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 מסמך א'

 מונוסון-יהודעירית 

  2/2023מס' פומבי   מכרז

 ותחזוקה של מצלמות ומערכות הקלטה  התקנה, לאספקה
 סון ומונ- ביהוד במרחב הציבורי
  

 
 הזמנה להציע הצעות

 
ותחזוקה של מצלמות ומערכות   התקנה  ,לאספקה  ( מזמינה בזאת הצעות"העירייה"מונוסון )להלן:  -ית יהודי עיר

 . הכל כמפורט במסמכי המכרז, מונוסון-ביהוד הקלטה במרחב הציבורי
 

- , יהוד6את חוברת המכרז ניתן לרכוש באמצעות אתר האינטרנט של עיריית יהוד מונוסון מרח' מרבד הקסמים  

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

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

 MONOSSON.MUNI.IL  . 
 

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

 סימני זיהוי של המציע עליה מצוין מספר ושם המכרז בלבד. 
 

העירייה    12:00שעה  ב    31.1.2023    יש להפקיד במסירה אישית עד ליום את המעטפה של  המכרזים  בתיבת 
 , קומה ראשונה בבניין העירייה. 113הממוקמת בחדר 

 משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת אינו עונה על דרישות המכרז והינו על אחריותו הבלעדית של המציע. 
 

 הצעות שלא תוגשנה במועד לא תתקבלנה. 
 

 . 03-5391249בטלפון:  ניתן לברר קבלה , michrazyahud@ye-mo.org.ilבמייל  אבי שירזלילשאלות ניתן לפנות  
 
 

 ________________ 
 יעלה מקליס, ראש העיר    
 מונוסון -עיריית יהוד     

 

http://www.yehud-monosson.muni.il/
http://www.yehud-monosson.muni.il/
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 מסמך ב'

 מונוסון-עירית יהוד

  2/2023מס'   פומבימכרז 

 ותחזוקה של מצלמות ומערכות הקלטה  התקנה ,לאספקה
 מונוסון - ביהוד במרחב הציבורי

     
 והוראות למשתתפיםתנאי המכרז 

 

 נשוא המכרז  .1

יהוד .א "  - עיריית  )להלן:  ותחזוקה של    התקנה   ,לאספקה"( מזמינה בזאת הצעות  העירייה מונוסון 
.  ("העבודותאו "  "שירותיםה ":  )להלן  מונוסון-ביהוד  מצלמות ומערכות הקלטה במרחב הציבורי

 כוללים בין היתר: מבלי לגרוע מן האמור לעיל וביתר מסמכי המכרז, השירותים 

במרחב הציבורי וכן למערך  המותקנות    שירותי תחזוקה למערך המצלמות ומערכות ההקלטה .1
 הצפייה ועמדות הצפייה במוקד העירוני.

ביצוע הרחבה של מערכת ההקלטה הקיימת בהתאם לצרכי העירייה העתידיים, והוספת עמדות   .2

 בהתאם. 

ות הדרכה והכשרה של הגורמים הרלוונטים  לרב רוג ו/או הוספת מצלמות ואתרים חדשים,  שד .3
 מתקנים שיותקנו על ידי הזוכה.לרבות שירותי תחזוקה ל וומשתמשי המערכות בעירייה 

וטיפול בתקלות  .4 הודעות  טלפוני לקבלת  שירות תמיכה  מוקד  טכנאים    הפעלת  והפעלת מערך 
 . לתיקון תקלות בשטח

בכך, הן אלו הקיימים במועד הגשת  מערך המצלמות, מערכות ההקלטה וכל האביזרים הקשורים  
 ". המתקניםההצעה למכרז והן אלו שיותקנו על ידי הזוכה, יקראו להלן "

 מפורטים להלן וביתר מסמכי המכרז.עפ"י מכרז זה   שירותים הנדרשיםהמכלול  תיאור 

הזוכה תהיה על פי תנאי נוסח הסכם ההתקשרות המצורף כמסמך ד'  ההתקשרות בין העירייה לבין   .ב
 .("החוזה"או  "ההסכם"למסמכי המכרז )להלן: 

על פי המפרט  ו   ובמסמכי המכרז   בחוזה המפורטות  רישות  דבהתאם ל  יבצע את השירותים  וכההז .ג
 .("טכניהמפרט "הלהלן: )  למסמכי המכרז ט'כמסמך הטכני המצורף 

 בהסכם ההתקשרות.כמפורט תקופת הביצוע  והאחריות תהיה  .ד

על פי    ,מונוסון בהתאם להנחיית העירייה-ההתקנה תבוצע במרחב הציבורי אשר בתחומי העיר יהוד  .ה
 הצורך ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. 

תתבצע   לתחזוקת הזוכה ו/או הזמנת התקנת מתקנים מן הזוכה  מתקנים  מסירתעוד מובהר, כי   .ו

בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה, ובהתאם לצרכיה ולתקציבה, כי אין במכרז זה, כמו 
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בהיקף/בסוג   ו/או שירותי תחזוקה  כן בבחירת זוכה,  משום התחייבות של העירייה לרכוש מתקנים
 ל טענה בנושא.כלשהם, והזוכה לא יהיה רשאי להעלות כ

מובהר כי כל המתקנים והמחוברים להם, אשר יסופקו ע"י הזוכה במהלך תקופת החוזה יהיו רכוש   .ז
 העירייה מיום הצבתם.  

הבלעדית, ועל חשבונו בלבד, להשגת כל ההיתרים ו/או הרישיונות  על הזוכה במכרז תוטל האחריות   .ח
 שר עם הקמת המתקנים.הנדרשים לפי כל דין על מנת לעמוד בכל התחייבויותיו בק 

על המציע לבסס הצעתו על בדיקות שיערוך ו/או כל מידע שייאסף על ידו ואשר יכול להיות רלוונטי   .ט

 למתן הצעתו ועל העירייה לא תחול כל אחריות כלשהי בעניין זה. 

החל מיום חתימת ההסכם ע"י שני הצדדים. מבלי  נתיים  לשהינה    תקופת ההתקשרות עם הזוכה .י
ר לעיל, העירייה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תוקף ההסכם  לגרוע מהאמו

נוספות, כולן או כל חלק מהן בכל פעם, כך שתקופת ההסכם המקסימלית )לרבות  בשלוש שנים  
 .שנים סה"כ  חמשהארכות( לא תעלה על  

הבלעדי, לבטל את ההתקשרות עם  אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכות העירייה, על פי שיקול דעתה   .יא

ימים. במקרה של ביטול ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, תשלם    30הזוכה בכל עת, בהודעה מראש בת  

העירייה לזוכה רק את התשלומים המתייחסים לשירותים שכבר ניתנו בפועל עד תאריך ההודעה על  

תש  או  תמורה  פיצוי,  בכל  חייבת  תהיה  לא  והעירייה  ההתקשרות,  ביטול  ביטול  עבור  אחר  לום 

 ההתקשרות. 

תהא רשאית לפעול    על נושא המכרז והעירייה  לא תינתן בלעדיותזה  מובהר בזאת כי לזוכה במכרז   .יב
שירותים דומים    במכרז זה אושירותים המפורטים  על פי שיקול דעתה ובכפוף לכל דין בעת הזמנת  

אחרים מטעמה, על פי שיקול דעתה  בעצמה או באמצעות קבלנים  שירותים אלה  ואף לבצע  להם,  
דומה/ים ל פרסום מכרז/ים  של  בדרך  לרבות  דין  פי  על  לרשותה  דרך העומדת  ובכל  מתן  הבלעדי 

במכרז זה לא תהא כל טענה עקב  שירותים דומים, ולזוכה  מכרז זה ו/או  השירותים המפורטים ב
  כך.

ין התקנת מצלמות ו/או אתרים  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי העירייה רשאית להזמ
חדשים מקבלנים אחרים, ובמקרה כאמור מחויב הזוכה לשתף פעולה עם הקבלנים האחרים, לחבר  

את האתרים החדשים שהותקנו על ידי קבלנים אחרים לתוכנת ההקלטה במוקד העירוני, ולא תהיה  
 לו כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.

 

 מסמכי המכרז  .2

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

 .הזמנה להציע הצעות -   מסמך א'

 . תנאי המכרז והוראות למשתתפים -    מסמך ב'

 . המציעוהצעת הצהרת   -  מסמך ג'



- 5 - 

 

 

 . חוזה -  מסמך ד'

 . 1976-גופים ציבוריים, התשל"ותצהיר לפי חוק עסקאות             - מסמך ה'

 נספח ביטוח.  - מסמך ו'

 ( אישור עריכת הביטוח. 1)   

 נוסח הערבות הבנקאית לצורך השתתפות במכרז. (  1)             - 'זמסמך 

 נוסח הערבות הבנקאית להבטחת ביצוע החוזה.( 2)

 ( 8)א()3-ו  (6)א()3להוכחת עמידתו בתנאי הסף והעסקת עובדים  ן המציע פירוט ניסיו  -  מסמך ח'

 (. 7)א()3אישור רו"ח בדבר עמידת המציע בתנאי הסף   -מסמך ט' 

 מיפרט טכני    - 'ימסמך 

 כתב כמויות    -מסמך י"א 

 נספח בטיחות  - מסמך י"ב 

 

 תנאי סף  –השתתפות במכרז   .3

 בכל התנאים המפורטים להלן:  במועד הגשת ההצעות רשאי להשתתף במכרז מציע העומד .א

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

 מטעם פקיד השומה.

 .  1976-וק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"וח  מציע העומד בתנאי (2

 מציע אשר רכש את מסמכי המכרז. (3

  13בסכום ובמועד כמפורט בסעיף   ערבות בנקאית )להלן: "הערבות"(מציע אשר צירף להצעתו  (4
 למסמכי המכרז. ( 1כנספח ז')בנוסח המצ"ב  להלן,

 . כנס מציעיםבמציע אשר השתתף   (5

ן  ניסיו  ובעל  ומצלמות  וידאו  רכותעלמ  שירות  ומתן  התקנה,  אספקה  של  בתחום  עוסקמציע   (6
של   שנים    לפחותמוכח    הנדרשות  לאלובהיקפן    דומות  מערכות  של  ותחזוקה  בהתקנהחמש 

 . זה מכרז במסגרת

 . 'חלצורך הוכחת תנאי סף זה, על המציע לצרף רשימת פרויקטים בנוסח המפורט בנספח 
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מערכות   (7 בתחום  פתרונות  המשווק  כדין,  ופועל  רשום  מורשה  עוסק  או  חברה  הינו  המציע 
ובעל מחזור פעילות   מיליון ₪    1של לפחות  בתחום מצלמות אבטחה  ביטחון, מערכות מיגון 

 בממוצע בשנה בשלוש השנים האחרונות הקודמות למועד הגשת ההצעות למכרז. 

 אישור רו"ח בנוסח המפורט בנספח ט'.  לצורך הוכחת תנאי סף זה, על המציע לצרף

לפחות   (8 למכרז  ההצעות  הגשת  למועד  הקודמות  האחרונות  השנתיים  במהלך  מעסיק  המציע 
שירות ובשלושה טכנאי  תורן אשר  ,  שירות  טכני  לפחות  ליום  כללם  בשעות מעבר  שירות  תן 

שת העסקה  עבודה רגיל ובמהלך סופי שבוע וחגים. מובהר כי לצורך עמידה בתנאי סף זה נדר
ולא העסקה בדרך של מיקור חוץ. מפעיל מוקד  כמו כן, המציע     ישירה של טכנאים כאמור, 

 שעות. 24שירות תמיכה טלפוני לקליטת הודעות וטיפול בתקלות זמין ופעיל במשך 

 '. חבנוסף מסמך  סף זה, על המציע לצרף הצהרה תנאי הוכחת לצורך (9

פטית אחת וכל המסמכים  ישות מש   הצעה להיות מוגשת על ידי למען הסר ספק, מובהר בזאת כי על כל   .ב
 לא תותר הגשת הצעה משותפת ע"י מס' גופים.  ., יהיו על שם אותה ישות משפטית בלבדוהאישורים

בתנאי הסף המפורטים לעיל, והמציע לא יוכל להסתמך על    בעצמועוד יובהר, כי על המציע לעמוד   .ג
 , לרבות קבלני משנה. תנאי הסףב ניסיונם או עמידתם של גופים אחרים

 כמו כן, לא יוכל המציע להציג התקשרויות בהן שימש כקבלן משנה.  .ד

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

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

לחקור   .ז הבלעדי,  דעתה  שיקול  פי  על  הזכות,  שמורה  המכרזים  לוועדת  לעיל,  מהאמור  לגרוע  מבלי 
ש  נוסף  מסמך  ו/או  מידע  כל  להציג  מהמציע  נ יולדרוש  כשירותו,  להוכחת  מ יידרש  ומחיותו,  סיונו, 

יהיה  וכיו"ביכולת המימון שלו והתאמתו לביצוע השירות נשוא המכרז   )לרבות המלצות(. המציע   '
חייב למסור לוועדה את מלוא המידע/ המסמכים להנחת דעתה. במקרה בו המציע יסרב למסור מסמך  

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

 ההצעה. 

 הצהרות המציע  .4

ומסמכי   .א המכרז  פרטי  שכל  ואישור  כהצהרה  כמוהם  במכרז  והשתתפותו  המציע  של  הצעתו  הגשת 
המכרז ידועים ונהירים למציע וכי המציע קיבל את מלוא המידע הנדרש, בחן את כל הנתונים, הפרטים  

ם למתן השירותים והסכים  , מבין ויודע את כל התנאים הנדרשישירותיםמהות ה  –והעובדות ובכלל זה  
להם בהתאם להצעתו. כמו כן, הגשת ההצעה כמוה כהצהרה כי יש למציע את כל הידיעות, הרישיונות  

נשוא המכרז, כי  מתן כל השירותים  הנדרשים, כח האדם, היכולות המקצועיות והאחרות הדרושות ל
להעניק את  חינה שהיא  הוא עומד בכל התנאים המקדמיים האמורים דלעיל, וכי הוא מסוגל מכל ב

 הכל כמפורט במסמכי המכרז.   -נשוא המכרז   השירותים 

החוזה   .ב לרבות  מסמכיו,  על  המכרז,  תנאי  לכל  מראש  הסכמה  מהווה  המציע  מטעם  ההצעה  הגשת 
 הרצ"ב, והכל בלא כל שינוי ו/או תוספת. 
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ם כלשהם מפרטי  כל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטי .ג
המכרז ו/או ההסכם על נספחיו ו/או דבר שאינו מופיע במסמכי המכרז, לא תתקבל לאחר הגשת הצעת  

 המציע. 

המציע מצהיר כי הצעתו גלויה וכי במידה ותהיינה פניות של המציעים אחרים לראות את הצעתו אין   .ד
בלת החלטה סופית של ועדת  לו כל התנגדות לכך, והוא נותן רשות מראש להראות את הצעתו, לאחר ק

המכרזים. במידה והמציע מתנגד לאמור לעיל, עליו לציין מראש ובמפורש במסמכי הצעתו אלו סעיפים  
לדעתו, הינם חסויים ואת הנימוקים לכך. עם זאת מובהר למציע כי שיקול הדעת להראות את הצעתו  

מודגש כי ככל שיסומנו  נו חסוי.  מסורה לוועדת המכרזים והיא רשאית להציג כל מסמך שלפי דעתה אי
ע"י המציע חלקים מסוימים בהצעתו כחסויים, אותם חלקים בהצעות של מציעים אחרים יהיו חסויים  

 מפניו. 

 כנס מציעים .5

 . 10:00  בשעה  19.1.2022 כנס המציעים ייערך בתאריך .א

 אולם המועצה, בנין עיריית יהוד מונוסון. מקום המפגש:  .ב

ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.  השתתפות  .ג הינה חובה  ות המציעים באחרי  בכנס המציעים 
 .במועד הכנס  להירשם אצל עורך הכנס

של   .ד פרוטוקול  תפיץ  סיום הכנס, הרשות  הכנס. לאחר  פה במהלך  בעל  יינתנו תשובות  לא  כי  יובהר 
 הנושאים שהוצגו בכנס וכן תשובות לשאלות המשתתפים, ככל שתהיינה.  

רק תשובות בכתב מחייבות את הרשות והמציעים אינם רשאים להסתמך על תשובות/מידע שנמסרו   .ה
 להם בעל פה.  

 הבהרות   .6

מסמכי המכרז מטרתם לתאר את האופי, הטיב והיקף העבודה שעל המציע לבצע. מובהר בזאת כי   .א

מלבד מסמכים אלו יחויב הזוכה לבצע עבודות אחרות גם בהתאם להנחיות המנהל מטעם העירייה  
 .ו/או מי מטעמו

מציעים  שאלות הבהרה, טענות בדבר סתירה, שגיאה, אי התאמה בין מסמכי המכרז יועברו על ידי ה  .ב
(,  "המנהל"או    "הממונה"  )להלן:     mo.org.il-michrazyahud@yeבכתב, באמצעות דואר אלקטרוני ל

 ימים קלנדריים לפני תום המועד להגשת הצעות.   10- וזאת לא יאוחר מ

,  מר אבי שירזליאצל   לכתובת הנ"ל את קבלת הדואר האלקטרוני שנשלח   יש לוודא טלפונית  .ג
 . 03-5391254בטלפון : 

 בלבד, במבנה של טבלה כמפורט להלן: Wordהשאלות יוגשו בפורמט של קובץ 

 

 

 

 

 השאלה/בקשת ההבהרה  מספר העמוד והסעיף במכרז  מס' סידורי 

   

   

   

mailto:michrazyahud@ye-mo.org.il
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המציע לממונה הודעה בכתב כאמור לעיל, ימסור הממונה תשובות בכתב לכל המציעים במכרז,   מסר  .ד
ותהא סופית. איחור בקבלת התשובה מצד המנהל ו/או מי מטעמו או אי קבלתה לא יזכו את המציע  

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

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

 מסמכי המכרז.  

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

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

 העירייה. 

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

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

 זה יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. 

 כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בעניין פרט מפרטי המכרז, לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה.  .י

אישור   .יא בנוסח  שיתבקשו  לשינויים  להסכים  בלעדי  דעת  שיקול  יהיה  לעירייה  כן,  עריכת  כמו  על 
המכרזביטוחים,   למסמכי  ו'  העירייה.    מסמך  של  הביטוח  יועץ  ע"י  אלה  שינויים  לאישור  בכפוף 

מובהר, כי לעירייה שיקול דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים כלשהם בנוסח האישור הנ"ל, ובמקרה  
העירייה    כזה הזוכה מחויב לנוסח המדויק שצורף כמסמך ו' למסמכי המכרז, ואי המצאתו חתום לידי

 כנדרש בתנאי החוזה, יהווה הפרה יסודית של התחייבויות הזוכה כלפי העירייה. 

 
 איסור הכנסת שינויים והסתייגויות  .7

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

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

 מסמכים  .8

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

ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה   (1 ואישור על  תעודת עוסק מורשה מאת שלטונות מע"מ 
 מתוך המערכת המקוונת של רשות המיסים )העתק מאושר למקור מאומת ע"י עו"ד/רו"ח(.  

 . 1976-אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות, לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו (2
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  – , בנוסח המצורף למסמכי המכרז  1976  –פים ציבוריים, התשל"ו  תצהיר לפי חוק עסקאות גו  (3
 מסמך ז'.

