
 .13עלות התיקון שתבצע העירייה תקוזז מהתמורה המגיעה לקבלן ו/או מערבות הביצוע שהפקיד בידי העירייה
בתוספת תקורה של .20%
 .14על אף האמור לעיל ,לעירייה שמורה הזכות במקרים מיוחדים לפי חוות דעת המנהל לבצע בעצמה את תיקון
הנזק ולהשית את החיוב על הקבלן כמפורט לעיל.
 .15הקבלן יסלק ,מזמן לזמן ,ממקום העבודה ,את עודפי החומרים והפסולת ,ומיד עם גמר כל עבודה או יום עבודה
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.
 .16עבודות בחשכה תבוצענה עם תאורה מרחבית (בנוסף לתאורת הציוד) באחידות סבירה ,בעוצמה המאפשרת
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 לצורך הגנה על העבודות ,על המתקנים ועל הציבור.
 .17עקירת עצים וצמחיה  -לא יעקור הקבלן ולא יפגע בעצים ובצמחיה קיימים או שניטעו באתר/י העבודות אלא
אם קיבל אישור בכתב ומראש ,מפקיד היערות האחראי על האזור הרלוונטי ומגורם המוסמך לכך בעירייה .בכל
מקרה של פגיעה ללא אישור בעצים או בצמחיה תהיה רשאית העירייה לשקם את הנזק ולנכות מן הסכומים
המגיעים לקבלן את מלוא הנזק ,בתוספת סכום פיצוי מוסכם בסך  1,500ש"ח לכל עץ שנעקר ללא אישור ו3000 -
ש"ח לכל  100מ"ר של גינה שנהרסה .אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכות העומדת לרשות העירייה עפ"י חוזה
זה ו/או עפ"י כל דין.
 .18בדיקות נוספות  -המנהל או המפקח רשאים לדרוש עריכת בדיקת דגימות במבדקות או במכונים מאושרים
לצורך בדיקת התאמתם לדרישות התקנים ו/או התאמתם למפרטים הטכניים ו/או בדיקות אחרות שיורה
המנהל על עריכתן .חומרים או מוצרים הדרושים לשם ביצוע הבדיקות כאמור יסופקו ע"י הקבלן ועל חשבונו.
 .19רכבי הקבלן ועובדי הקבלן ילבשו/ישלטו במהלך כל העבודות בעיר אמצעים לזיהוי הכוללים בין היתר אפוד
כתום זוהר עם הכיתוב "אחזקת שטחים – בשירות עירייה יהוד מונוסון"
תיאום ביצוע עבודות בתשתיות עירוניות
מדיניות :מדיניות עירית יהוד מונוסון לשלוט ,לפקח ולמנוע במידת הצורך פעילויות שיש בהן כדי לסכן
ולשבש שגרת חייהם או איכותם של תושביה והבאים בשעריה.
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מטרות :מטרת נוהל זה להבטיח פעילות בטוחה ,מסודרת ומתואמת בין גופים בעיריה וגורמי חוץ הפועלים
בביצוע עבודות בתשתיות הישוב.
הגדרות
עבודות בתשתית :חיבור מערכות באמצעות ביצוע חפירות ,תעלות ,בורות ,חצית כבישים ומדרכות; ו/או
העמדה ומעבר כלים – ציוד הנדסי ,חומרים ואמצעים ברשות הרבים.
הצגה בכתב של הפעילות הדרושה ,מיקומה ,לו"ז דרוש להתחלה וסיום ביצוע וכן הצגת הפעולות
תיאום:
שיינקטו לאזהרה ושמירת הציבור ורכושו מפני נזק.
רשות הרבים :כל מקום השייך ,משמש ו/או נגיש לציבור הרחב.
השיטה:
א .כל עבודת תשתית הגורמת או עלולה לגרום מפגע כלשהו (לרבות חפירות) ,שיבוש או סיכון ברשות הרבים בין
אם היא מבוצעת ע"י גורם חוץ :משרדים ממשלתיים ,גורמי משהב"ש ו/או גורמים וקבלנים ציבוריים-
ממלכתיים כגון :בזק ,חברת חשמל ועוד ,ובין אם היא מבוצעת ע"י העיריה או קבלן/גורם מטעמה מחייבת
תיאום.
ב .התיאום ייעשה מול הגורמים הבאים ובסדר כלהלן:
גורמי חוץ רלוונטיים – חברת חשמל ,בזק - HOT ,לצורך תיאום מערכות ופעולות ומניעת
.1
תקלות ונזקים.
מחלקת הנדסה – לצורך התאמת מערכות ,תקנים וכן פיקוח ובקרה.
.2
מחלקת איכות סביבה – לצורך תיאום תשתיות ומערכות סביבתיות :גינון ,השקיה ,בקרה,
.3
וכו'.
מחלקת ביטחון ותחבורה – לצורך תיאום היבטים של בטיחות ותנועה ועדכון המוקד העירוני
.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.
ג.

התיאומים יבוצעו ויושלמו לפחות שבוע ימים לפני ביצוע העבודה ובכל מקרה תילקח בחשבון היכולת
להעברת המידע לתושבים מראש ,בהתאם להיקף הפעילות וההפרעה המתוכננת.