 העתק הקבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז ע"י המציע. (4

 להלן. 31בסעיף ( למסמכי המכרז, כמפורט 1ערבות בנקאית מקורית בנוסח מסמך ז') (5

 ככל שפורסם. -פרוטוקול הכנס (6

והעסקת העובדים כנדרש    (6)א()3תנאי הסף  ת הניסיון הנדרש בלצורך הוכח  מסמך ח'פירוט ע"ג   (7
 בצירוף האסמכתאות הנדרשות שם. , (8)א()3בתנאי הסף 

 ( 7)א()3לצורך הוכחת הנדרש בתנאי הסף  מסמך ט'אישור רו"ח ע"ג  (8

 טופס הצהרת והצעת המציע )מסמך ג'(.  (9

 מסמך/י ההבהרות שהוצאו, אם הוצאו, בקשר עם המכרז, חתומים על ידי המשתתף.  (10

הוא  א (11 המציע  אופן,  ם  באותו  להתאגד  לו  מאפשר  שהדין  ובתנאי  לצרףתאגיד  את   עליו 
 המסמכים הבאים: 

 צילום תעודת ההתאגדות מאושר על ידי רשם החברות.  (א)

ביצוע העבודות הינו במסגרת סמכויות התאגיד,  על כך כי  התאגידמעו"ד או רו"ח  אישור (ב)

התאגיד  הצעכי   לחתות  המוסמכים  האנשים  ע"י  בשם  חתומה  את   התאגידם  ולחייב 
וכי ההשתתפות במכרז וכן מתן השירותים נשוא    בחתימתם על מסמכי המכרז   התאגיד 

 . המכרז הינם בהתאם למסמכי ההתאגדות

 שמות מנהלי התאגיד. (ג)

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

 כתובת משרדו הרשום של התאגיד.  (ה)

אם המציע הינו שותפות, ובתנאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אופן, עליו לצרף אישור   (12
בהתאם   הינם  המכרז  נשוא  השירותים  ומתן  במכרז  ההשתתפות  כי  השותפות  עו"ד/רו"ח 

 למטרות השותפות ואישור בדבר זכויות החתימה בשם השותפות  

 כל יתר המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי המכרז. (13

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

לוועדת המכרזים שמורה הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לחקור ולדרוש מהמציע להציג כל מידע   .ג
למתן  ו/או מסמך נוסף שיידרש להוכחת כשירותו, ניסיונו, מומחיותו, יכולת המימון שלו והתאמתו  

השירותים נשוא המכרז וכיו"ב )לרבות המלצות(. המציע יהיה חייב למסור לוועדה את מלוא המידע/  
ניתוח כלשהוא כאמור,   יסרב למסור מסמך הסבר או  בו המציע  המסמכים להנחת דעתה. במקרה 

 רשאית הוועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.  
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 תאופן הגשת ההצעו .9

ב  יצרףהמציע   .א   3, כמפורט בסעיף  הסף  תנאילהצעתו את כל המסמכים הדרושים להוכחת עמידתו 
 לעיל. 

באחוז ההפחתה המוצע על ידו מהמחירים  המציע ינקוב על גבי הצעתו )מסמך ג'(, במקום המיועד לכך,   .ב
 המקסימליים בהם נקבה העירייה. 

)לרבות   המוצע  ההנחה  כל    0%אחוז  בגין  ויחול  אחיד  יהיה  בהפחתה(  המפורטות  כתב  העבודות 
באח הכמויות ו/או  תוספת  בשיעור  תנקוב  למחירי  . הצעה אשר  בלתי אחיד  הנחה    כתב הכמויות וז 

 תיפסל על הסף מבלי שתידון. 

בניכוי  העבודות     מחירי כתב הכמויות בגיןע"י המציע, כמפורט בהצעה )קרי,    המחיר המוצעמובהר, כי   .ג
את כל ההוצאות בין המיוחדות ובין הרגילות מכל    "( כוללהתמורהאחוז ההפחתה המוצע( )להלן: "

לא תתווסף    ,למען הסר ספקבביצוע העבודות על פי תנאי המכרז בשלמות.    מין וסוג שהוא הכרוכות
כלשהו. לרבות הפרשי הצמדה למדד  סוג שהוא  תוספת מכל  לעיל,    למחיר התמורה  על אף האמור 

 דין, אשר ישולם ע"י העירייה.  יתווסף לתמורה מע"מ, בשיעורו עפ"י

לעיל, כל ההיטלים הממשלתיים, מכס, בלו, מס קניה וכיו"ב  בס"ק ג'  מבלי לגרוע מכלליות האמור   .ד
 ייחשבו ככלולים במחיר התמורה. 

ולחתום    הצעתו כמפורט דלעיל    על המציע למלאהצעה תוגש אך ורק על הטפסים המצורפים למכרז.   .ה

כל מקום נוסף בו  בוכן  י'(,  הצעה )מסמך ג'(, המפרט הטכני )מסמך  העל  גבי החוזה )מסמך ד'(, טופס  
דף של מסמכי המכרז   כל  של חתימתו  תיבות  בראשי  עליו לסמן  כן,  נדרש.  )  –הדבר  בשני  (  2והכל 

 ה.  הערה שתירשם בגוף מסמכי המכרז עלולה להביא לביטול ההצע.  עותקים )מקור וצילום(

בהתאם לטווח המועדים    על המציעים לכרוך/לשדך הצעתם ולשלשל ידנית לתיבת המכרזים בעירייה, .ו
 במסמך א'. יובהר כי הצעות שלא תוגשנה במועד, לא תתקבלנה.  הנקוב

מהמועד  יום    180  למשך  , כל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה, נספחיה וצרופותיה .ז
  לתקופה נוספת כפי שתורה הקבוע להגשת ההצעות. העירייה תהיה רשאית לדרוש מהמציע להאריכה  

  העירייה ובכלל זה להאריך, על חשבונו, את תוקף הערבות הניתנת ע"י המציע להבטחת קיום הצעתו, 
 והמציע חייב יהיה לעשות כן.

למכרז. על ה .ח גבי הטפסים המצורפים  על  ורק  כמפורט דלעיל  ההצעה תוגש אך  מציע למלא הצעתו 
( ד'ולחתום חתימה מלאה בכל מקום שנדרש לכך ובין היתר על גבי החוזה  פס ההצעה  וטו(  מסמך 

.  בצירוף חותמת המציע  סמן בראשי תיבות של חתימתו כל דף של מסמכי המכרזכן בנוסף ל ו(  מסמך ג')
 רשם בגוף מסמכי המכרז עלולה להביא לביטול ההצעה.  יהערה שת 

את כל המסמכים   כוללת הצעתו עיין היטב בכל מסמכי המכרז ולוודא כי משתתף במכרז מתבקש לה .ט
 לעיל.  8 המפורטים בסעיף

מובהר בזאת, כי כל אימת שעל המשתתף במכרז למלא פרטים כאלה ואחרים בנספחי המכרז ואין   .י
ומאומת, בנוסח נספחי המכרז,  המקום שהוקצה עבורם מספיק, רשאי הוא לצרף מסמך נילווה חתום  

 אשר יפרט את הפרטים הדרושים. 

 הצעת המשתתף במכרז תהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה שייחתם בין הזוכה לבין העירייה.  .יא
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על המשתתף במכרז לדאוג למילוי כל ההוראות המפורטות במסמכי המכרז. אי מילוי אחת או יותר   .יב
 מהדרישות, עלול לגרום לפסילת ההצעה. 

 תוגש לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות, לא תתקבל . הצעה ש . יג

 אופן החתימה על ההצעה .10

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

שותפות .ב ידי  על  תוגש  ההצעה  כאמור(  אם  התאגדות  מאפשר  שהדין  כל  )ככל  ההצעה  על  יחתמו   ,

המוסמכים לחתום בשם השותפות, תוך ציון שמם המלא, מספרי זהותם וכתובתם, ובצרוף  השותפים  
 חותמת השותפות. כן תצורף הוכחה על זכות החתימה בשם השותפות ותעודת רישום השותפות.

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

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

 

 ה י החלטות העירי .11

ועדת המכרזים תדרג את ההצעות הכשרות שעמדו בתנאי הסף על פי אחוז  ההנחה המוצע בהן, וכלל   .א

 שהצעתו נמצאה כשרה וזולה ביותר לעירייה.תבחר במציע 

הכל בכפוף לדיני המכרזים וסמכויותיה    הזולה ביותר תוכרז כהצעה הזוכה,ההצעה הכשירה    ,ככלל .ב
 של ועדת המכרזים. 

 אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או הצעה אחרת כלשהי.  יהעירי ה יובהר כי  .ג

,  רות זהות המדורגות במקום הראשוןימות הצעות כשבמקרה שיימצא, לאחר דירוג ההצעות, כי קי .ד
 ( לעיל.6)א()3יבחר המציע אשר הינו בעל הניסיון הרב ביותר בתחום בהתאם לתנאי הסף בסעיף 

של המציע    ושורייובכ  ו סיוניהכלכלי, בנ  ו בחוסנו,  תהא רשאית להתחשב בין השאר, ביכולת  העירייה  .ה
, ובכל פרט אחר שנדרש המציע להציג  של המציע  ולבצע את העבודות בטיב מעולה, ובמחירי הצעת

שאית  תהיה ר  העירייהכי    , יצוין  , ו/או למלא ע"פ תנאי המכרז והוראותיו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל
, אם  סיונה הקודם עמוילבחון את כושרו של המציע לבצע את העבודות נשוא מכרז זה גם על סמך נ 

   .היה כזה

  פרטים והבהרות בדבר הצעתו, שמורה הזכות לחקור ולדרוש מהמציע  ו/או לוועדת המכרזים  ה  ילעירי  .ו
וניסיונ נ  כים נוספיםמסמהמקצועי, לרבות הצגת    ואפשרויותיו הכספיות  סיונו,  ילהוכחת כשירותו, 

המימון שנדרשו ב"וכיו  אפשרויות  וההבהרות  הפרטים  להמציא  חייב  יהיה  והמציע  המציע  סירב  .  , 
ה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף  ירשאית העירי   ,הסבר או ניתוח כלשהוא כאמור  ,מךלמסור מס

 . לפסול את ההצעה

  . כמו כן תהיה העירייה חוזהאין לראות במכרז זה משום התחייבות כלשהי של העירייה להתקשר ב  .ז

עה  )בין שהוכרזה הצ  רשאית לבטל את המכרז, מכל סיבה שהיא, קודם לחתימת החוזה עם הזוכה 
, ולזוכה ו/או למשתתפים האחרים במכרז לא תהיה  זוכה על ידי ועדת המכרזים של העירייה ובין שלא(

 ן זה.י כל טענה, או תביעה בעני
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מהשירותים למועד מאוחר יותר  ביצוע חלק   דחיית   או להחליט עלו/העיריה רשאית לבטל את המכרז   .ח
העירייה שומרת על זכותה לפרסם מכרז/ים חדש/ים  .  של העיריההבלעדי    בהתאם לשיקול דעתהוהכל  

 במקרה בו החליטה על ביטול המכרז או חלקו, והמציע יהיה רשאי לגשת למכרז החדש.

לא  , מכל סיבה שהיאאו נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו, וטל המכרז או הוקטן היקפו או הוגדל היקפו ב .ט
המציע  ו ן כל פיצוי אף אם יגרם לו נזק כאמור,  כל תביעה ו/או זכות תביעה בגיו/או לזוכה  תהא למציע  
בנסיבות ביטול מוחלט של המכרז תשקול העיריה    .לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוגו/או הזוכה  

 . יה עבור רכישת מסמכי המכרזי בהחזר המחיר ששולם על ידו לעירו/או הזוכה לזכות את המציע  

בלתי סבירה בשל תנאיה או בשל חוסר התייחסות  העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא   .י

עלולים   סבירים  בלתי  מחירים  כדבעי.  ההצעה  הערכת  מונע  העירייה  שלדעת  באופן  המכרז  לתנאי 
 . לגרום לפסילת ההצעה

 כשיר שני  .12

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

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

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

 נוספת. 

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

 ם מכרז חדש/נוסף. לפנות לכשיר השני אלא לפרס

 ערבות לצורך השתתפות והבטחת הצעת המציע  .13

שקלים  : עשרים וחמישה אלף )ובמילים ₪ 25,000בסך   המציע חייב לצרף ערבות בנקאית אוטונומית .א
לפי נוסח      30.6.2023    עד ליוםלפחות  שהוצאה על ידי בנק בישראל, לפקודת העירייה, בתוקף  חדשים(  

   .למסמכי המכרז 1כמסמך ז'הערבות המצורף 

 על הערבות להיות חתומה ככל שנדרש עפ"י דין.   .ב

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

המציע מתחייב להאריך את תוקף הערבות לעיל, על חשבונו, עפ"י דרישת העירייה עד שיבחר סופית   .ד
 הזוכה במכרז ועד שהזוכה יחתום על החוזה.  

ומוסכמים מראש בגין אי מילוי תנאי ההצעה. יסרב המציע    סכום הערבות .ה ישמש פיצויים קבועים 
לחתום על ההסכם, 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 העיריה לתבוע  

ע, בגין הנזקים הממשיים שיגרמו על ידו, עקב אי קיום ההצעה, בהתאם לזכויותיה  פיצויים מהמצי

 עפ"י הסכם זה ועפ"י כל דין. 
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אחד   .ו בכל  גם  ההשתתפות  ערבות  את  לחלט  רשאית  תהא  העירייה  לעיל,  מהאמור  לגרוע  מבלי 
 מהמקרים הבאים: 

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

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

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

אם המציע נבחר כזוכה במכרז ולא החזיר חוזה חתום וכל הנספחים הרלוונטיים במועד      (4)
 כך בתנאי המכרז.הנקוב ל

לא תידון    -הצעה שלא תצורף אליה ערבות בנקאית העונה על כל הדרישות המפורטות לעיל במדויק   .ז

 כלל. 

 המציע יישא בכל ההוצאות והעלויות הכרוכים בקבלת הערבות.   .ח

 התמורה  .14

ה  תבגין ביצוע העבודות, יקבל הזוכה תמורה בהתאם למחיר הנקוב בכתב הכמויות בניכוי אחוז ההפח .א
שהוצע על ידו בהצעתו )מסמך ג'( )להלן: "מחירי ההצעה"(, בהתאם לעבודות שביצע בפועל ולאחר  

 קבלת הזמנה תקציבית מאושרת כדין מהעירייה, ובכפוף לתנאי החוזה )להלן: "התמורה"(. 

מובהר בזאת, כי מחירי ההצעה מהווים תשלום מלא וסופי בגין אספקת השירותים, וכוללים את כל   .ב
שהוא  ההוצאות, וסוג  מין  מכל  כלליות,  ובין  מיוחדות  תנאי  בין  פי  על  העבודות  בביצוע  הכרוכות   ,

, התקנה,  אספקההמכרז בשלמות ומהווים כיסוי מלא לכל התחייבויות המציע נשוא החוזה, לרבות:  
נדרש,   עובדי העירייה חלפים,  ציוד,  פירוק באם  ביטוחים,  ,  הדרכת  עבודה,  כוח אדם, שכר  הובלה, 

והיתרים,    נסיעות רישוי  נסיעות(,  בגין  זמן  ביטול  על  )לרבות  שילוט  מערכת,  ספרי  והגשת  תיעוד 
בהתאם    על ציוד שיותקן על ידי הקבלן  חודשים  24- אחריות לתחזוקה והימצאות מצלמות באתר,  

בחוזה וכלמפורט  המכרז,  נשוא  השירותים  למתן  הדרוש  אחר  דבר  יתווספו  ל  לא  כי  מובהר,  כן   .
. על אף האמור לעיל,  רבות הפרשי הצמדה למדדלמחירים אלה סכומים נוספים מכל מין וסוג שהוא ל

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

כן מובהר בזאת, כי העירייה רשאית  שלא להזמין עבודות כלל או להזמין עבודות מכוח המכרז בהיקפי   .ג
בהתאם לשיקול דעתה, לצרכיה ולתקציבה. כמו כן, רשאית העירייה לבצע את  עבודה משתנים, הכל  

 העבודות או חלקן באמצעות עובדיה ו/או קבלנים אחרים, לפי ראות עיניה.  

י הזוכה בעד ביצוע העבודות שיבוצעו על  אין באמור בסעיף ג' דלעיל כדי לשנות את התמורה לה זכא .ד
טענה ו/או תביעה ו/או זכות פיצוי בגין אי מסירת ו/או מסירת  ידו בפועל. כמו כן לזוכה לא תהיה כל  

חלק מהעבודות בלבד לביצוע על ידו ו/או דחיית ביצוע חלק מן העבודות. הזוכה מתחייב מצדו לבצע  
 את העבודות בהתאם לדרישות העירייה במועד ובאופן הנדרש להם התחייב במסגרת הצעתו. 

 "מ בשיעורו עפ"י דין. על אף האמור לעיל, יתווסף לתמורה מע .ה

 חובת הזוכה עפ"י המכרז .15

 לזוכה תימסר הודעה בדואר אלקטרוני או בפקסימיליה.  .א

כך .ב על  יקבל  תתקבל,  לא  שהצעתו  רשום  משתתף  בדואר  בכתב,  הערבות  ,  הודעה  תצורף  אליה 
 שהומצאה על ידו עם הצעתו במכרז.
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) .ג למכרז  המצורף  החוזה  על  לחתום  יידרש  זוכה  ד'כל  לעירייה    מסמך  ולהחזירו  המכרז(  למסמכי 
 מתאריך הודעת העירייה לזוכה בדבר זכייתו במכרז.  ימים 7תוך  כשהוא חתום, 

מובהר בזאת כי אין במסירת ההודעה לזוכה בדבר זכייתו במכרז משום כריתת הסכם בין העירייה   .ד
הצדדים מותנית,  למשתתף שהודיעו לו על זכייתו. מבלי לגרוע מן האמור מובהר כי ההתקשרות בין  

 בין היתר, בחתימת ההסכם כדין ע"י המשתתף שזכה, ועמידתו בתנאים לחתימת הסכם כזה.

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

עמו על עריכת הביטוחים כנדרש בחוזה על פי נוסח אישור  אישור חתום מאת חברת ביטוח מט (1
 למסמכי המכרז(.  מסמך ו'קיום ביטוחים )

עשרים  :  לים י)במ   ₪  25,000  ערבות בנקאית חתומה להבטחת ביצוע העבודות נשוא המכרז, בסך (2
למסמכי המכרז, כמפורט בחוזה. עם מסירת   (2ז') מסמך ( בנוסח שקלים חדשים לף אוחמישה 

במכרז   לזוכה הערבות להשתתפות  תוחזר  העירייה,  של  דעתה  להנחת  הנ"ל,  בנוסח  הערבות 
לעירי שהומצאה  ההצעה  לצרכן  יה.  ולהבטחת  המחירים  למדד  צמודה  להיות  הערבות  על 

כשמדד הבסיס הינו המדד האחרון הידוע ביום    המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
   חתימת הזוכה על החוזה.

רש לחתום על החוזה, ולא החזירו כשהוא חתום ובצרוף כל המסמכים הנדרשים המפורטים  זוכה שנד .ו

, העירייה תהיה רשאית לבטל זכייתו ולחלט  ימים מיום הדרישה כאמור לעיל 7בתוך לעיל,   'ה בס"ק
את הערבות שצורפה לצורך השתתפות במכרז והבטחת הצעת המציע, וזאת מבלי לפגוע בכל סעד אחר  
שיעמוד לזכות העירייה. סכום הערבות ישמש כפיצוי קבוע ומוסכם מראש בגין אי קיום ההתחייבויות  

, תהא העיריה רשאית, מבלי לתת כל הודעה או  שנוטל על עצמו המציע בהגשת הצעתו למכרז. כמו כן
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 העיריה עם מציע אחר במקומו.   

ההפרש בין ההצעה שנבחרה  יהיה הזוכה חייב לשלם לעירייה את    – התקשרה העיריה עם מציע אחר   .ז
על ידי העיריה 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   .ח

תהא   והעירייה  מראש,  ומוסכם  קבוע  פיצוי  הערבות  להשתתפות  סכום  הערבות  את  לחלט  רשאית 
להשתתפות   הערבות  את  לחלט  רשאית  תהא  העירייה  כי  יובהר,  ספק  הסר  למען  במלואה.  במכרז 

 במכרז ולהבטחת הצעת המציע במלואה גם במקרה בו לא תתקשר עם מציע אחר במקום הזוכה.  

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

השירותים .י את  לספק  יידרש  בהסכם  הזוכה  כהגדרתן  מטעמו  ,  מי  ו/או  המנהל  להנחיות  בהתאם 
 ולשביעות רצונו ורצון העירייה, הכל כמפורט במסמכי המכרז.

ייה לפי הסכם זה לאחר, אלא  הזוכה לא יהיה זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כלשהו מהעיר  .יא

העירייה תהא רשאית לסרב לבקשות הזוכה    אם קיבל מראש הסכמה לכך בכתב של גזבר העירייה.
בעניין זה, לרבות סירוב להמחות סכומים או התניית ההמחאה בתנאים שייראו לה לפי שיקול דעתה  



- 15 - 

 

 

פים להבטחת ביצועו של  הבלעדי, לרבות תנאים בדבר הגדלת ערבות הזוכה או קביעת בטחונות נוס 
 ההסכם.  

 יתרת התנאים וההוראות ביחס להתקשרות מפורטים בנוסח החוזה ובמסמכי המכרז. .יב

 עדיפות בין מסמכים  .16

יש לראות את מסמכי המכרז כמשלימים זה את זה. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין  
 ההוראה המטיבה עם העירייה. תגבר המפרטים, ת החוזים/ותנאי המכרז להורא

 הוצאות המכרז ושמירת זכויות .17

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

שמורות   .א המכרז  במסמכי  הזכויות  כל  הבלעדי,  וקניינה  העירייה  של  רכושה  הינם  המכרז  מסמכי 
ת הצעת הצעות לעירייה, כאמור במכרז זה, ולא לשום מטרה  לעירייה והם נמסרים למציעים למטר

 אחרת. מקבל מסמכי המכרז לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו. 

 הליכי המכרז  .18

מובהר בזה, כי מציע, לרבות זוכה, לא יבוא בתביעות, בטענות או בדרישות כלפי העירייה, בגין כל   .ב
בביצוע ה ה  עבודותעיכוב  כתוצאה  עבודותו/או הפסקת  יגרמו,  יגרמו, אם  או קבועה, אשר  זמנית   ,

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

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

נקטו הליכים משפטיים בעניין המכרז, תעמוד הצעתו של המציע בתוקפה עד לתום הליכים  יבמידה וי  .ד
 יום.   30משפטיים אלה ובתוספת 

 

 

 בכבוד רב,  

 יעלה מקליס, ראש העיר                       

 מונוסון-עיריית יהוד                     



 

  

 מסמך ג'       

 מונוסון-עירית יהוד

  2/2023מס'  פומבי מכרז 

 
 לכבוד  

 מונוסון -יהודית י עיר
 

 המציע  והצעת צהרתה
 

__________________ מצהיר, כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז שבכותרת והנני מגיש  אני הח"מ   .1
מסמכי המכרז   ביתרות עפ"י מכרז זה מפורטהשירותים הנדרשים   תיאור. מונוסון-ביהוד  ל בזאת הצעתי 

 "(. שירותיםה )להלן ביחד: "

הנני מצהיר, כי קראתי והבנתי את כל פרטי המכרז, לרבות פרסום ההודעה למציעים בעיתונות, כל מסמכי   .2
, ידועים  וכל הגורמים האחרים המשפיעים על אספקת השירותיםהמכרז וכי תנאי המכרז, תנאי העבודה,  

עצמי   על  לקבל  מציע  אני  הצעתי.  את  קבעתי  לכך  ובהתאם  להם  מסכים  אני  לי,  כל  ומוכרים  את 
ספק את השירותים ו/או  ההתחייבויות והתנאים הכלולים במסמכי המכרז בלא כל הסתייגות, ובכלל זה ל

 על ידי בהצעתי במסמך זה להלן. כל חלק מהם בהתאם להצעתי, לפי המחירים הנקובים 

 : אני  מצהיר מסכים מתחייב בזאת כי .3

ו .א ההיתרים  הרישיונות,  הכשירות,  המומחיות,  הידע,  בעל  הדרושים  הנני  אספקת  להכישורים 
מבחינה מקצועית, בהתאם לכל מסמכי המכרז    והן מבחינת המימון    הןנשוא המכרז,  השירותים  

ולא אציג כל דרישות או תביעות המבוססות על ידיעה ו/או אי הבנה ואני מוותר בזאת מראש על  
 טענות כאמור. 

במסמך ב' למסמכי המכרז הנדרשים לצורך הגשת    3הנני עומד בכל התנאים המפורטים בסעיף   .ב
כל המסמכים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתי   ההצעה למכרז, וכראייה הנני מצרף להצעתי את  

בתנאי הסף, כמפורט במסמך ב'. ידוע לי כי במידה ולא אצרף מסמך ו/או אישור מן המסמכים  
 המפורטים לעיל ועדת המכרזים עלולה לפסול את הצעתי.

יום מיום הודעת העירייה בדבר זכייתי במכרז ובטרם   30ידוע לי כי יהיה עליי להציג לעירייה, תוך  .ג

- במוסדות מסוימים, תשס"א  עברייני מיןכניסתי ל"מוסד" כהגדרתו בחוק למניעת העסקה של  
)להלן: "2001 "(, אישור משטרה על כך שאני וכל המועסקים מטעמי  חוק העסקת עברייני מין" 

העבודות נשוא המכרז הינם נעדרי הרשעה בעבירות מין כהגדרתן בחוק למניעת העסקת    במסגרת
 עברייני מין, ואי המצאת אישור כאמור תהווה הפרה יסודית של ההסכם מצדי. 

אני מתחייב כי לא ייכנס כל עובד מטעמי ל"מוסד" כאמור, אלא לאחר שהצגתי לעירייה אישור   .ד
 ברייני מין והעירייה אישר את כניסתו למוסד כאמור.בעניינו לפי החוק למניעת העסקת ע

נוסף   .ה מסמך  מידע/  כל  להציג  ממני  ולדרוש  לחקור  הזכות  שמורה  המכרזים  לוועדת  כי  לי,  ידוע 
השירותים,   למתן  התאמתי  המימון,  אפשרויות  מומחיותי,  ניסיוני,  כשירותי,  להוכחת  שיידרש 

עדה את מלוא המידע/ המסמכים, להנחת דעתה.  לרבות המלצות, וכיו"ב ואני אהיה חייב למסור לוו

אם אסרב למסור מסמך, הסבר או ניתוח כלשהוא כאמור, רשאית הוועדה להסיק מסקנות לפי  
 ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה. 

המכרז   .ו הוראות  פי  על  וההתחייבויות  הדרישות  כל  את  לבצע  שהיא,  בחינה  מכל  מסוגל,  הנני  
ה בלוח  עמידה  לרבות  בלוחות  ומסמכיו,  עמידה  כי  לי  ידוע  השירותים.  למתן  שייקבע  זמנים 

 הזמנים היא תנאי יסודי ועיקרי בהתקשרות נשוא המכרז.
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מבלי לגרוע מן האמור, ברשותי ו/או ביכולתי להשיג את כל כוח האדם המיומן והציוד המקצועי   .ז
דם והציוד  הדרושים ע"פ הוראות המכרז ומסמכיו, ובהתאם ללוח הזמנים הקבוע בהם. כוח הא

כל   את  לחלוטין  תואמים  החוזה,  על  לחתימה  עובר  ברשותי  שיהיו  ו/או  שברשותי  המקצועי 
ויש ביכולתי להעניק באמצעותם את כל השירותים מושא   הדרישות המצוינות במסמכי המכרז, 

 המכרז בשלמות ובדייקנות, לרבות כלי עבודה וכוח אדם. 

ייה תתקשר איתי בהסכם, אעניק את השירותים נשוא  הנני מתחייב, כי במידה ואזכה במכרז והעיר .ח
המחירים   לפי  דין,  כל  והוראות  הבטיחות  הוראות  המכרז,  למסמכי  בהתאם  בשלמותם,  המכרז 
הנקובים בהצעה זו, וזאת לשביעות רצונם המלא של המנהל והעירייה ועפ"י כל דין ו/או תקן ו/או  

 הנחייה.   

ו/או    ההסכם, כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה על פיוהנני מתחייב לא להסב ולא להעביר את   .ט
למען הסר ספק, ידוע לי, כי לא אורשה להעסיק קבלני    התחייבות על פיו לאחר במישרין או בעקיפין.

משנה לצורך מתן השירותים, אלא לאחר קבלת אישור המנהל מראש ובכתב. מבלי לגרוע מן האמור  
כדי  משנה  קבלני  בהעסקת  יהא  לא  לרבות    לעיל,  המכרז,  מסמכי  עפ"י  מהתחייבויותיי  לגרוע 

 אחריותי כלפי העירייה, הכל כאמור במסמכי המכרז. 

ידוע לי, כי לא אהיה זכאי להמחות את זכותי לקבלת סכום כלשהו מהעירייה לפי הסכם זה לאחר,   .י
  העירייה תהא רשאית לסרב לבקשתי  אלא אם קיבלתי מראש הסכמה לכך בכתב של גזבר העירייה.

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

 של ההסכם.  

מכי  הנני מתחייב להפקיד בידי העירייה ערבות להבטחת התחייבויותיי בנוסח המצ"ב למסבנוסף,   .יא
 המכרז ובסכומים, במועדים ובתנאים המפורטים בחוזה ובמסמכיו.  

כמו כן אני מתחייב לעמוד בכל התנאים הנדרשים עפ"י כל דין ו/או תקן לצורך מתן השירותים   .יב
 נשוא המכרז. 

ידוע לי, כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז זו ובכלל זה בחוזה, גם אם לא הוזכרה במפורש   . יג
 בת אותי.  בחלק זה, מחיי 

 אני מצהיר בזה כי הצעה זו מוגשת ללא קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.  .יד

ים הנקובים  הנני מצהיר, כי המחירים המוצעים על ידי עבור מתן השירותים נשוא המכרז הנם המחיר  .4

וכי מחירי הצעתי אלה  (,  "מחירי הצעתי")להלן:    בכתב הכמויות בהפחתת אחוז ההנחה שהוצע על ידי
את כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות במתן השירותים על פי    כוללים 

  תנאי המכרז בשלמות ומהווים כיסוי מלא לכל התחייבויותיי נשוא החוזה, לרבות )אך לא רק(  כח אדם, 
ן השירותים נשוא  וכל דבר אחר הדרוש למתסיעות, ביטוחים, רישיונות, הוצאות משרד, כל הציוד הנלווה  נ

 המכרז.

מתן   .5 על  בעתיד  יחולו  אשר  או  החלים  שהוא,  סוג  מכל  חובה,  תשלום  היטל,  מס,  כל  כי  לי,  מובהר  כן 
השירותים עפ"י חוזה זה, יחולו עליי וישולמו על ידי. לצורך כך, תנכה העירייה מהסכומים שיגיעו לי כל  

 שלום לי. י תהווה תסכום שעליה לנכות לפי כל דין, והעברת סכומים אלו לזכא

  עשרים וחמישה אלף   לים:י )במ  ₪  25,000  להבטחת קיום הצעתי מצ"ב ערבות בנקאית חתומה בסכום של .6
שקלים חדשים(, צמודה למדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כשהמדד  

הבסיסי יהיה המדד האחרון הידוע  במועד הראשון שנקבע להגשת ההצעות למכרז, והערבות תהיה בתוקף  
   .( למסמכי המכרז1)תנאי המכרז ובנוסח מסמך ז'עפ"י   לפחות  30.6.2023 ליוםעד 

והצעת  .7 תוך  היה  כי  מתחייב  אני  במכרז  כזוכה  תוכרז  ההודעה  7י  מיום  בידכם  , ימים  כל    אפקיד  את 
 לעיל.   ' במסמך ב 15המפורטים בסעיף המסמכים 
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  15עיף  אני מצהיר בזאת, כי ידוע לי שאם אחזור בי מהצעתי ו/או אם לא אבצע את הפעולות המנויות בס .8
התחייבות כלשהי אחרת הכלולה בחוברת מכרז זו, אאבד ' כאמור לעיל, כולן או מקצתן, או כל במסמך ל

זו   להצעתי  והעירייה תהא רשאית לחלט את הערבות הבנקאית המצורפת  זכותי למתן השירותים  את 
 ולהתקשר עם קבלן אחר למתן השירותים נשוא הצעתי, הכל כמפורט במסמכי המכרז.

ו סעד שיעמדו לרשות העירייה עקב הפרת  כן ידוע לי שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות א  .9
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  

היה עליי לשלם לה את ההפרש בין ההצעה שנבחרה על  תתקשר העירייה עם מציע אחר כאמור דלעיל, י
 ידה לבין הצעתי, והעירייה רשאית להשתמש לצורך זה בכספי הערבות שחולטו כמפורט דלעיל.

אני מסכים כי העירייה תהא זכאית, אך לא חייבת, לראות בהצעה זו ובקבלתה על ידי העירייה התחייבות   .10
 בלתי חוזרת ומחייבת ביני לבין העירייה. 

ידוע לי ומוסכם עליי כי העירייה איננה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא, כולה או חלקה וכי היא רשאית   .11
לבטל את  המכרז ו/או להחליט על צמצום היקף השירותים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כן העירייה  

 . זכאית לפרסם מכרז/ים נפרדים ונוספ/ים למתן השירותים שהזמנתם בוטלה

מצהיר בזאת מפורשות, כי לא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בכל הנוגע ו/או בקשר עם הנני   .12

ועי  ביטול המכרז, הקטנת היקפו, הגדלת היקפו, דחיית ביצועו, שינוי היקף השירותים המועברים לביצ
כל פיצוי    . מבלי לגרוע מכלליות האמור דלעיל, לא אהיה זכאי לקבלת בכל זמן שהוא, מכל סיבה שהיא

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

הצעתי זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לבטול או לשינוי ותהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של   .13
כרז. במידה ותדרוש העיריה יוארך  ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות כפי שהוגדר בתנאי המ  180

 ימים נוספים.   90תוקפה של הצעתי למשך עד  

ידוע לי ואני מסכים כי במידה וינקטו הליכים משפטיים בעניין המכרז, תעמוד הצעתי בתוקפה עד לתום   .14
 יום.   30הליכים משפטיים אלה ובתוספת 

ה, גם אם לא הוזכרה במפורש בחלק  ידוע לי כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז זו ובכלל זה בחוז  .15
 . זה, מחייבת אותי

עבור .16 המחיר  במרחב    התקנה  ,אספקה  הצעת  הקלטה  ומערכות  מצלמות  של  ותחזוקה 
התחייבויותמונוסון-ביהוד  הציבורי כל  וביצוע  ההתקשרות  י,  חוזה  המכרז,  פי  על  י 

 :כדלקמן ונספחיו הינה 

 

 נני מציע לבצע את העבודות נשוא המכרז במחירים הנקובים  ה

   יכוי שיעור הפחתה בסך %_______( בנ )מסמך י"א  בכתב הכמויות

 לים: __________________ אחוזי הפחתה( בתוספת מע"מ.י)במ

 
 ותחול על כל הפריטים המפורטים בכתב הכמויות. אחידהידי הינה  - ההפחתה המוצעת על •

 הצעה אשר תחיל תוספת למחירי כתב הכמויות ו/או הפחתה בלתי אחידה, תיפסל מבלי שתידון.  •

 . ניתן לנקוב במספרים שאינם שלמים •

ידי כנקוב לעיל יתווסף מע"מ, אשר ישולם על ידי  -למחירי כתב הכמויות בניכוי ההפחתה המוצעת על  •
   העירייה.   
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 .......... .……………………………………………………………… שם המציע: 

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

 ...................... .….……….….………………/..…………………… ת.ז. / ח.פ: 

 ..………….…………………………………………………………  כתובת:

 נייד: .................................................   ..…….……………………  טלפון: 

 ..................................................................................................   דוא"ל:  

 שמות ומספר הזיהוי של האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע:  

................................... ...............-   ................................................. 

 ..................................................-   ................................................. 

 חתימות המציע  )ראה פרוט הדרישות לחתימות במסמך תנאי המכרז(:

 .............................   ............................. ................................ ................................. 

 
 אישור חתימה: 

 )כשהמציע הוא תאגיד משפטי, חברה, שותפות וכיו'( 
 

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

 ה"ה __________ת.ז. ____________ 
 

 ה"ה __________ת.ז. ____________ 
 

 וכי אלה מוסמכים לחתום בשם המציע: ________________ ולחייב אותו, וכי חתמו על מסמך זה בפני. 
 

  _______________    ________________ 
 , עו"ד              תאריך            
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 מסמך ד'

 חוזה 

 מונוסון ביום _________לחודש _______שנת __________ -שנערך ונחתם ביהוד

 

 מונוסון -ית יהודיעיר    בין:  

 מונוסון -, יהוד6מרבד הקסמים   

 "(העירייה )להלן: " 

 

 ; מצד אחד 

 _______________     : לבין

 באמצעות מורשי החתימה מטעמו  

 מכתובת: _____________________   

   טל' ____________ פקס _________ 

 ("הקבלן" :)להלן 

 

   ; מצד שני

 

פרסמה     הואיל  מס'  והעיריה  פומבי  עבודות    2/2023מכרז  של    התקנה   ,אספקה  לביצוע  ותחזוקה 

  (. העבודות"" ו"המכרז)להלן: "   מונוסון-ביהוד  מצלמות ומערכות הקלטה במרחב הציבורי

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

ואחרי עיון בהמלצת ועדת המכרזים  החליט    הקבלןוועדת המכרזים המליצה על קבלת הצעת      והואיל

 ; זה בחוזה  הקבלןהעירייה  להתקשר עם   ראש

 והצדדים מעוניינים להעלות על הכתב את תנאי ביצוע העבודות;     והואיל

 

 אי לכך הוצהר הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן :   

 המבוא (1

 המפורטים להלן וכל מסמכי המכרז, מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.הנספחים  , זה לחוזה המבוא  .א

בכל המסמכים והנתונים המהווים את    מצהיר בזאת כי הוא עיין ובדק לפני הגשת הצעתו  הקבלן   .ב

וכי הצעתו נבדקה היטב על ידו ומהווה תמורה מלאה לכל  החוזה והנוגעים להתקשרות בין הצדדים  

 . המכרזי התחייבויותיו על פ

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

 . העבודות לפי החוזה

מובהר בזאת כי המנהל הינו נציג העירייה לעניין ביצוע חוזה זה. הקבלן מתחייב לבצע את העבודות   .ד

ו, בתיאום עמו, ולשביעות  במשך כל תקופת החוזה באופן שייקבע על ידי המנהל, בהתאם להנחיותי

 רצונו המלאה ו/או מי מטעמו.
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יחול על החוזה. לצורך פרשנות, רואים את החוזה כחיקוק כמשמעותו    1981-חוק הפרשנות תשמ"א  .ה

 בחוק הנ"ל. 

 הגדרות  (2

יהיו למונחים להלן ההגדרות בצדן )פרט אם כוונה אחרת    מהחוזההמהווים חלק    הנספחיםזה ובכל    בחוזה

 : משתמעת מגופו של ענין(

 העירייה 

 המכרז                                   

 הקבלן 

 עיריית יהוד מונוסון.  -

ותחזוקה של    התקנה  ,אספקה  לביצוע עבודות    2/2023מכרז פומבי מס'  

 . מונוסון-ביהוד  מצלמות ומערכות הקלטה במרחב הציבורי

לרבות נציגיו, עובדיו, שליחיו, מורשיו המוסמכים ולרבות כל קבלן משנה  

 הפועל בשמו או מטעמו בביצוע העבודות. 

פירושו החוזה, על כל נספחיו, בין שצורפו ובין שאינם מצורפים, לרבות   - החוזה  

 וסוג שהוא, שיצורף לחוזה בעתיד. כל מסמך, מכל מין  

 מי שימונה על יד העירייה, לצורך פיקוח וניהול ההתקשרות מכח החוזה. - המנהל 

המרכזית   - המדד הלשכה  ידי  על  המתפרסם  כללי  לצרכן  המחירים  מדד 

 לסטטיסטיקה או כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו. 

 

השירותים/  

 העבודות

 

 

  

ותחזוקה של מצלמות ומערכות הקלטה במרחב    התקנה   ,אספקהעבודות  

ובכתב  מונוסון- ביהוד  הציבורי  י'(  )מסמך  הטכני  במיפרט  כמפורט   ,

י"א(,   )מסמך  וההתחייבויות  הכמויות  הפעולות  כל  ביצוע  לרבות 

 המפורטות בחוזה זה, על כל הקשור והכרוך בכך, במלואם ובמועדם. 