ד .המבצע יציג ויגיש לאישור את פרטי העבודה/הפעילות המתוכננת על גבי "טופס תיאום ביצוע עבודת תשתית
בעיריה" (ראה נספח מצ"ב) ,כשהוא מולא כנדרש ומצורפים אליו מרשם ,מפה ,תכנית ו/או כל חומר רלוונטי
המציג וממחיש את הפעילות אותה הוא מבקש לבצע.
ה .המבצע מתחייב להסדיר ולהחזיר את מרחב פעילותו למצב ההתחלתי לפני ביצוע העבודה .התחייבות זו
מהווה תנאי ראשוני לקבלת אישור ביצוע העבודה/פעילות.
אחריות:
אין בקבלן אישור זה לביצוע עבודות בתשתיות בישוב כדי לפתור ו/או להסיר מאחריותו של המבצע בכל
הקשור לפעילותו.
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מסמך טו'

לנוחות המציעים -להלן רשימת המסמכים הנדרשים ,יש לסמן ב✓ -
כל מסמך שצורף

□

תעודת עוסק מורשה מאת שלטונות מע"מ ואישור מרואה חשבון מוסמך או מפקיד השומה כי הינו מנהל
ספרים כחוק (מקור/העתק מאושר למקור מאומת ע"י עו"ד/רו"ח).

□
□ אישור ותצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו ,1976-בנוסח מסמכים ז' – 1ז' 2למסמכי המכרז.
□ ערבות בנקאית מקורית לצורך השתתפות במכרז ,בנוסח מסמך ה'( )1למסמכי המכרז ,במדויק.
□ העתק הקבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז (מאתר העירייה בלבד).
□ אישור רשם הקבלנים על היות המציע רשום אצל רשם הקבלנים בסיווג ענף  100בניה סוג ג 1-לפחות או ענף
אישור על ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה (העתק מאושר למקור מאומת ע"י עו"ד/רו"ח).

 131שיפוצים סוג א 1-לפחות.

□

הצהרה ופירוט ניסיון המציע להוכחת עמידתו בתנאי הסף שבסעיף  3.1.6לעיל ,על גבי מסמך יב' למסמכי
המכרז ,מלא וחתום על-ידי המציע ומאומת ע"י עו"ד ,בצירוף חשבון סופי מאושר מטעם מזמין העבודה עבור
כל פרויקט שפורט .ככל שהוצג ניסיון אשר נצבר על ידי המציע כקבלן משנה ,חובה לצרף אישור מטעם הגוף
הציבורי עבורו בוצעה העבודה ,המתייחס באופן פרטני למציע (ולא לקבלן הראשי).

□
□ תצהיר הסכמה/אי-הסכמה לחשיפת מסמכי המכרז ותצהיר בדבר אי תאום מכרז ,בנוסח מסמך י'(-)1מסמך
הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד ו/או חבר מועצת העיר ,בנוסח מסמך ט' למסמכי המכרז.

י'( )2למסמכי המכרז.

□
□ כל מסמכי המכרז בשני ( )2העתקים (מקור וצילום) חתומים כנדרש ובנוסף -בראשי תיבות וחותמת המציע
חוזה התקשרות (מסמך ד') חתום ע"י המציע.

בתחתית כל עמוד.

□
□ אם המציע הוא תאגיד ובתנאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אופן ,עליו לצרף בנוסף את המסמכים
כל מסמכי ההבהרות למכרז ,ככל שפורסמו ,חתומים בראשי תיבות וחותמת המציע בתחתית כל עמוד.

הבאים:
•

העתק תעודת ההתאגדות של התאגיד ופלט עדכני למועד הגשת ההצעה של התאגיד מספרי
הרשם הרלוונטי ,בהתאם לאישיות המשפטית של המציע.

•

אישור מעו"ד או רו"ח התאגיד על כך כי ביצוע העבודות במסגרת סמכויות התאגיד ,כי התאגיד
קיבל החלטה כדין להגיש הצעה ע"פ תנאי המכרז ,וכי הצעת התאגיד חתומה ע"י האנשים
המוסמכים לחתום בשם התאגיד ולחייב את התאגיד בחתימתם על מסמכי המכרז וכי
ההשתתפות במכרז וכן ביצוע העבודות נשוא המכרז הינם בהתאם למסמכי ההתאגדות.

•

שמות מנהלי התאגיד.

•

שמות האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ושחתימתם מחייבת את התאגיד.
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•

□

כתובת משרדו הרשום של התאגיד.

אם המציע הינו שותפות ,ובתנאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אופן ,עליו לצרף אישור עו"ד /רו"ח
השותפות בדבר זכויות החתימה בשם השותפות וקבלת החלטה כדין של השותפות בעניין הגשת ההצעה
והשתתפות במכרז.
לתשומת לב המציעים – ככל שתמצא סתירה בין מסמך זה לבין תנאי הסף (ס' 3למסמך ב') או רשימת
המסמכים שיש לצרף (ס' 7למסמך ב') – האמור במסמך ב' יגבר על האמור במסמך זה (המהווה מסמך עזר
למציע) ומחובת המציעים לפנות לעירייה במקרה של סתירה כאמור.
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