 
 

 מסמכי החוזה  (3

כהגדרת    .א המכרז,  המכרז,  מסמכי  בחוברת  נפרד  ם  בלתי  חלק  מהווים  הצדדים  ידי  על  חתומים 

 ". החוזהויכונו יחד לשם הקיצור " מהחוזה

הקבלן מצהיר בזאת כי ברשותו כל מסמכי החוזה הנ"ל, כי קרא אותם והבין את תוכנם וקיבל      .ב

נת  הב-את כל ההסברים אשר ביקש והוא מתחייב לבצע את העבודות על פי כל האמור בהם. אי

תנאי מתנאי החוזה על מסמכיו לא תקנה לקבלן זכות כלשהי לקבלת תשלום נוסף מכל סוג שהוא  

 ולא יהיו לו כל תביעות או דרישות בעניין זה.  

 היקף החוזה  (4

העבודות על פי דרישות הסכם זה וכל דרישה המופיעה במסמכי המכרז  הוראות החוזה חלות על   .א

לרבות   חשבונו  ועל  הקבלן  על  רכבאד  כחתחול  עבודה,  שעות  שנדרש,  ככל  נסיעותם  ציוד,   ,  

הפקת חשבוניות וכל  השתתפות בפגישות,  שיונות,  יביטוחים, ר  )לרבות ביטול זמן בגין נסיעות(,

במלואן, והכל ללא תוספת תשלום מעבר למחירי התמורה  ביצוע העבודות    דבר אחר הנחוץ לשם

 . הנקובים בהסכם



- 22  - 

 

 

 

. בהזמנה יצוינו  העירייהמאת    קבלת הזמנה מאושרתאך ורק כנגד  העבודות    אתיבצע  הקבלן          .ב

לביצוע    , לוח זמניםעה, אופן ביצו עבודהכל הפרטים הנוגעים להזמנה הקונקרטית, לרבות סוג ה

 העבודה. של  הלאופיי חס וכל פרט כיו"ב בי העבודה 

במהלך תקופת ההתקשרות, העירייה תזמין את העבודות הדרושות לה מפעם לפעם, בהתאם          .ג

מתחייבת   אינה  העירייה  כי  בזאת  מובהר  הבלעדי.  דעתה  שיקול  פי  על  ולתקציבה,  לצרכיה 

 להזמין את העבודות בהיקף זה או אחר.

 הצהרות והתחייבות הקבלן  (5

מונוסון, קודם להגשת הצעתו למכרז, כי למד היטב  -סייר פיזית בשטחי יהודהקבלן מצהיר כי   .א

את היקף העבודות הנדרשות וכל הנתונים הדרושים לו לצורך ביצוע העבודות, מיין לפניו את  

כל הפרטים הדרושים לביצוע העבודות וכי לא תהיינה לו כל טענות ו/או תביעות, כספיות או  

 רן באי ידיעה של תנאי או נתון כלשהו. אחרות, כלפי העירייה, שמקו

הכישורים   .ב הניסיון,  המיומנות,  הידע,  הפיננסית,  היכולת  את  לו  יש  כי  מצהיר  הקבלן 

הציוד והטכניים,  ידי  המקצועיים  על  שיותקן  הציוד  יצרן  של  מקוריים  חילוף  חלקי  לרבות   ,

ביצוע העבודות על  הדרושים ל , ביטוחים וכל האמצעיםכוח אדם מקצועי, מיומן וזמין הקבלן,

הצד הטוב ביותר ולשביעות רצון העירייה, בהתאם להוראות חוזה זה, במועדים הנקובים בו  

 על פי כל דין. 

  יש לקבלן ולעובדיו כל הרישיונות, ההיתרים והאישורים הנדרשים על פי כל דין לשם אספקת .ג

הטובין והשירותים על פי מסמכי המכרז, וכי ישמור על קיום הרישיונות, האישורים    והתקנת

כל   בידיו  הטובין,  יצרן  אינו  בו  במקרה  כי  מצהיר  הקבלן  כן  כמו  חשבונו.  על  וההיתרים 

וכי   הנלווה  הציוד  ויצרני  הטובין  יצרן  עם  מתאימים  תמיכה  והסכמי  הנדרשים  האישורים 

 עלי תוקף מחייב במהלך כל תקופת ההתקשרות. אישורים והסכמים אלה יהיו ב

הקבלן מתחייב להחזיק ברשותו חלפים לצורך תיקונים לכל המתקנים והמערכות שיותקנו על   .ד

ידו ו/או שיתחייב לתת להם שירותי תחזוקה, הכל בהתאם למסמכי מכרז זה ולאמור במיפרט  

 שנים.  שבעוכתב הכמויות, למשך תקופה שלא תפחת מ

י אין מניעה להתקשרות העירייה עמו בחוזה זה וכי בביצוע התחייבויותיו על  הקבלן מצהיר כ .ה

 פי חוזה זה, אין ולא תהיה משום פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם. 

קבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים להבטיח את התנהגותם הראויה של המועסקים על ידו  ה .ו

 בביצוע העבודות. 

 את עובדיו לפעול בהתאם להנחיות העירייה בביצוע העבודות. הקבלן מתחייב לפעול ולהנחות  .ז

כל   .ח בעלי  הינם  זה,  חוזה  במסגרת  ידו  על  שיועסק  מעובדיו  מי  ו/או  הוא  כי  מצהיר  הקבלן 

שיון  י, לרבות רעבודותלשם ביצוע ה   , הדרושים על פי כל דיןוההיתרים    , התעודותשיונותיהר

ור  תוקף  בר  רישיעסק  הטעון  אחר  ציוד  לכל  לביצוע  שיון  עובדיו  את  ו/או  אותו  שישמש  וי 

האמורים יהיו בני  היתרים  וה  , התעודותשיונותי, והוא מתחייב לדאוג לכך כי כל הרהעבודות

 , ככל שיידרש. עירייהתוקף, כל תקופת תוקפו של חוזה זה ויוצגו לביקורת ה 
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המתייחס  מכת  כל רשות מוסהקבלן מצהיר ומתחייב כי הוא ועובדיו ימלאו אחר הוראות כל דין   .ט

 כפי שיעודכנו, מעת לעת.   ,עבודותבמישרין או בעקיפין לכל הקשור לביצוע ה

ואשר ביצועה    עבודותמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הרי שכל פעולה הקשורה בביצוע ה .י

תבוצע רק לאחר קבלת אותו    ,שיון ו/או היתר ו/או מילוי תנאי אחר על פי כל דיןימחייב קבלת ר

 שיון / היתר / מילוי אותו תנאי על ידי הקבלן ו/או מי מעובדיו. יר

הקבלן מצהיר כי ידוע לו, שהעירייה רשאית לדרוש ביצוע של חלק מהעבודות או כולן וכן לבצע   .יא

יניה ובהתאם לתקציבה  לן אחר או עובדיה היא, לפי ראות עחלק מהעבודות באמצעות עובדי קב

שר. לקבלן לא תהיה כלפי העירייה כל טענה או תביעה בין אי מסירת ו/או מסירת חלקן  המאו

 עו. של העבודות לביצו

 מהות העבודות (6

 בכפוף לאמור בחוזה זה ובנספחיו, מתחייב הקבלן לבצע את הוראות החוזה במלואן.  .א

ומערכות  הקבלן מתחייב לספק שירותי   .ב ותחזוקה של מצלמות  הקלטה במרחב  אספקה, התקנה 

 . מבלי לגרוע מהאמור ביתר מסמכי המכרז, העבודות כוללות בין היתר: מונוסון-הציבורי ביהוד

שירותי תחזוקה למערך המצלמות ומערכות ההקלטה המותקנים במרחב הציבורי וכן  מתן   (1

 למערך הצפייה ועמדות הצפייה במוקד העירוני. 

ההקלטה הקיימת, אספקה  פ (2 והחלפת מערכת  הקלטה חדשה ירוק  מערכת  של  והטמעה 

 ועמדות עבודה.

הגורמים   (3 של  והכשרה  הדרכה  לרבות  חדשים,  ואתרים  מצלמות  הוספת  ו/או  שדרוג 

הרלוונטים בעירייה ומשתמשי המערכות ולרבות שירותי תחזוקה למתקנים שיותקנו על  

 ידי הזוכה. 

יהיה פעיל במשך , אשר  פוני לקבלת הודעות וטיפול בתקלותהפעלת מוקד שירות תמיכה טל (4

 ימים בשנה.  364שעות ביממה  24

למען הסר ספק מובהר בזאת כי העירייה אינה מתחייבת להזמין מהקבלן ביצוע עבודות בהיקף   .ג

כלפי   שהיא,  עילה  מכל  אחרות,  או  כספיות  תביעות,  ו/או  טענות  כל  תהיינה  לא  ולקבלן  כלשהו, 

בכלל להיקף העבודות שתוזמנה ממנו, אם  ביחס  במחירים  העירייה  שינוי  יהיה  לא  בכל מקרה   .

 שהוצעו על ידי הקבלן בהצעתו במכרז.  

יאושר על ידי העירייה, ויהיה איש    אשרמטעמו,    פרויקטימנה הקבלן מנהל  העבודות  לצורך ביצוע   .ד

הקבלן לבין העירייה או מי מטעמה. מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן בהתאם למסמכי    הקשר בין

 מטעם הקבלן ידרש לפעולות הבאות: המכרז, מנהל הפרויקט 

הקבלן   (1 מטעם  הפרויקט  במשרדי  מנהל  או  העבודות  ביצוע  באתרי  פגישה  לכל  זמין  יהיה 

התקדמות   על  הנדרש  ככל  מידע  ויספק  העירייה  בקשת  לפי  ופיקוח  לעדכונים  העירייה 

 העבודות ותיקון ליקויים באם ידרשו. 

פיזית בזמן הטמעת המערכות ויצירת האינטגרציות  מנהל הפרויקט מטעם הקבלן יהיה נוכח   (2

 הנדרשות במוקד העירוני. 
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מנהל הפרויקט מטעם הקבלן לא יוחלף על ידי הקבלן במשך כל תקופת ההתקשרות, לרבות   (3

 בתקופת האחריות כפי שנקבעה בהסכם, אלא באישור מראש ובכתב של העירייה. 

מנהל הפרויקט מטעם הקבלן או ממי  במידה והעירייה לא תהא שבעת רצון מאופן התנהלות   (4

עובד אחד של הקבלן כל  זכאית לדרוש את החלפת מנהל הפרויקט או    מעובדיו, העירייה 

מבלי שתידרש לנמק את דרישתה, והקבלן מתחייב להחליף את מנהל הפרויקט מטעמו ו/או  

רויקט  יום, אלא אם מדובר באירוע חריג, שאז יוחלף מנהל הפ   30כל עובד אחר שידרש בתוך  

. מובהר כי החלפת מנהל הפרויקט ו/או כל עובד אחר לא תהווה  או כל עובד אחר לאלתר

 עילה לעיכוב בהשלמת העבודות במועד שנקבע במסמכי המכרז.

עבודות  לביצוע ה   המנהל מטעם העירייהאחראי כלפי    יהיה  פרויקט מטעם הקבלןמנהל ה  (5

היבטיואיכותי  מקצועי    באופן כל  על  אחראי  יהיה  העבודות  וכן  בביצוע   כל  .הבטיחות 

ל שנמסרה  דרישה  או  הודעה  תהוראה,  כאמור,  עבודה,  לקבלן  מנהל  נמסרה  כאילו  יחשב 

   עצמו.

לביצוע   .ה הדרושים  והחומרים  הציוד  האדם,  כוח  כל  את  והוצאותיו,  חשבונו  על  יספק,  הקבלן 

 העבודות, באופן בטיחותי, מקצועי ולשביעות רצון המנהל.

 ת אופן ביצוע העבודו (7

הקבלן מתחייב לעשות שימוש בציוד ובחומרים מהחדשים ביותר שבקו היצור של היצרן/ספק הציוד   .א

ומאיכות מעולה. כל המוצרים אשר יותקנו על ידי הקבלן צריכים להיות מאושרים מראש על ידי  

על ידי העירייה אינו מטיל על העירייה כל    העירייה והמנהל מטעמה.  מובהר כי אישור המוצרים 

 אחריות לטיב או לתקינות המוצרים ואין בו כדי לגרוע במאומה מאחריות הקבלן. 

כל הציוד אשר יסופק ויותקן על ידי הקבלן ומיקום ואופן התקנתו יעמדו בכל התקנים הרלוונטים   .ב

לליות האמור לעיל בהתאם לאמור במיפרט הטכני, לרבות  ובכל ההנחיות הנדרשות, ומבלי לגרוע מכ

 הנחיות משרד התקשורת, תקני מכון התקנים הישראלי ותקנים בינלאומיים רלוונטים.

כל רשות מוסמכת.  הקבלן   .ג והוראות  דין  כל  ייעשה בהתאם להוראות  ביצוע העבודות  כי  מתחייב 

 הוראותיו. וימלא אחר כל  ,י"ב מסמך , הקבלן יחתום על נספח הבטיחות

, הולכי רגל וכן כלי  הקבלן  טחון עובדי יתוך כדי נקיטת כל האמצעים הדרושים לבעשנה  ית עבודות  ה .ד

הרכב הנעים בכביש. הקבלן יעמיד אנשים לכוון התנועה ויספק את כל הציוד הדרוש לשם כך, כולל  

מניעת  מנוף במקרה הצורך. והקבלן מתחייב לאחוז בכל האמצעים הבטיחותיים הדרושים לשם  

   תקלות ופגיעות.

הקבלן מתחייב לנקוט בכל אמצעי הבטיחות וסדרי העבודה הנדרשים על מנת למנוע פגיעה בכבלי   .ה

חשמל והפרעות באספקת החשמל והקבלן יתאם עם חברת החשמל ואת שחרור קווי החשמל ממתח  

ל הקבלן  במקרים נדרשים. בשום מקרה הקבלן לא ינסה לתקן קווי חשמל שנקרעו ובמקרה כזה ע

תבוא   שזו  מנת  על  החשמל  לחברת  מידית  ולהודיע  אורח  עוברי  להרחיק  במקום,  שמירה  להציב 

סופית   תהיה  לנזק  האחראי  מי  לגבי  החשמל  חברת  החלטת  שנקרעו.  החשמל  קווי  את  ותתקן 

 ומחייבת, וככל שזו תקבע שהקבלן אחראי לנזק יישא הקבלן בנזק.
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כל הציוד שיועמד על ידי הקבלן לצורך ביצוע העבודות יהיה ציוד תקין ובטיחותי, מצויד בכל אמצעי   .ו

הקבלן לצייד את  כמו כן, חובה על  הבטיחות הנדרשים על פי כל דין והוראות כל רשות מוסמכת.  

הקבלן    ל פי הוראות כל דין והוראות כל רשות מוסמכת.ע   וזאתובווסט זוהר    ציוד מגן אישיו בעובדי 

   .יאכוף על עובדיו להשתמש בציוד הבטיחות

ציבורי,    היה ובמהלך ביצוע העבודות יגרום הקבלן ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו נזק לרכוש פרטי ו/או  .ז

שעות ממועד אירוע הנזק. לא עשה כן הקבלן    48  -מתחייב הקבלן לתקן את הנזק מידית, לא יאוחר מ

הנזק ולחייב את הקבלן, לרבות בדרך של קיזוז מחשבונות    תהיה העירייה רשאית לבצע את תיקון

 .  15, בתוספת תקורה כללית בשיעור של % הקבלן, את עלויות תיקון בנזק

  ותקופת האחריות תקופת החוזה (8

 החל מתאריך _____________ועד לתאריך _____________.   םנתייהינו לש   חוזהתוקפו של ה .א

העירייה תהא זכאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת החוזה לתקופה נוספת של   .ב

"(, כך שתקופת החוזה  תקופות ההארכה שלוש שנים נוספות, כולן או כל חלק מהן בכל פעם )להלן: "

 שנים.  חמשהמקסימלית לא תעלה על  

העירייה להאריך את תקופת החוזה כאמור, תודיע על כך לקבלן בכתב ומראש לא יאוחר  החליטה   .ג

ימים לפני תום תקופת החוזה. בתקופת ההארכה ימשיכו לחול על הצדדים כל הוראות החוזה    30  -מ

 בשינויים המתחייבים.  

חתימתו  החליטה העירייה להאריך את תקופת החוזה כאמור לעיל, ימציא הקבלן לעירייה במועד   .ד

פי תנאי  -על חוזה ההארכה פוליסות ביטוח, ערבויות, וכל מסמך אחר אשר תדרוש העירייה, הכל על

 החוזה. 

 ן. יזה בשינויים המחויבים, לפי העני חוזהכל תנאי   ת ההארכהכאמור, יחולו בתקופ חוזה ארך ה הו .ה

קשרות מכח  על האמור לעיל, תהא העירייה רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק בכל עת את ההת .ו

יום מראש ובכתב. נתנה לקבלן הודעה כאמור, לא תהיינה לקבלן כל   30חוזה זה בהודעה לקבלן של 

העבודות   בגין  יחסי  תשלום  למעט  אחרות,  או  כספיות  שהוא,  וסוג  מין  מכל  טענות  ו/או  תביעות 

 שבוצעו על ידו בפועל עד למועד הפסקת העבודות. 

כי המכרז, מובהר ומוסכם בזאת במפורש כי ההתקשרות  לגרוע מיתר הוראות החוזה ומסמ  מבלי .ז

בחוזה זה, היקפה וכן תשלום התמורה מכוח החוזה כפופים לקבלת אישור תקציבי ע"י הגורמים  

 המוסמכים בעירייה עפ"י דין.

למען הסר ספק, העבודות נשוא חוזה זה יסופקו על ידי הקבלן במהלך תקופת החוזה באופן שוטף   .ח

יומם של עיצומים, שביתות, השבתות וכל מניעה אחרת החלה על עובדי עירייה  ורציף אף במהלך ק

 אלא אם ינחה המנהל אחרת.

חודשים ממועד קבלת ההתקנה    24-תקופת האחריות לכל ציוד אשר יותקן על ידי הקבלן תהיה ל  .ט

ובכפוף לאישור   כמפורט במיפרט הטכני, יום    30, לאחר תקופת הרצה מינימלית של  על ידי העירייה

זו אחריות  בתקופת  המלאה.  רצונו  לשביעות  ההתקנה  קבלת  בדבר  שירותי    המנהל  הקבלן  יתן 

 תחזוקה מלאים ללא עלות נוספת להתקנה. 
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זו של   ובכפוף לבחירתה של העירייה להאריך את    24מובהר כי לאחר תקופת אחריות  חודשים, 

על פי המפורט בכתב הכמויות ועל פי  ההתקשרות עם הקבלן ולרכוש שירותי תחזוקה חודשיים  

שירותי  במסגרת  הקבלן  ידי  על  יותקן  אשר  הציוד  יכלל  המכרז,  תנאי  יתר  וכל  המיפרט  תנאי 

החודשיים ידי    התחזוקה  על  שניתנה  ההנחה  בהפחתת  הכמויות,  בכתב  הנקוב  המחיר  פי  ועל 

 הקבלן.

 המנהל תפקידיו וסמכויותיו של  (9

בהתאם  על ידי הקבלן ואיכותם    אופן ביצוע העבודותמוסמך לבקר, לבדוק ולפקח על    יהיה  המנהל .א

 לחוזה. 

אופן  ומאחריותו בגין    עירייה מהתחייבויותיו כלפי ה  הקבלןשחרר את  של המנהל כדי ל פיקוח  אין ב .ב

לחוזה  העבודותאיכות  ו ופיקוחובהתאם  מוריד  ,  של  מ  אינו  העבודות  הקבלןאחריותו    לביצוע 

 חוזה. ה על פי  םואיכות

בתנאי חוזה    ים עומדהעבודות שבוצעו על ידי הקבלן  לאשר כי    ,בעל הסמכות היחידה  המנהל יהיה .ג

 זה והחלטתו בדבר אי התאמה או חוסר לעומת המצוין בתנאי החוזה תהא סופית ומכרעת.

  .ד

. להוראה  הקבלן מתחייב למלא אחר כל הוראה של המנהל בקשר לביצוע העבודות על פי חוזה זה .ה

שמשמעותה הגדלת היקף ההתקשרות עם הקבלן, לא יהיה כל תוקף אלא אם ניתנה בכתב ובחתימת  

 מורשי החתימה של העירייה.

על ידי    אלא אמצעי מעקב אחר ביצוע החוזה בכל שלביו  מנהל,אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה ל .ו

בין  הקבלן יחס  יוצרת יחס אחר מאשר  ואין היא  ע,  וקבלן  והמדובר הוא  צמאי  מזמין  הן במידה 

לגבי מבחינת אחריות    באחריות  והן  צד שלישי אחר,  כלפי  הקבלן  כל  התחייבויותיו  ביצוע  לאופן 

 ולתוצאות הביצוע.   עירייהה

 הסבת החוזה והעברת זכות  (10

, או כל טובת  ןאו מקצת   ן, כולהתחייבויותיו וזכויותיו עפ"י החוזהלא יסב ולא יעביר את  הקבלן   .א

 יה בכתב ומראש.יבל תחילה הסכמה לכך מאת העיר יאם ק אלאהנאה על פיו לאחר, 

 מבלי לגרוע מכלליות האמור, הקבלן יבצע את העבודות בעצמו ו/או על ידי עובד מטעמו. .ב

לפי חוזה זה לאחר, אלא    המהעיריילא יהיה זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כלשהו  הקבלן   .ג

 לכך בכתב ומראש מאת גזבר העיריה.  אם קבל הסכמה

 קבלני משנה  (11

  או חלקן   ביצוע העבודותרשאי למסור את  אינו    קבלן , היתר הוראות החוזהמבלי לפגוע באמור ב .א

 בכתב של המנהל. מראש ואישורו את תחילה  בלי שקיבללקבלן משנה, 

לפעול על פי כל הכללים עליהם    קבלן ויחויבמשנה ייצג את ההקבלן  מבלי לגרוע מן האמור בס"ק א',   .ב

 העסקת קבלני משנה מטעמו. תמורה עקב  לא יקבל תוספת   הקבלן. קבלןחתום ה

 . כספים מאת העירייה לקבלןלקבלן המשנה לא תהיה כל זכות עיכבון אף אם יגיעו לו או  .ג
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מאחריותו    הקבלןקבלן משנה, לא תפטור ולא תשחרר את  של הקבלן ל כלשהי  התחייבות  סירת  מ .ד

נשאר אחראי לכל הפעולות, השגיאות, ההשמטות    קבלןבה כלשהי מחובותיו על פי החוזה והומחו

המגרעות והנזקים שנגרמו ע"י קבלן משנה, או שנגרמו מחמת התרשלותו, ויהיה דינם כאילו נעשו  

 .ו/או נגרמו על ידו   הקבלןע"י 

 ות הקבלןמקצועי (12

כי   .א בזאת,  מתחייב  יה הקבלן  חלקיהן,  כל  על    ,ומסמכיולהסכם  בהתאם  בדייקנות,  ע  בוצעבודות, 

 , באורח מקצועי נכון, לשביעות רצונו המלאה של המנהל. הטכני ובמיוחד למפרט

מוסמכות .ב רשויות  מטעם  הוראות  או  תקנים  תקנות,  חוקים,  קיימים  שלגביהן  תבוצענה  ,  עבודות 

להם שיידר  .בהתאם  על  שככל  יהיה  -לכך  המנהל,  הרשויות  ידי  מאת  אישור  להמציא  הקבלן  על 

תקנים האמורים לעיל  לו   , לפרסומיםהוראות, ללחוקים, לתקנותעבודות  על התאמת ה המוסמכות  

הקבלן. על  יחולו  מכך  הנובעות  או  הקשורות  ההוצאות  לעיל,    וכל  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי 

משרד הנחיות  לרבות  הטכני,  במיפרט  לאמור  בהתאם  תבוצענה  מכון    העבודות  תקני  התקשורת, 

 התקנים הישראלי ותקנים בינלאומיים רלוונטים. 

הקבלן מתחייב לספק על חשבונו, את כל הציוד, כח האדם, המתקנים החומרים והדברים הדרושים   .ג

 לביצוען היעיל של העבודות. 

ויתאימו  כל החומרים והמוצרים שיסופקו על ידי הקבלן לצורך ביצוע העבודות יהיו חדשים ושלמים   .ד

הישראליים   התקנים  ולדרישות  נספחיו  על  ההסכם  להוראות  הבחינות  מכל  בתכונותיהם 

ידי   על  שיאושרו  לדוגמאות  שיתאימו  ומוצרים  חומרים  אלה  יהיו  תקנים,  בהעדר  המעודכנים. 

 המנהל. 

מוסכם במפורש, כי הקבלן אחראי לכל הפגמים, המגרעות והליקויים שיתגלו בחומרים ובמוצרים   .ה

התקנים  שהשתמ בבדיקות  עמדו  המוצרים  או  החומרים  אם  אף  העבודות,  לביצוע  בהם  ש 

 ואושרו על ידי המנהל.  ו/או הבינלאומיים הישראליים

 הקבלןעיריה רשאית לעשות פעולות במקום ה (13

א לא  יוה  החוזהלפי    יותחייב לבצע ולא ביצע, וכן כל התחייבות המוטלת עלה  כל עבודה שהקבלן .א

, ובלבד שנשלחה  וועל חשבונ  וולעשותם במקומקבלן אחר תחתיו  רשאית העיריה לשים    –  לאה ומ

למלא את התחייבויותיו תוך הזמן שנקבע    ממנולפני כן הודעה בכתב על ידי המנהל, והדורשת  ואלי

 בהודעה. 

מובהר כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכויותיה של העירייה בהתאם לחוזה זה ובהתאם לכל   .ב

 דין וכן אין בו בכדי לגרוע מזכות העירייה לבצע את העבודה ועבודות דומות לו באמצעות עובדיה. 

 זהירות  בטיחות ו אמצעי (14

הקבלן מתחייב בזאת לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים לשם ביצוע העבודות נשוא החוזה באופן   .א

זה באופן בטיחותי,    חוזהוא  לפעול בביצוע התחייבויותיו נשוכן    שלא יגרום לסיכון אדם או רכוש

חוקי הבטיחות  כל דין, לרבות  לשמירת רווחתם ושלומם של עובדיו וכל אדם וגוף אחר, בהתאם ל

 . בעבודה
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במחיר .ב כלולות  זה  בסעיף  החובות המפורטות  מילוי  בגין  המתחייבות  ההוצאות  הסר ספק,    למען 

 ולא תינתן כל תמורה נפרדת בגין הוצאות אלו. הצעת של הקבלן,  

  חוזה מצהיר ומתחייב לפעול בביצוע התחייבויותיו נשוא  הקבלן  ,  החוזהבלי לפגוע בשאר הוראות  מ .ג

כל דין, לרבות  זה באופן בטיחותי, לשמירת רווחתם ושלומם של עובדיו וכל אדם וגוף אחר, בהתאם ל 

חוק  )להלן "  1954  –חוקי הבטיחות בעבודה לרבות על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד  

"( פק' הבטיחות)להלן: "  1970  –"( ופקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, התש"ל  ארגון הפיקוח

פיהם,   על  העבודה  והתקנות  במשרד  הראשי  העבודה  מפקח  להנחיות  לתדרוך  בהתאם  ובהתאם 

בביצוע התחיבויותיו נשוא    ספקוהנחיות הממונה על בטיחות בעבודה, כפי שינתנו בטרם יתחיל ה

 וזה זה ומעת לעת. ח

 פגיעה בנוחות הציבור  (15

הקבלן מתחייב, כי תוך כדי ביצוע העבודות לא תהיה פגיעה או הפרעה בלתי סבירה לתנועת כלי הרכב  

והולכי הרגל במקום שבו מתבצעות העבודות, והוא מתחייב לשמור על זרימה בטוחה, תקינה ורציפה  

 ת, והכל בהתאם להוראות המנהל.של תנועת הרכב והולכי הרגל באזור ביצוע העבודו

במקרה שהעבודות תבוצענה במבנים מאויישים, באחריות הקבלן לתאם את זמן ביצוע העבודות עם  

אגף הביטחון והמנהל, בכדי למנוע הפרעה למהלך העבודה, הן מבחינת הקמת רעש והן מבחינת שמירה  

 על בטיחות במהלך ביצוע העבודות. 

 פעילות קבלנים אחרים  (16

ראות המנהל, חייב הקבלן לאפשר לכל אדם או גוף אחר שהעירייה אישרה וכן לעובדיהם לבצע  לפי הו

 מם. ו. כן מתחייב הקבלן לתאם פעולה עעבודות כלשהן במקום ביצוע העבודות או בסמוך אלי 

 כבוןישלילת זכות ע  (17

אלא רשות שימוש בלבד    בדרך /מבנהב/כי אין ולא תהיה לקבלן זכות חזקה כלשהי במקום  ,מוסכם בזה

כי אין ולא תהיה    ,כן מוסכם.  זהותנאי הסכם  עפ"י הוראות    העבודותלצורך ביצוע    בדרך/מבנהב/במקום

ע זכות  בילקבלן  כלשהי  של    מקום/במבנה/בדרךכבון  בכל חלק  עליאלה  ו/או  הנמצא  והוא    הם,ובכל 

 כבון המוקנית לו עפ"י כל דין, אם מוקנית לו זכות כזו.יכל זכות ע בזה במפורש עלמוותר 

 אחריות ושיפוי בנזיקין (18

מוסכם בין הצדדים כי האחריות הבלעדית עבור העבודות תחול על הקבלן בלבד ולפיכך אישוריה   .א

ידי הקבלן על  של העירייה לתוכניות ו/או למסמכים אחרים הקשורים בעבודות ו/או אשר הוכנו על  

על   כדי להטיל  ואין בכך  ישחררו את הקבלן מאחריותו המקצועית המלאה הנ"ל  זה לא  פי חוזה 

העירייה ו/או על מי מטעמה אחריות כלשהי לטיב ו/או לכשרות ו/או לאיכות העבודה ו/או התוכניות  

 ו/או מסמכים, כאמור. 

עירייה ו/או לצד שלישי בגין העבודות  הקבלן יהיה אחראי לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו ל .ב

ו/או עקב כך שנשוא העבודות בשלמותן אן בחלקן אינו משמש בצורה הולמת את המטרות שלשמן  

 תוכנן. 
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הקבלן יהיה לבדו אחראי כלפי העירייה לכל נזק ו/או אבדן ו/או הפסד אשר יגרמו לגוף ו/או לרכוש   .ג

צד ג' כלשהו ו/או לעובדי הקבלן ו/או למי מטעמו    ו/או לציוד של העירייה ו/או של עובדיה ו/או של

של הקבלן בגין ו/או בקשר עם העבודות ו/או עקב מעשה ו/או מחדל, טעות או השמטה של הקבלן  

 ו/או עובדיו ו/או כל מי שפועל מטעמו, תוך כדי ביצוע העבודות או בקשר אליהן.

א בשירותיה מכל אחריות לכל אובדן  הקבלן פוטר את העירייה ו/או עובדיה ו/או כל אדם אחר הנמצ .ד

או נזק הנמצא באחריות הקבלן כאמור ומתחייב לשפות ולפצות את העירייה על כל נזק שיגרם לה  

ו/או דרישה ו/או תביעה שתוגש נגדה, לרבות, הוצאות משפטיות ואחרות בקשר לכך וזאת על פי  

ישה ו/או תביעה כאמור ותאפשר  פסק דין של בית משפט מוסמך. העירייה תודיע לקבלן על נזק, דר

 לו להתגונן ולהגן על העירייה מפניה על חשבונו. 

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

סכומים אשר נתבעים מהעירייה על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם באחריותו של  

או בגין נזקים שנגרמו לעירייה מחמת מעשה או מחדל שהם באחריותו של  /הקבלן כאמור לעיל ו 

 הקבלן כאמור לעיל. 

 ביטוח (19

החוזה או לפי דין, הוראות הביטוח אשר יחולו על הצדדים הן אלו  מבלי לגרוע מאחריות הקבלן לפי   .א

 חלק בלתי נפרד מהסכם זה.   המהווה 'ו מסמךכהמפורטות בנספח הביטוח המצורף 

ו/או זכויות העירייה יהא הקבלן  הפר הקבלן א .ב ת הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו 

אחראי לנזקים שיגרמו לעירייה באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו  תביעות ו/או טענות, כספיות או  

 אחרות, כלפיה והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה, כאמור, כלפיה. 

 העסקת עובדים (20

דרוש לביצוע העבודות, במספר הדרוש לביצוען בצורה המתחייבת מכח  הקבלן יספק את כח האדם ה .א

 חוזה זה.

יעסיק הקבלן רק מי שרשום, בעל רשיון או    –או היתר   ןמקום בו ביצוע העבודות מחייב רישום, רישיו .ב

 היתר כאמור. 

מצהיר בזאת כי הינו קבלן עצמאי וכי אין בחוזה זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור יחסי עובד    הקבלן  .ג

וכי אין בחוזה זה  ,  כי הוא המעביד של עובדיו  הקבלןמעביד בינו לבין העיריה. כמו כן, מצהיר בזאת  

 . ו/או מי מטעמו כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בין העיריה לבין מי מעובדיו 

לשלם עבור עצמו ועבור עובדיו את תשלומי מס ההכנסה הביטוח הלאומי וכל מס או    מתחייב  הקבלן .ד

לשלם  שיידרש  אחר  מן    תשלום  לקבל  זכאים  מטעמו  הפועלים  ו/או  מורשיו  עובדיו,  הקבלן,  ואין 

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

ו/או מעובדיו, שמקורם בטענת יחסי עובד  הקבלן  ם סכום כל שהוא מן  במידה והעיריה תתבע לשל  .ה

בו    שתחויבלשפותה בגין כל סכום כאמור והעיריה רשאית לנכות כל סכום  הקבלן  ומעביד, מתחייב  

כדי לגרוע מחובת הביטוח של  .  לקבלןכאמור מן התמורה המגיעה   זה  כי אין בסעיף  מובהר בזאת 

 הקבלן כאמור במסמכי המכרז.
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הקבלן מצהיר כי קרא ויודע, כי עליו למלא אחר הוראות חוק עבודת נוער וכי אי עמידה בהוראות חוק   .ו

 זה מהווה הפרה יסודית של החוזה: 

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

   -המעביד נער באחד מאלה 

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

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

(   בעבודות, בתהליכי ייצור או במקומות עבודה ששר העבודה והרווחה אסר או הגביל העבדת נער בהם, בהתאם  3)
 ;  6להוראות סעיף 

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

( לחוק  2)א()61הקבוע בסעיף    מאסר שנה או קנס פי אחד וחצי מן הקנס   -, דינו  14(   בניגוד להוראות סעיף  5)
 חוק העונשין(.  -)להלן  1977-העונשין, התשל"ז

 

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

   -המעביד נער באחד מאלה 

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

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

, לרבות הוראות בענין קביעת מספר  4א, או  2,  2(   בניגוד להוראות היתר שניתן לפי חוק זה ושלא לפי סעיפים  3)
 לה. מרבי של שעות עבודה, מנוחה שבועית, הפסקות בעבודה או עבודה בלי

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

 

, ובחוק שכר  1991–עוד מצהיר הקבלן כי הוא עומד בתנאים הקבועים בחוק עובדים זרים,  התשנ"א .ז

, לצורך התקשרות עם הרשות בחוזה זה, וכי כראיה חתם על תצהיר בנוסח  1987  –מינימום, התשמ"ז  

 המכרז והמהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה.  המצורף למסמכי

  יום מיום הודעת העירייה לקבלן בדבר זכייתו במכרז ובטרם כניסתו  30הקבלן יציג לעירייה, תוך   .ח

)להלן:    2001-ל"מוסד" כהגדרתו בחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א

וא וכל המועסקים מטעמו במסגרת העבודות "חוק העסקת עברייני מין"(, אישור משטרה על כך שה

נשוא מכרז זה, הינם נעדרי הרשעה בעבירות מין כהגדרתן בחוק למניעת העסקת עברייני מין. אי  

 המצאת האישור האמור תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

 אי קיום יחסי עובד מעביד  (21

בתנאי מתנאיו  כדי ליצור יחסי עובד  הקבלן מצהיר בזאת כי הינו קבלן עצמאי וכי אין בהסכם זה או  

מעביד בינו לבין העירייה. כמו כן, מצהיר בזאת הקבלן כי  הוא המעביד של עובדיו וכי אין בהסכם זה  

 .  ו/או מי מטעמו כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בין העירייה לבין מי מעובדיו

ה הביטוח הלאומי וכל מס או  הקבלן מתחייב לשלם עבור עצמו ועבור עובדיו את תשלומי מס ההכנס

ואין הקבלן, עובדיו, מורשיו ו/או הפועלים מטעמו זכאים לקבל מן העירייה    תשלום אחר שיידרש לשלם

. במידה והעירייה תתבע  כל תשלום ו/או זכויות שהם המגיעים עפ"י כל דין ו/או נוהג לעובד ממעבידו

ענת יחסי עובד ומעביד, מתחייב הקבלן  לשלם סכום כל שהוא מן הקבלן ו/או מעובדיו, שמקורם בט

לשפותה בגין כל סכום כאמור והעירייה רשאית לנכות כל סכום שתחוייב בו כאמור מן התמורה המגיעה  

 מובהר בזאת כי אין בסעיף זה כדי לגרוע מחובת הביטוח של הקבלן כאמור במסמכי המכרז. לקבלן. 
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 התמורה  (22

והגשת חשבונות באופן ובמועד כמפורט  עות רצון העירייה  ביצוע העבודות נשוא חוזה זה לשבי כנגד   .א

וכן כנגד מילוי מלוא התחייבויותיו על פי חוזה זה על נספחיו, תשלם העירייה לקבלן תמורה    בחוזה זה

 למסמכי המכרז, ובהתאם לעבודות שעשה בפועל.  במסמך ג'כנקוב 

מכל מין    , בין מיוחדות ובין כלליות,את כל ההוצאות  ת כוללו,  ומוחלטתקבועה  ,  התמורה הינה סופית .ב

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

התחייבויות הקבלן, לרבות שכר עבודה, ביטוחים, הפקת דוחות, כוח אדם וכיו"ב. לתמורה יתווסף  

 מע"מ כדין בשיעורו המעודכן במועד התשלום.

כוללת אספקהמ .ג לעיל, התמורה  ב'  נדרש,  , התקנה,  בלי לגרוע מכלליות האמור בס"ק  פירוק באם 

הובלה, כוח אדם, שכר עבודה, ביטוחים, נסיעות )לרבות ביטול  חלפים, הדרכת עובדי העירייה,  ציוד,  

,  תיעוד והגשת ספרי מערכת, שילוט על הימצאות מצלמות באתרזמן בגין נסיעות(, רישוי והיתרים,  

ל דבר אחר  , וכבהתאם למפורט בחוזה   על ציוד שיותקן על ידי הקבלן  חודשים  24-אחריות ל תחזוקה ו

 . הדרוש למתן השירותים נשוא המכרז

ככל ותמומש תקופת    .הראשונה  סכום התמורה לא יוצמד למדד כלשהו במהלך תקופת ההתקשרות .ד

הכללי   למדד  יוצמד  המחיר  כאשר  בלבד  אחת  פעם  הצמדה  תחול  מתאריך  הידוע  האופציה  החל 

 .   15.1.2022כפי שיפורסם בתאריך   2021, כאשר מדד הבסיס יהיה מדד חודש דצמבר 1.1.2024

ו בעתיד  עוד מובהר במפורש, כי כל מס, היטל או תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר יחול  .ה

מהסכומים   תנכה  העירייה  ידו.  על  וישולמו  הקבלן  על  יחולו  זה,  חוזה  עפ"י  העבודות  ביצוע  על 

חובה,   ותשלומי  היטלים  מסים,  זאת  ובכלל  דין,  כל  לפי  לנכות  שעליה  סכום  כל  לקבלן  המגיעים 

 והעברתם לזכאי תהווה תשלום לקבלן.

המגיע לקבלן את כל הסכומים, הקנסות  עוד מוסכם, כי העירייה תהא רשאית לנכות מכל תשלום   .ו

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

מובהר כי העירייה רשאית לשנות את הכמויות המפורטות בכתב הכמויות, ובמידה ותבחר לעשות   .ז

 או דרישה בקשר לכך./כן, לא ישתנו מחירי היחידות בהצעת הקבלן ולקבלן לא תהיה כל טענה ו 

 תשלום התמורה     שת חשבונות ואופן הג (23

לחודש, בחודש שלאחר    10-לחודש ועד ל  1-מחשבונית מס "מקור" לתשלום    לעירייהיגיש    הקבלן .א

כדין מאושרות  תקציביות  הזמנות  ו/או  להסכם  בכפוף  להצעתו  בהתאם  העבודות,  ובצירוף    ביצוע 

 "(. מועד ההמצאה" ו" חשבונית פירוט העבודות שבוצעו )להלן: "

הקבלן יגיש חשבונית אחת לחודש המרכזת את כלל העבודות שביצע בחודש הרלוונטי בצירוף יומני   .ב

 עבודה. 

או   .ג בחלקם  בחתימתו,  ויאשרם  הקבלן  ידי  על  המוגשים  והחשבון  החשבונית  את  יבדוק  המנהל 

להזמנות העבודה ולשיקול  במלואם, לאחר בדיקת נכונות ושלמות הפרטים המופיעים בהם, בהתאם  

 דעתו הבלעדי. 

יום מתום החודש שבמהלכו הומצאה לעירייה בהתאם להוראת סעיפים    45החשבונית תשולם תוך   .ד

 "(.מועד התשלוםב' )להלן: "-א' ו
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מובהר בזאת, כי במקרה בו הפרטים המופיעים בחשבון ובחשבונית אינם נכונים ו/או מלאים ו/או   .ה

או   במלואם  ו/או  מדויקים,  תיקונים  לבצע  לקבלן  ולהורות  לאשרם  שלא  המנהל  רשאי  בחלקם, 

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

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

 הימים עד למועד התשלום. 

ימי    23- מ  לא יאוחרתוחזר לקבלן לצורך ביצוע ההשלמות כאמור לעיל,    אם החשבונית (1

עסקים ממועד ההמצאה לפי ס"ק א', מועד קבלת החשבונית המתוקנת מהקבלן ייחשב 

יום מתום החודש   45כמועד ההמצאה המעודכן. החשבונית המתוקנת תשולם לקבלן תוך  

 שבמהלכו הומצאה לעירייה. 

לעיל,  אם החשבונית תוחזר לקבלן ל (2 ביצוע ההשלמות כאמור  חלוףצורך  ימי    23  לאחר 

מ יאוחר  לא  לקבלן   תשולם  החשבונית  א',  ס"ק  לפי  ההמצאה  ממועד  ימי    10-עסקים 

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

לתש  הימים  במניין  תבוא  לא  המתוקנת,  החשבונית  את  לעירייה  המציא  לום שהקבלן 

 החשבונית כאמור. 

זה,  הסכם  נשוא    העבודותכל מס, היטל או תשלום חובה, מכל סוג החלים או אשר יחולו בעתיד, על   .ו

כל סכום שעליו לנכות לפי כל  לקבלן  וישולמו על ידו. המנהל ינכה מהסכומים שיגיעו    הקבלןיחולו על  

למנהל לפני תשלומו של כל  ן  לקבל דין, ובכלל זאת מיסים, היטלים ותשלומי חובה אלא אם ימציא  

תשלום כנ"ל הוראות בכתב של פקיד השומה על הקטנת שיעור הניכוי כאמור, והעברתם של הסכומים  

 לקבלן. לזכאי יהווה תשלום 

 כל התשלומים יבוצעו ע"י העירייה אך ורק כנגד קבלת חשבונית מס.  .ז

לקים מהתשלום לפי זכויותיה  יובהר כי העירייה רשאית לבצע קיזוזים מהתשלום לקבלן וכן לעכב ח .ח

 בחוזה זה ועפ"י כל דין. 

  מטעמו   המועסקים  שכל  כך  על  משטרה  אישור  המנהל  לידי   העביר  שהקבלן  הוא   לתשלום   תנאי .ט

העבודות  במסגרת   של  העסקה  למניעת  חוק"ב   כהגדרתן  מין  בעבירות   הרשעה  נעדרי  הינם,  ביצוע 

 ". מסוימים במוסדות  מין עברייני

 ביצוע ההסכםלהבטחת ערבות  (24

יה  י רילעהקבלן  , כולן או מקצתן, מוסר  בתקופת החוזה  להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי החוזה .א

חברת ביטוח  מאת בנק מסחרי ידוע בישראל או מאת    , ערבות בנקאית צמודהבטרם חתימת החוזה

הביטוח, התשמ"א  ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי  

של  , 1981- )במילים:    25,000  בסכום  וחמישה₪  חדשים(  עשרים  "  אלף שקלים    ,"(הערבות)להלן: 

 . להנחת דעתו של גזבר העיריה( למסמכי המכרז, 2בנוסח מסמך ז')

להתחייבות  הערבות האמורה תשמש גם כערבות    הקבלן.ההוצאות הכרוכות במתן הערבות יחולו על   .ב

 עיריה את ההפרשים והסכומים הנובעים מטעויות בחשבונותיו. הקבלן להשיב לידי ה

כלפי    מובהר בזאת כי מתן הערבות כדלעיל אינו פוטר את הקבלן ממילוי כל חובותיו והתחייבויותיו  .ג

העירייה עפ"י חוזה זה ובהתאם לכל דין, ואילו גבייתה ומימושה של הערבות, כולה או חלקה, על ידי  

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

 ואחרים עפ"י חוזה זה ו/או עפ"י דין. 
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למדד .ד צמודה  תהיה  המרכזית    הערבות  הלשכה  ידי  על  מפורסם  שהוא  כפי  לצרכן,  המחירים 

החתימה  הידוע במועד    האחרון  . המדד הבסיסי בכל אחד מהמדדים לעיל הינו המדד לסטטיסטיקה

 על החוזה. 

סכום הערבות שנגבה על ידי העירייה ישמש כפיצוי קבוע ומוסכם מראש והעירייה תהא רשאית לחלט   .ה

לקנינה הגמור  לכך שנגרם לה נזק ו/או למידת הנזק שייגרם, ויהפוך  את הערבות במלואה וללא קשר  

זכות כלשהי לבוא כלפי העיריה או ראש העיריה או גזבר  לקבלן  מבלי שתהא  של העירייה  והמוחלט  

העיריה בטענות כלשהן בקשר לכך, ומבלי שדבר זה יגרע מזכויותיה של העיריה על פי החוזה ו/או על  

 חוזה. פי כל דין בגין הפרת ה

, לפי פנייה חד  וניתן יהא לממשה מידית בלא צורך בהנמקה  אוטונומית, בלתי מותניתהערבות תהא   .ו

צדדית של ראש העירייה או גזבר העירייה בכל מקרה שלפי קביעתם לא ביצע הקבלן את העבודות  

סכומים  ו/או חלקן או הפר או לא מילא אחר התחייבותו/ התחייבויותיו עפ"י חוזה זה או במקרה של  

המגיעים לעירייה בגין הפרשים הנובעים מטעויות בחשבונות הקבלן. היה והערבות תחולט על ידי  

 העירייה והחוזה לא יבוטל, ימציא הקבלן ערבות חדשה בתנאים זהים לערבות שחולטה.

החליטה העירייה להאריך את תקופת החוזה, ידאג הקבלן מיד עם קבלת ההודעה על הארכת החוזה   .ז

יפקיד    להאריך  לחלופין  או  המוארכת,  התקופה  לתום  עד  הערבות  תוקף  בנקאית  את  ערבות 

 אשר תוקפה עד לתום התקופה המוארכת.  כום זההבס חדשה אוטונומית

 ין י לפי הענ המחויביםהוראות סעיף זה יחולו על הערבות התקפה בתקופת ההארכה בשינויים  .ח

 מהקבלן ניכוי כספים  (25

, מאת העיריה ו/או בגין כל דבר ועניין,  לקבלןהעיריה תהא רשאית לנכות מהכספים המגיעים, או שיגיעו  

את כל הסכומים אשר, תידרש או תחויב, לשלמם עקב אי קיום או הפרת סעיף כלשהו מסעיפי החוזה  

ו שעל העיריה  בהתאם לחוזה זה ו/אמהקבלן    ה לעיריי ו/או כל סכום ו/או פיצוי ו/או שיפוי אשר יגיעו  

ו/או מי  ו/או עובדיו ו/או מועסקיו הקבלן לשאת בהם מחמת שתתבע ע"י צד ג' בגין מעשי ו/ או מחדלי   

מכח חוזה או מקור שהוא.  האמור בסעיף זה אינו  הקבלן  מאת    הלעירייו/או כל העשוי להגיע  מטעמו  

 כל דרך אחרת.גורע מזכויותיה של העיריה לתבוע את החזרת הכספים ששולמו על ידיה ב

 קיזוז (26

בהתאם לחוזה זה ו/או    הקבלן ה מאת  ימוסכם בזה שכל סכום ו/או פיצוי ו/או שיפוי העשוי להגיע לעירי 

כל מקור שהוא לרבות עקב אי קיום או הפרת סעיף כל שהוא מסעיפי החוזה ו/או כל סכום שעל העיריה  

ניתן יהיה לקזז ו/או  מי מטעמו  ו/או    הקבלןלשאת בהם מחמת שתתבע ע"י צד ג' בגין מעשי ו/או מחדלי  

. האמור בסעיף זה אינו  לקבלןלשלם    משרד הבריאות /לנכות מהתמורה או מכל סכום אחר שעל העיריה

העומדת לרשותה    גורע מזכויות העיריה לתבוע את החזרת הכספים ששולמו על ידה בכל דרך אחרת 

 . עפ"י דין ו/או עפ"י חוזה זה

 פיצויים מוסכמים (27

,  בטבלת הקנסות כמפורט במיפרט הטכניהצדדים מצהירים כי סכומי הפיצויים המוסכמים הנקובים   .א

 הינם נזק שהצדדים רואים אותו כתוצאה מסתברת של ההפרה בעת החתימה על החוזה. 

העירייה רשאית לנכות את סכום הפיצויים הנ"ל מכל סכום שיגיע לקבלן, בכל זמן שהוא וכן תהא   .ב

 רשאית העירייה לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת.  
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ואין בו כדי לגרוע מכל זכות    תשלום הפיצויים לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו עפ"י הסכם זה .ג

 וזה זה ובהתאם לכל דין. ייה עפ"י חו/או סעד אחר העומדים לרשות העיר

 

 הפרה יסודית (28

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של חוזה   .א

במקרה של הפרה יסודית    עפ"י החוזה ועפ"י כל דין זה ויזכו את העיריה בכל הזכויות המוקנות לה   

  ולבצע , בהודעה בכתב, לבטל את החוזה  ובכלל זה בכל אחד מהמקרים דלהלן תהא העיריה רשאית

בהוצאות הכרוכות בכך.  את הקבלן  בעצמה, או בכל דרך אחרת, שתמצא לנכון ולחייב  עבודות  את ה

מובהר בזאת כי נקיטת צעד מן הצעדים  נמסרה הודעה כאמור יהא החוזה מבוטל במועד הנקוב בה.  

 תמורה כלשהי מאת העירייה:המפורטים דלעיל אין בה כדי להקנות לקבלן כל זכות לקבלת 

פושט רגל או שהוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל או כשניתן נגדו צו כינוס נכסים או    כשהקבלן (1)

, נתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון או   במקרה של תאגיד לגבי נכסיו כולם או חלקם 

עם נושיו    שהוגשה נגדו בקשה לפרוק או ניתן נגדו צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה או סידור

פנה לנושיו למען קבל ארכה או פשרה למען הסדר אתם בהתאם   כולם או חלקם, או שהוא 

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

 . , להנחת דעתו של המנהלמסתלק מביצוע החוזה כשהקבלן (2)

  וא מפסיק את מהלך ביצועה או שהוא  , או כשהמסוימתמתחיל בביצוע עבודה    הקבלןשאין  כ (3)

בקצב מבצע את העבודות  ו , או שאינ המנהלברציפות לפי לו"ז שנקבע ואושר ע"י  המבצע ואינ

או כאשר הקבלן הפר אחת או יותר מההתחייבויות האמורות בחוזה   במועד ןהדרוש להשלמת 

ולא תיקן את ההפרה לאחר שקיבל התראה על כך מאת המנהל תוך הזמן שננקב בהתראה, או  

ידו, כולם או מקצתם, אינם לשביעות  כאשר המנהל התרה בו   על  כי השירותים המסופקים 

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

 מתרשל בזדון בביצוע החוזה.    שהקבלןשיש בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו כ (4)

לאדם כלשהו שוחד, מענק  או הציע    ן נת  שהקבלןה הוכחות להנחת דעתה,  ישיש בידי העירי כ (5)

 לחוזה או כל דבר הכרוך בביצוע החוזה.   רדורון או טובת הנאה כלשהי בקש

לדרישותיו תוך זמן סביר ו/או תוך הזמן    ה ת הוראות המנהל ולא נענאינו ממלא א  שהקבלן  (6)

 .   מנהלשנקבע לכך ע"י ה

מי מבעלי מניותיו  ו/או נגד    הקבלןם נפתחה חקירה פלילית או ננקטו הליכים פליליים נגד  א (7)

 ו/או מנהליו.  

  שהקבלן שנתנה בקשר עם חתימת חוזה זה אינה נכונה, או    הקבלןתברר כי הצהרה כלשהי של  ה (8)

   הקבלן.לא גילה עובדה מהותית אשר לדעת המנהל היה בה כדי להשפיע על התקשרות עם 

כי  ה (9) דוחות שאינם    הלעיריימסר    הקבלןתברר  ו/או  נתונים  ו/או  במסגרת    מדויקיםהצהרה 

 תפקידו.  
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התברר כי קיימת מניעה כלשהי להמשך ההתקשרות עם הקבלן, והעירייה התריעה על כך בפני   (10)

 הקבלן בכתב. 

יסודיות:  (11) כהוראות  הנחשבים  הבאים  החוזה  מסעיפי  סעיף  הפר    כשהקבלן 

5,6,7,8,10,11,14,15,18,19,20,24,32 

בזכות   .ב או  מהסמכויות,  כלשהי  בסמכות  העיריה  בחוזה  השתמשה  לה  שהוקנו  מהזכויות  כלשהי 

כולו או מקצתו ביצועו,  כולו או מקצתו, או הפסיקה את  ל ,  וביטלה את החוזה,  יהיו  ל  כ   קבלןלא 

 טענות ו/או תביעות ו/או כל דרישה אחרת בגין נזקים ו/או הפסדים שנגרמו לו כולל פגיעה במוניטין.  

יותיה עפ"י החוזה ו/או עפ"י דין כביטול  מובהר בזאת במפורש כי לא יראו בשימוש העירייה בזכו .ג

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 הודעה על ביטול החוזה.  

של המנהל בכל עת ע"פ  מבלי לפגוע באמור לעיל, העיריה תהא רשאית לבטל החוזה בהוראה בכתב   .ד

 ימים.   30, וזאת בהתראה של של המנהל שיקול דעתו הבלעדי

הופסקו עבודות הקבלן בשל ביטול החוזה על ידי העירייה כאמור בסעיף זה, הוא יהיה זכאי לקבלת   .ה

פי   על  רצונה  לשביעות  בפועל  שביצע  העבודות  בגין  החוזה,  לתנאי  בהתאם  לו,  המגיעה  התמורה 

עד הפסקת העבודות עפ"י הודעת העירייה, בניכוי כל הכספים אותם היא זכאית  הזמנתה ועד למו 

לאחר   הנ"ל,  התמורה  קבלת  כנגד  דין.  לכל  בהתאם  ו/או  זה  לחוזה  בהתאם  להפחית  ו/או  לקזז 

הניכויים, לא תהיינה לקבלן כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות בגין נזקים ו/או הפסדים שנגרמו  

 ה במוניטין ו/או אובדן רווחים, כתוצאה מהפסקת ההתקשרות וביטול החוזה.  לו, כולל עבור פגיע

השלמת   .ו הוצאות  תהיינה  אחר,  קבלן  באמצעות  העבודות  ביצוע  את  להשלים  העירייה  החליטה 

בתוספת   האמורות,  להוצאות  בנוסף  יישא,  והוא  הקבלן  חשבון  על  כתמורה    17%העבודה  מהן 

 להוצאות משרדיות, מימון ותקורה. 

 דר בלעדיות הע (29

 באופן בלעדי. מובהר בזאת כי אין בהסכם זה בכדי לחייב את העירייה בדרך כלשהי להיזקק לקבלן   .א

כך לדוגמא, העירייה תהא רשאית לבצע עבודות דומות בעצמה או על ידי קבלנים אחרים מטעמה,   .ב

באמצעות    הכל על פי צרכיה ותקציבה, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל דרך שתראה לנכון, לרבות

פרסום מכרז/ים נפרד/ים ונוספ/ים לביצוע העבודות נשוא המכרז או עבודות דומות. הקבלן לא יהא  

 זכאי לכל פיצוי ו/או תמורה במקרה זה. 

 שמירת זכויות   (30

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  

אלא אם  , ולא יהא לה כל תוקף  הקבלן ו/או מי מטעמו ו/או מנהל החשבונותבדרך אחרת ביחסיה עם  

 כן ויתרה העיריה על זכותה בכתב ובמפורש.

 תרופות  (31

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות הצדדים לכל סעד ו/או תרופה המגיעים להם ע"פ כל דין במקרה  

 של הפרת החוזה.
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 סודיות (32

מתחייב לשמור בסודיות גמורה ומוחלטת, כל מידע, פרטים ונתונים מכל סוג שהוא, בכל צורה    הקבלן  .א

בה יהיו אגורים או מבוטאים, אודות השירותים ואספקת הטובין ו/או אודות העירייה, לרבות עניינים,  

"המידע" )להלן:  אצלה  הנהוגים  והבטיחות  הביטחון  טכני,  מידע  עבודה,  שיטות  כללים,  (  נהלים, 

 , בין במישרין ובין בעקיפין, בקשר עם ביצוע השירותים. הקבלןשיגיעו לידיעת  

עובדי    הקבלן .ב למעט  לאיש  המידע  את  במחדל,  ובין  במעשה  בין  שהוא,  אופן  בכל  לגלות  לא  מתחייב 

העירייה ו/או מי מהאנשים המועסקים על ידי העירייה, בהסכמה מראש ובכתב של העירייה, הזקוקים  

לבצע את תפקידיהם בקשר עם מתן השירותים ואספקת הטובין ובהיקף שלא יעלה על    למידע על מנת 

 הנ"ל.  תפקידיהםהדרוש לצורך ביצוע 

ביצוע    הקבלן .ג לצורך  כנדרש  אלא  בעקיפין,  או  במישרין  שימוש,  כל  במידע  לעשות  לא  מתחייב 

 או לטובת מישהו אחר )זולת העירייה( את המידע.  והשירותים, ולא לנצל לטובת 

חובת   .ד ספק,  הסר  למען  ושלוחיו.  הקבלן  עובדי  כל  על  תחול  זה  בסעיף  המפורטת  הסודיות  חובת 

מתחייב   הקבלן  החוזה.  תקופת  תום  לאחר  גם  ושלוחיו  עובדיו  הקבלן,  על  לחול  תמשיך  הסודיות 

 להבהיר לעובדיו ולשלוחיו את דבר חובה זו המוטלת עליהם. 

 . הפרת סעיף זה תחשב כהפרה יסודית של החוזה .ה

 כללי  (33

מוסכם בזה כי הוראות חוזה זה, על נספחיו, משקפות את מלוא המוסכם בין הצדדים, וכי צד לחוזה   .א

 לא יהיה קשור במצגים, הבטחות והתחייבויות שנעשו, אם בכלל, לפני חתימת החוזה.

והקבלן יהא  כל שינוי מהוראות חוזה זה לא יהיה כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים   .ב

 מנוע מלהעלות כל טענה לשינוי אלא אם נעשה בדרך האמורה. 

 יפו בלבד. -סמכות השיפוט לגבי כל דבר ועניין הנובעים מחוזה זה תהא לבתי המשפט בעיר תל אביב .ג

 הודעות  (34

   כמפורט בפתח חוזה זה.כתובת הצדדים הם 

שעות מיום    72נתקבל ע"י הנמען    כל מכתב שישלח ע"י הצדדים למשנהו לפי מענו דלעיל, ייחשב כאילו

 .מסירתו למשרד הדואר

 ולראיה באו על החתום : 

 

 

 

  ________________       ________________ 

העירייה         הקבלן  



 

  

 'מסמך ה
 

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

לאחר    ,_________ מכתובת   ___________ מס'  זהות  תעודת  נושא/ת   ,  ____________ הח"מ,  אני 
שהוזהרתי כי עלי לומר אמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת  

 כדלקמן: 
 

חוק עסקאות גופים )להלן: "  1976  –בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  הנני עושה תצהיר זה  

  אספקה, התקנה ותחזוקה של מצלמות ומערכות הקלטה ל  מס' ____פומבי  "(, כחלק מהצעה במכרז  ציבוריים
ביהוד הציבורי  והכלסוןומונ -במרחב  תהיה    ,  זה  בתצהיר  המפורטים  למונחים  האמור.  למכרז  בהתאם 

 הנתונה להם בחוק עסקאות גופים ציבוריים. המשמעות  

לא   .1 ציבוריים,  גופים  עסקאות  בחוק  כהגדרתם  אלי,  זיקה  ובעל  הח"מ  אני  ההתקשרות  למועד  עד 
"(  חוק שכר מינימום)להלן: " 1987 –הורשענו ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 

 "(.  וק עובדים זריםח)להלן: " 1991  –ו/או לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א 

לחילופין, אם אני הח"מ ובעל זיקה אליי הורשענו ביותר משתי עבירות על חוק שכר מינימום ו/או   .2
 במועד הגשת ההצעה במכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. -חוק עובדים זרים 

 הריני מצהיר, כי מתקיים אחד מאלה:  .3

חוק שוויון  )להלן: "  1998-נשים עם מוגבלות, התשנ"ח לחוק שוויון זכויות לא   9הוראות סעיף   .א
 "( אינן חלות עליי. זכויות

( לחוק  2)א()1ב2לחוק שוויון זכויות חלות עליי ואני מקיימן, כמפורט בסעיף    9הוראות סעיף   .ב
 עסקאות גופים ציבוריים.  

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .4

     _____________        ____________________ 
 חתימת המציע                                 תאריך   

 אישור

אני הח"מ עו"ד________ מאשר/ת בזאת כי ביום ____________________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב  
_________________________ מר/גב' ____________ אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה באמצעות ת.ז.  
]במידה והמציע הינו תאגיד או שותפות רשומה: המשמש בתפקיד________________   מס'_________ 
במציע והמוסמך/כת לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה[, ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי  

ו/ה דלעיל  יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהיר
 וחתם/מה עליו בפני. 

              ___________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד                                       



 

 

 ו'מסמך 

 ביטוח  –נספח ו' 

, למשך קבלןן הלערוך ולקיים, על חשבו  קבלןה  עלעל פי הסכם זה או על פי כל דין,    קבלןמאחריות הלגרוע    מבלי .1
שנים   3קיימת )ולעניין ביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצר, למשך    קבלןההסכם וכל עוד אחריות התקופת    כל

כנספח    זה  להסכםבאישור עריכת הביטוח המצורף  המפורטים  את הביטוחים    ,נוספות לאחר תום תקופת ההסכם(
העניין(, אצל חברת   לפי,  עריכת הביטוח"  אישור"ו  "קבלן ה  ביטוחי")להלן:    והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו  ,1ו'

 ביטוח מורשית כדין בישראל. 

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

  לגרוע   כדי  באמור  אין)  קבלן ה  ביטוחי  בכל  יבוטל"  רבתי  רשלנות"  חריג  כי  לוודא  קבלןה  על  -הפוליסות  נוסחי .ב
 (. הדין פי  על המבטחים מזכויות

וכתנאי מוקדם  מתן השירותים  , לפני תחילת  עירייהלהמציא לידי ה  קבלןה  על,  עירייהצורך בכל דרישה מצד ה  ללא .2
. כמו כן,  מבטחהאו לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי  התקשרות  ל

בגין חידוש תוקף ביטוחי    ,אישור עריכת ביטוח מעודכן  עירייהידי הל  להמציא  קבלןהעל  בתום תקופת הביטוח,    מיד
 1תקופה נוספת כמפורט בסעיף  ו/או ל  נוספת, ומדי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף  ביטוחלתקופת    קבלןה

 לעיל. 
עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי לרעה,    קבלן, כי מי מביטוחי העירייהיודיע ל   קבלןבכל פעם שמבטח ה

לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח    קבלןכאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, על ה
 .חדש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור

,  קבלןהמוטלת על ה  ,הינם בבחינת דרישה מזערית  קבלןכי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי ה  מובהר .3
ממלוא    קבלןואין בה כדי לשחרר את הו/או על פי כל דין,  לפי ההסכם    קבלןהלגרוע מכל התחייבות של  שאין בה כדי  

בכל הקשור   ,עירייהאו מי מטעם ה  עירייהה כל טענה כלפי  לא תהיה    קבלןול  החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין,
 האחריות כאמור. לגבולות

ועל  כאמור לעיל,    קבלןהל ידי  שיומצא ע   ,הביטוחעריכת  לבדוק את אישור    תהא הזכות, אך לא החובה,  עירייהל .4
 להתחייבויות   קבלןאת ביטוחי העל מנת להתאים    ושיידרש, התאמה או הרחבה,  תיקון  ,לבצע כל שינוי  קבלןה
 . על פי הסכם זה קבלןה

  עירייה האינן מטילות על    ,לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל   עירייההזכויות  מוצהר ומוסכם כי   .5
לגבי  או  כל חובה    עירייהמטעם המי  על  או   לגבי  קבלןביטוחי הכל אחריות שהיא  ותוקפם, או  , טיבם, היקפם, 

וזאת בין אם    או על פי כל דין, זה    הסכםעל פי    קבלןההמוטלת על    ,העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא
 .ובין אם לאוהביטוח  אישור עריכת בדק נ ובין אם לאו, בין אם שינויים כמפורט לעיל  עריכת דרשהנ

לרכוש או ציוד כלשהו, המובא  אובדן או נזק  לכלמאחריות  עירייה ואת הבאים מטעם ה עירייהפוטר את ה קבלןה .6
 (,ה"וצמ  רכב  כלי  לרבות) ו/או המשמש לצורך מתן השירותים    עירייהלחצרי ה  קבלןאו מי מטעם ה  קבלןעל ידי ה

ל לעיל  הדרישה או תביעה כלפי    ,כל טענה  קבלןולא תהיה  נזק כאמורנזכרים  ו/או  , ובלבד שהפטור בגין אובדן 
 כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון. 

פי דין   : ביטוח חובה כנדרש על, בעצמו או באמצעות הבאים מטעמואת הביטוחים הבאים  לערוך  קבלןה בנוסף, על   .7
אחריות בגין רכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב עד לסך בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, ביטוח  

 לעניין ציוד מכני הנדסי.  ביטוח במתכונת "כל הסיכונים"ביטוח "מקיף" לכלי הרכב ו ,₪ בגין נזק אחד 400,000
המפורטים (  ביטוח אחריות צד שלישי)למעט  שלא לערוך את ביטוחי הרכוש  הזכות,    קבלןלעל אף האמור לעיל,  

 ם.  במלואהאמורים    יםהביטוחכו  כאילו נער  ,יחוללעיל    6סעיף  זה, במלואם או בחלקם, אך הפטור המפורט ב  בסעיף

וכלפי    עירייהייכלל סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות התחלוף כלפי ה,  קבלןשייערך על ידי הכל ביטוח רכוש  ב .8
 על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.   ויתורוה ;עירייההבאים מטעם ה

על  ינתנו י ם או חלק מההשירותים הסבת ההסכם, ובמקרה בו  לענייןלגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה  מבלי .9
נאותות בהתאם לאופי המשנה פוליסות ביטוח    קבלנילדאוג כי בידי    קבלןהעל  ,  קבלןמשנה מטעם ה  ניקבלידי  

  התקשרות עמם.והיקף ה
שירותים שניתנו או  לרבות  שירותים במלואם,  ביחס ל  עירייהאחריות כלפי המוטלת ה  קבלןהעל  כי    ,מובהר בזאת

 .משנה  אמורים היו להינתן על ידי קבלני
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על אף האמור לעיל, אי המצאת אישור   נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם. .10
בכתב,    קבלןמאת ה  עירייהממועד בקשת ה ימים    10עריכת הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית, אלא אם חלפו  

 להמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור.
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 עריכת הביטוחאישור  -1ו' נספח
הנפקת  תאריך  אישור קיום ביטוחים 

 (DD/MM/YYYY)האישור

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי  בתוקף  פוליסת ביטוח אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה  

יסת  במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפולהפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת,  

 הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 

 האישור  מבקש מעמד העסקה   אופי מבוטח ה מבקש האישור 

עיריית יהוד מונוסון  שם:  

 ו/או גופים עירוניים 

  שם 

 נדל"ן ☐

 שירותים  ☒

 אספקת מוצרים ☒

התקנה  אחר:  ☒ אספקה 

ומערכות   מצלמות  של  ותחזוקה 

ביהוד הקלטה   הציבורי  במרחב 

 מונוסון 

 

 

 משכיר ☐

 שוכר☐

 זכיין ☐

 קבלני משנה ☐

 מזמין שירותים ☒

 מזמין מוצרים ☐

 ______אחר:  ☐

 

 ת.ז./ח.פ.  ת.ז./ח.פ. 

  6: מרבד הקסמים  מען
 יהוד מונוסון 

 מען 

 כיסויים 

 סוג הביטוח 

חלוקה לפי  

גבולות  

אחריות או  

 סכומי ביטוח 

מספר  

 הפוליסה 

נוסח  

ומהדור 
ת 

 הפוליסה 

תארי 

ך 
תחיל 

 ה

תארי 

ך 
 סיום 

גבול האחריות/  

 סכום ביטוח 

 כיסויים נוספים בתוקף 

 

 סכום 
 

 X לנספח  בהתאם כיסוי קוד  לציין יש מטבע 

 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור – 309 ₪       רכוש

 ראשוניות  – 328

 

 אחריות צולבת – 302 ₪  4,000,000     צד ג'

 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור – 309

 כיסוי לתביעות מל"ל – 315

 מבוטח נוסף בגין מעשי ומחדלי המבוטח  - 321

 ראשוניות  – 328

 רכוש מבקש האישור ייחשב כצד שלישי  – 329

חבות  
 מעבידים 

    20,000,00
0 

 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור – 309 ₪ 

היה וייחשב מעבידו של מי    –מבוטח נוסף    –  319

 מעובדי המבוטח  

 ראשוניות  – 328

 

אחריות  
 מקצועית 

 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור – 309 ₪  500,000    

 מבוטח נוסף בגין מעשי ומחדלי המבוטח  - 321

 מרמה ואי יושר עובדים    – 325

 ראשוניות  – 328

 אובדן מסמכים   – 301

 דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע  – 303



- 41 - 

 
 

 

הנפקת  תאריך  אישור קיום ביטוחים 

 (DD/MM/YYYY)האישור

 פגיעה בפרטיות   – 326

 עיכוב/ שיהוי   – 327

 חודשים(  6תקופת גילוי ) – 332

חבות  
 המוצר 

 אחריות צולבת   – 302 ₪  1,000,000    

 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור – 309

 המבוטח מבוטח נוסף בגין מעשי ומחדלי   - 321

 ראשוניות  – 328

 חודשים(  12תקופת גילוי ) – 332

        אחר

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

046 
029 
049 
089 

 ביטול/שינוי הפוליסה  

 למבקשהודעה    משלוח   לאחר   יום  30ייכנס לתוקף אלא    לאביטוח,     פוליסת   של ביטול    או  האישור   מבקש  לרעת   שינוי
 בדבר השינוי או הביטול.  האישור

 חתימת האישור 

 המבטח: 
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 ( 1מסמך ז')

 ערבות בנקאית להשתתפות במכרז ולהבטחת הצעת המציע 

 תאריך : __/ ___/ ___                                                                    

 לכבוד 
 מונוסון -עיריית יהוד

 , יהוד 6מרבד הקסמים 
 א.ג.נ., 

 ________________ הנדון : ערבות בנקאית מס' 

סכום שהוא עד לסכום  "( אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל  המבקש על פי בקשת ____________ )להלן: "
"( שתדרשו מאת  סכום הערבות ( )להלן: "שקלים חדשיםאלף    עשרים וחמישה במילים:  )₪    25,000  כולל של 

במרחב    לאספקה, התקנה ותחזוקה של מצלמות ומערכות הקלטה    2/2023  מס'פומבי  המבקש בקשר למכרז  
 ן. סוומונ-הציבורי ביהוד

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

מדד הבסיס לעניין ערבות זאת הנו המדד האחרון הידוע במועד הראשון שנקבע להגשת הצעות למכרז. המדד  
 דרישתכם על פי ערבות זו.  החדש לעניין ערבות זו יהא המדד שפורסם לאחרונה קודם לקבלת 

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

 ש. ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המבק

 

   30.6.2023ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום 

 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 ____________ 
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 ( 2מסמך ז')

 ערבות בנקאית להבטחת קיום החוזה 

 תאריך ___/__/__                                                                    

 לכבוד 
 מונוסון -עירית יהוד

 , יהוד 6מרבד הקסמים 
 א.ג.נ.,

 ערבות בנקאית מס' הנדון:  

"( אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום שהוא עד לסכום  המבקש בקשת ____________ )להלן: "על פי  
"( שתדרשו להבטחת מילוי  סכום הערבות( )להלן: "שקלים אלף    עשרים וחמישה   : במילים)₪    25,000כולל של  

לאספקה, התקנה ותחזוקה של מצלמות ומערכות        2/2023  מס'פומבי  מכרז  להתחייבויות המבקש בקשר  
 וסון. מונ-הציבורי ביהודבמרחב  הקלטה

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

 המדד הבסיסי לעניין ערבות זו הינו המדד האחרון הידוע במועד חתימת המבקש על החוזה.  

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

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

 תחילה מאת המבקש.  

 ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום ________לחודש________ שנת__________    

 ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת.  

 א.ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהי 

 

 בכבוד רב,                                                                                     

 בנק _____________                                                                                                 

 סניף ____________ 
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 'חמסמך 
 

  תולהוכחת עמיד ניסיון המציע  פירוט

 ( 8)א()3-ו (6)א()3  בתנאי הסף

______ הח"מ,  המציע  אני  מטעם  חתימה  מורשה   ,_______________ ת.ז.   ,______________
אהיה  __,  ________ _______________ כן,  אעשה  לא  אם  וכי  האמת  את  לומר  עלי  כי  שהוזהרתי,  לאחר 

 בשם המציע כדלקמן:  ה/מצהירצפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, 

וידיאו ומצלמות בעל ניסיון מוכח בביצוע שירותמציע  ה .1 ובעל    ים בתחום של אספקה, התקנה ומתן שירות למערכות 
, בהתאם של מערכות דומות לאלו הנדרשות במסגרת מכרז זה  ניסיון מוכח של לפחות חמש שנים בהתקנה ותחזוקה

 לפירוט שלהלן: 

 
 
 

יובהר כי אין חובה להראות כי כל אחת מההתקשרויות נמשכה חמש שנים, אלא כי ההתקשרויות יחד נמשכו חמש  •
 שנים )לפחות(.

 
( עובדים בעלי הסמכה/תעודה של טכנאי  3לפחות שלושה )באופן ישיר )לא במסגרת מיקור חוץ(  המציע מעסיק   .2

במהלך השנתיים האחרונות המסתיימות במועד הגשת ההצעה למכרז, מתוכם טכנאי שירות תורן  ,  שירות
 ( למסמך ב'.8)א() 3כמפורט בסעיף 

 שם העובד:______________ 
 שם העובד:______________ 

 :______________ שם העובד
 

 העובדים.של כל אחד מ תעודת הסמכה יש לצרף העתק ** 
 

  

 מס' טלפון 
 איש הקשר 

איש   שם 
של   הקשר 

הלקוח  
 ותפקידו

כספי   היקף 
 של הפרויקט 

תקופת 
ההתקשרות  

סיום   מועדו
ביצוע 

 הפרויקט

תיאור 
 הפרויקט 

סוג 
המצלמות  

והציוד 
 שהותקן

 

הלקוח    שם 
קיימת   עמו 

 התקשרות

 

       

 

1. 

       

 

2. 

       

 

3. 

       
 

4 

       
 

5 

       
 

6 



 

 
 

 

 
 
 

 . שעות 24מפעיל מוקד שירות תמיכה טלפוני לקליטת הודעות וטיפול בתקלות זמין ופעיל במשך  המציע  .3

 
 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת.  .4

, חשבונות שהוגשו לתשלום, חוזים  לעיל )לדוגמא, ניתן לצרף  אסמכתאות רלוונטיות להוכחת האמור** יש לצרף  
 או כל אסמכתא אחרת המוכיחה את אספקת השירות לגופים כאמור(.

  – הריני מצהיר כי הפרטים במסמך זה הינם נכונים ומדויקים. ככל שאדרש על ידי ועדת המכרזים או על ידי העירייה  
 וכיו"ב.  הקבלן אספק אסמכתאות נוספות להוכחת הפירוט הנ"ל, כדוגמת חוזי התקשרות, חשבוניות, אישור רו"ח  

 
 

 _____________     _______________________________ 
 שם וחתימת מורשה החתימה מטעם המציע        תאריך 

 

 

 אישור     

 
אני הח"מ עו"ד________ מאשר/ת בזאת כי ביום ____________________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב  

אשר   ____________ מר/גב'  ת.ז.    _________________________  באמצעות  עצמו/עצמה  זיהה/זיהתה 
בתפקיד________________   המשמש  רשומה:  שותפות  או  תאגיד  הינו  והמציע  ]במידה  מס'_________ 
במציע והמוסמך/כת לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה[, ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי  

י לא  אם  בחוק  הקבועים  לעונשים  צפוי/ה  דלעיל  יהיה/תהיה  תצהירו/ה  נכונות  את  אישר/ה  כן,  עשה/תעשה 

 וחתם/מה עליו בפני. 
 
 

           ___________________ 
 חתימה וחותמת עו"ד                                         

  



 

 
 

 

 מסמך ט' 

 ( 7)א()3אישור רואה חשבון להוכחת תנאי הסף 

           
 תאריך:_________  

 
 

 "( הרינו לאשר כדלקמן:הלקוח_________________________ )להלן: "לבקשת  
 
 הרינו לאשר כי אנו משמשים כרואי החשבון של הלקוח, החל משנת ________ ועד היום.  .א

 

בהתאם לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים, אנו מאשרים כי המציע בעל היקף כספי   .ב
   2018-2020  בממוצע לשנה במהלך השניםכולל מע"מ(  לא  ₪ )  1,000,000שנתי של לפחות  
 בתחום מצלמות האבטחה. מביצוע עבודות 

 
 

 . לקוחדרישתכם מהלקוח ועפ"י בקשת הניתן עפ"י הנ"ל האישור   .ג
 
 

   
 בכבוד רב,              

 
  ____________ ___________ 

ה( )חותמת וחתימ   



 

 
 

 

 

 
 

 מסמך י'

   מיפרט טכני
  



 

 
 

 

 מסמך י"א 

 
 

 כתב כמויות 
  



 

 
 

 

 מסמך י"ב

 בטיחות  נספח
 

להלן:  "( לבין __________ )העירייה":  )להלןעיריית יהוד מונוסון   בטיחות זה בין    נספחהוראות  

בו  "(הקבלן" המופיעות  יחד:  וההנחיות  הגורמים  ,  "ההסכם"( )להלן  כל  ואת  הקבלן  את  יחייבו 

כאמור(   משנה  קבלני  של  ועובדים  משנה  קבלני  עובדיו,  לגרוע,  ומבלי  )לרבות  הקבלן  של  מטעמו 

תחת ההסכם. הקבלן יהא אחראי    העירייההמעורבים בביצוע העבודות ו/או מתן השירותים עבור  

זה על כל ההנחיות    הסכםת  לכך, כי כל הגורמים כאמור ימלאו ויקיימו באופן מלא את כל הוראו 

 המופיעות בו. 

בו, באות בנוסף להוראות מסמכי ה   בקשה מובהר בזה, כי הוראות הסכם זה וההנחיות המופיעות 

מהוראות   להפחית  ו/או  לגרוע  כדי  בהן  ה ואין  ו/או  בקשהמסמכי  מאחריות  הגבלה,  ללא  לרבות,   ,

ועל הקבלן    –הינן משלימות זו את זו    בקשהומסמכי ה התחייבויות הקבלן על פי הן. הוראות הסכם זה  

מעת    העירייהיהא לבצע את כל ההוראות המוטלות עליו, לרבות הוראות נוספות שיינתנו לו על ידי  

לבין הוראה מהוראות    בקשה לעת. מקום בו תתקיים סתירה כלשהי בין הוראה מהוראות מסמכי ה

והחלטתו תהא מכרעת. לא פנה הקבלן כאמור    –  ייה העיר , יפנה הקבלן ליועץ הבטיחות מטעם  ההסכם

 ישא במלוא האחריות לכל מעשה או מחדל כתוצאה מכך, וכן בהוצאות שינבעו מכך.  –

 תהיינה באחריותו ועל חשבונו.   –מובהר כי כל הפעולות המוטלות על הקבלן לפי הסכם זה  

ווה קבלן ראשי ו"מבצע הבניה"  בעת ביצוע עבודות בניה ובניה הנדסית כמשמעותם בחוק, הקבלן יה 

 כמשמעותם בפקודת הבטיחות בעבודה ותקנותיה, על כל המשתמע מכך  

 כללי  .א

יהיה אחראי לכל נושאי הבטיחות בעבודות  העירייה  קבלן המבצע עבודה באתרי   .       1
,  המטעמ על ידו ו/או  לעירייהל ידו ו/או מטעמו ובאספקת השירותים  עהמבוצעות  

 לנסיבות העניין. בהתאם 

 להוראות הקבלן מתחייב למלא אחר הוראותיו של כל דין ובכלל זה לפעול בהתאם .     2

לגרוע, כל ומבלי  לרבות  בעבודה,  גהות  ו/או  לבטיחות  הנוגע  ההוראות    דין 
תש"ל   הקבועות חדש(,  )נוסח  בעבודה  הבטיחות  ארגון  וב   1970  –בפקודת  חוק 

  1951בחוק שעות עבודה ומנוחה תשי"א ו 1954 - העבודה, תשי"ד הפיקוח על 

תשי"ג   הנוער  עבודת  תשי"ד    1953ובחוק  נשים  עבודת  ובפקודת    1954ובחוק 
ובתקנות    1954ובחוק החשמל תשי"ד    1945התאונות ומחלות משלוח היד )הודעה(  

  1986הבזק והחשמל )התקרבויות והצטלבויות בין קוי בזק לקווי חשמל( התשמ"ו  
  1968  -חוק רישוי עסקים, התשכ"ח  וב   1196  -חוק למניעת מפגעים, התשכ"א  וב
התשמ"ט  וב ורישוי(,  )בטיחות  הגז  ,  המסוכנים  החומרים  חוקוב  1989  -חוק 

התקנות    העירייהנהלי  ב ו  1993  ג"התשנ כל  יותקנו מעת  )לרבות  ואשר  שהוצאו, 
  לוקח על עצמו את האחריות לכל תביעה שתוגש נגדו ונגד הקבלן  מכוחן(,    לעת,

עקב הפרת כל הוראה מהוראות הדין ומהוראות אלה.   וכל מי מטעמ או  /ו  העירייה 
  

 

 

 

http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/MIFGA01_1.pdf
http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/klali11_2.pdf
http://www.mni.gov.il/mni/he-il/Energy/LPG/LPGLaws/LPGGazLaw.htm


 

 
 

 

 

 .   אתרי העירייהלהימצא בתחומי   18הקבלן מצהיר כי לא ירשה לנוער מתחת לגיל  .        3

שהעבודה תעשה בהתאם להיתר עבודה מטעם    הקבלן מצהיר, כי הוא מודע לכך .     4
הקבלן מצהיר שכל עבודותיו יתבצעו בהתאם לתכנון    יועץ הבטיחות של העירייה.

 ישמר באתר העבודה.  . עותק מתכנון הבטיחות כאמור הבטיחות לפרויקט

ובין   .        5 טכנית  בין  מיומנים,  עובדים  ורק  אך  יעסיק  כי  ומתחייב  מצהיר  הקבלן 
ניהולית, ובכלל זה עובדים בעלי כישורים מיוחדים, ככל שהדבר נדרש  בנסיבות  

ו/או עפ"י כל דין, ובפרט, אך מבלי לגרוע, בעבודות    מהעירייה העניין על ידי מי 
מלגזה, עבודות בגובה וכיוצא   שמל, הפעלת ציוד הרמה, מפעיליהבאות: עבודות ח

אנשים ורק  אך  להעסיק  הקבלן  מתחייב  כן  כדין   באלה.  ומוסמכים  מורשים 
 ובתוקף כל אימת שנדרשת הסמכה, רשיון, היתר ו/או הרשאה כלשהי עפ"י כל דין.

א .       6 וכן  והמוסמך  המיומן  האדם  כח  את  חשבונו  על  לספק  ידאג  כל  הקבלן  ת 
כל סידורי הבטיחות   ליישם את  והמתקנים הנדרשים על מנת  החומרים, הציוד 

הבטיחות   והגהות יועץ  הנחיית  עפ"י  העבודה  לביצוע  ועפ"י    עירייההנדרשים 
 דין.  דרישות כל

הקבלן מתחייב להעמיד לרשות עובדיו וכל המועסקים מטעמו בביצוע העבודות   .      7
ים מטיב מעולה ובכמות מספקת, וכן מתחייב  ו/או מתן השירותים כלים וחומר

 כל ציוד או חומר פגום.  העירייהלסלק מחצרי 

הקבלן המבצע יערוך בדיקות, ע"י בודקים מוסמכים, לציוד עבורו נדרשות בדיקות   .       8
 הציוד הנבדק יסומן באופן ברור. אלה עפ"י דרישות כל דין.

 נושאים הבאים:הקבלן המבצע ינהל תיעוד תקף ומעודכן ל  .  9

 פנקס הדרכת העובדים, כנדרש על פי כל דין.  א.   

נדרש     ת רישיונו ב.    להם  בתפקידים  העוסקים  העובדים  ,  ןרישיווהסמכות 
בגובה חשמלאי,    או הסמכה היתר )כגון: הסמכה לעבודה  דין  כל  פי  על 

 רתך, וכיו"ב(.  ,מנופאי )מפעיל עגורן(, מלגזן 

לציוד הנמצא באתר  על פי הדין    תקפות  לציוד ותעודות ביטוח  תרישיונו ג.
או המופעל באתר, כולל תסקירים עדכניים של בודק מוסמך )לציוד עבורו  

 נדרשת בדיקה זאת עפ"י החוק(.

  הבטיחות   על הקבלן, עובדיו וכל הגורמים מטעמו להישמע בכל עת להנחיות מפקח .      13

ולעצור את  , להזדהות עפ"י דרישה  העירייהויועץ הבטיחות של    העירייה מטעם  
  .העבודה על פי דרישתם

עובד קבלן אשר יפר הוראות בטיחות צפוי לנקיטת אמצעים כנגדו, כגון: קנסות   .   14
, ובמקרים מסוימים אף השעיה  העירייה, על פי דרישת  לעירייהאשר ישלם הקבלן  

   מעבודתו באתר.

על   .   15 למלא,  הקבלן  חשבונו על  ועל  העבודה  אחריותו  ביצוע  תחילת  את  ובטרם   ,
   התנאים הבאים:

לביצוע     כדין  הנדרשים  המקצועיים  הסיווגים  כל  ובעל  רשום  קבלן  הנו  הקבלן 
 העבודה לשמה הוא נמצא באתר. 

             

 



 

 
 

 

 

בריאותית(,     מבחינה  )לרבות  כשירים  בעבודה  המשתתפים  הקבלן  עובדי  כל 
 ל פי כל דין לביצוע עבודתם.  מורשים ומוסמכים ע

בעבודה  כ   המשתתפים  מטעמו,  אחר  גורם  כל  או  הקבלן,  עובדי  תדריך  יל  עברו 
 . בעבודתם על ידי מפקח הבטיחות מטעם העירייהבטיחות בדבר כל הסיכונים  

באישורים,     מצוידים  הקבלן  משתמש  בו  והציוד  המתקנים  הרכב,    שריונות כלי 
מפע וביטוחים   למתחייב  דין בהתאם  לכל  ובהתאם  הקבלן  והם    ילות  לעבודתם 

 המוסמכות ובודק מוסמך עפ"י העניין.   בדוקים ע"י הרשויות

 הקבלן חתם על נספח בטיחות זה ואישר כי קרא והבין את האמור בו. .        16

כולל    -  העירייההקבלן יעביר למפקח מטעם  .      17 על אירועי בטיחות חריגים,  דיווחים 

 תאונות, "כמעט תאונות", גורמי סיכון בטיחותיים ומצבים מסוכנים אחרים. 

יובהר, כאמור לעיל, כי אין בחובות שנמנו לעיל כדי להגביל את האחריות המוטלת   .    18
ת  על הקבלן לפי הוראות כל דין. מבלי לגרוע מהוראות נספח בטיחות זה, הוראו

והוראות כל דין, הקבלן מתחייב בזה לנהוג כפי שקבלן סביר נוהג    בקשהמסמכי ה
 בעת ביצוע עבודה בעלת אופי דומה לעבודה המוזמנת. 

 הדרכה .ב

לפחות אחת לשנה  על ידי ממונה הבטיחות  קבלן יבצע הדרכת בטיחות לכל עובדיו  ה .     19
ידע   מבחן  מעבר  ידי  על  ההדרכה  הבנת  ויוודא  בעבודתם  לסיכונים  הקשור  בכל 

 בהצלחה.  

ההדרכה תינתן בכתב ובעל פה ובשפה המובנת לאותם עובדים. העתקים מאישורי   .      20
 ההדרכה יהיו באתר ויצורפו "לפנקס הכללי". 

 . ו את הנאמר בהדרכההקבלן יחתים את עובדיו על כך שהם קבלו והבינ .   21

של   .    22 הבטיחות  ליועץ  עותק  ויעביר  אלו  מהדרכות  תיעוד  ישמור    העירייה הקבלן 
יבצע הקבלן תדריך לכל עובדיו בהתאם לתכנון    כמו כן  במידה ויתבקש לעשות כן.

   .הבטיחות לפרויקט

 הקבלן  מטעםעבודה  מנהל .ג

 "(. מנהל העבודה"  )להלן: הקבלן המבצע ימנה מנהל עבודה מוסמך כחוק .    23

 מנהל העבודה ימצא באתר בכל משך העבודה.  .    24

מנהל העבודה יהיה אמון מטעם הקבלן על צוות העובדים ועל ביצוע העבודה ויהיה           25
, לנושאים המפורטים להלן, וזאת מבלי לגרוע מאחריות וחבויות  היתראחראי, בין  

 ו/או הוראות כל  דין:  יו זה, הוראות הסכםהקבלן על פי 

 , תנאי השטח באתר והסיכונים הקיימים בו.האתרהכרת   .   26

 העירייה. ארגון האתר, גידור ושילוט עפ"י דרישות החוק ודרישות    .   27

 וד הקיימים באתר, כולל הבנת דרישות החוק בהפעלתו  הכרת כלל האמצעים והצי  .  28
 נדרשים וכיוב'.  תרישיונוהבטוחה, בדיקתו,        

 

 

 



 

 
 

 

 

וידוא כי המועסקים באתר הנם אך ורק בעלי מקצוע מוסמכים ובקיאים  בתחום    .    29
 עיסוקם. 

עת,  .    30 בכל   גורמי הבטיחות  הנחיות  לכל  להישמע  העובדים  כלל  להזדהות    הנחיית 
 עפ"י דרישתם.  ולעצור את העבודה

והגהות    .     31 הבטיחות  סידורי  על  פיקוח  תוך  העבודה  וחלוקת  עבודה  הוראות  מתן 
 ואכיפת משמעת בטיחות נדרשת על העובדים. 

והחלפתו כשאינו    .     32 בכל עת  בו  הנדרש, אכיפת השימוש  ציוד המגן האישי  אספקת 
 תקין או בלוי. 

 הסדרת כל הנדרש בנושאי שירותים, רווחה, אוכל שתייה וגהות של העובדים.  .     33

עשיית שימוש בציוד בדוק ותקין, כולל קיום תסקירי בדיקה עדכניים ע"י בודק    .    34
 מוסמך במידת הצורך.  

קיום הדרכת בטיחות לעובדים חדשים וכן הדרכת בטיחות שוטפת לכלל העובדים    .     35
 , בכל נושאי הבטיחות. ולל קבלני משנה ושלוחיםכ  אשר באחריותו

)לרבות     מידידיווח    .     36 תאונות  או  מסוכנים  מקרים  מפגעים,  חריגים,  אירועים  על 
 . לעירייה "כמעט תאונות"(

 אחריות לבטיחות המבקרים בתחום עבודתו.   .     37

 אחריות הבטיחות בתעבורה בתוך האתר   .     38

לפי דרישתו, נוסף לדיווחים    -  העירייה בטיחות למפקח מטעם    אחריות לדיווחי   .    39
 הקבועים המתחייבים מדרישות החוק. 

  כל פעילות אחרת הנדרשת עפ"י כל דין.  .     40

 העבודה  סביבת .ד

על אתר העבודה להיות מגודר ומשולט כנדרש על פי הוראות כל דין, באופן שימנע   .     41
 אנשים או כלי רכב לאזור העבודה.כניסה בלתי מבוקרת של 

פנויים   .     42 ישמרו  והמעברים  האחסון  נקודות  העבודה,  ועמדות  העבודה  אזורי  כל 
 ונקיים ככל הניתן, ללא מהמורות ומכשולים.

מפסולת   .     43 ינוקה  האתר  לכך,  המיועדים  במתקנים  מסודרת  בצורה  יאוחסן  ציוד 

 אשר תסולק על ידי הקבלן מדי יום. 

 חשמל  תבטיחו .ה

כל    עבודה במתח חי תתבצע על ידי חשמלאי בעל רישיון מתאים ועל פי כל דין. .     44
העבודות הדורשות התקנה חשמלית, קבועה או זמנית, יבוצעו בהתאם להוראות  

  וכל התקנות שהותקנו   1954  -כל דין, לרבות ללא הגבלה, חוק החשמל, התשי"ד  
 ים המוסמכים לכך.ואשר יותקנו מכוחו, ע"י גורמים מקצועי

 

 

 

 



 

 
 

 

יעשה שימוש אך ורק בציוד חשמלי תקין ובטוח לשימוש והמסומן כראוי, וזאת   .     45

 בהתאם לדרישות התקינה הרלבנטית. 

 מתקנים חשמליים חדשים ייבדקו ע"י בודק מוסמך טרם הפעלתם באתר. .     46

או   .    47 בטוח  באופן  יוגבהו  אלא  הקרקע  על  ימצאו  לא  חשמל  בצורה  כבלי  יסללו 
 בטיחותית.  

 בתופי גלילה לכבלי חשמל יש לוודא המצאות ממסר פחת על התוף.  .   48

 יש לוודא שכל אביזרי החשמל הינם בעלי תו תקן.    . 49

 . אין להשתמש במפצלים או רבי שקע .   50

 כל כבלי החשמל המאריכים יהיו מסוג בידוד מוגבר )הכבלים הכתומים(.  .   51

בסמוך לתילי חשמל במתח גבוה תהיה בכפוף להיתר עבודה ובכל מקרה  עבודה   .     52
מטרים מתילים של קווי חשמל במתח   -3.25-לא תבוצע כל עבודה במרחק קטן מ

מ  33,000עד   קטן  במרחק  או  במתח    5  - וולט,  חשמל  קווי  של  מתילים  מטרים 
   .וולט 33,000העולה על  

לשנות .     53 או מתחת    אין  עוגניהם  יסודותיהם,  עמודי החשמל,  בקרבת  פני הקרקע 
לתילי החשמל אלא אם כן אושר הדבר בכתב בידי חברת החשמל לישראל בע"מ; 

 אישור כאמור ימצא באתר בצמוד לפנקס הכללי. 

 בלהבה גלויה  עבודה . ו

וך,  " פירושו: ביצוע עבודות כלשהן הכרוכות בריתבלהבה גלויהעבודות  המונח " .     54

הלחמה קשה ורכה, עבודות באמצעות מבער )כגון חיתוך, זיפות ואיטום(, עבודות  
בפליטת   הכרוכה  עבודה  וכל  חומרים  הבערת  בדיסק,  חיתוך  השחזה,  קידוח, 

 גיצים ו/או להבות. 

בשטח המיועד לביצוע    מנהל העבודהבטרם תחילת ביצוע העבודות בחום, יסייר   .     55
מטר לפחות    10מרים דליקים מכל סוג, ברדיוס של  העבודות ויוודא הרחקת חו 

יש   להרחיקם  ניתן  שלא  דליקים  חפצים  כאשר  בחום,  העבודות  ביצוע  ממקום 
 לכסות במעטה בלתי דליק, כגון שמיכת אסבסט. 

"(, המצויד  צופה אש"  -ימנה אדם אשר ישמש כצופה אש )להלן    מנהל העבודה .     56
חומרים הבעירים שבסביבת מקום ביצוע    באמצעי כיבוי מתאימים וישימים לסוג 

 העבודות בחום.

ליד מבצע העבודה יוצב "צופה אש" שמתפקידו להשגיח כל עת ביצועה, כי אש או   .     57
שריפה. לכלל  מתפתחים  אינם  על    ניצוצות  ולהשגיח  להמשיך  אש"  "צופה  על 

דקות מתום ביצועה,  תוך שהוא מוודא כי לא נותרו    20סביבת העבודה, לפחות  
 כל מקורות להתלקחות חוזרת.

 עבודה חשמליים  כלי .ז

הקבלן מתחייב לספק כלי עבודה ידניים מטלטלים המופעלים בחשמל, העומדים   .     58
 בתקנים והם בעלי בידוד כפול. 

דלף  .      59 לזרם  שבו מפסק  ללוח  יהיה מחובר  לכבל הארכה  עבודה המחובר  כלי  כל 
 )מפסק פחת(, בין שהלוח קבוע ובין  שהלוח נייד. 

 

 



 

 
 

 

 מגן אישי  ציוד .ח

סוגי   .     60 לכל  מתאים  אישי  מגן  ציוד  עבודתו  במקום  להחזיק  מתחייב  הקבלן 
ב ובין  באמצעותו  בין  מבצע,  הוא  אותן  בעבודות  הכרוכים  אמצעות  הסיכונים 

אחרים, וכן לספק לכל מבקר או עובד ציוד כנדרש בהוראות כל דין ובהוראות  
, לרבות מבלי לגרוע בתקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי(, התשנ"ז  העירייה

-  1997  . 

 הציוד יסופק ע"י הקבלן כשהוא תקין וראוי לשימוש.  .      61

 עבודה בגובה .ט

מטר הקבלן יעסיק הקבלן    2ליפול לעומק של למעלה מ    בכל ביצוע עבודה בה ניתן .     62
 בעלי הסמכה בתוקף לעבודה בגובה. עובדים  רק

בהתאם   .     63 תתבצע  בגובה  )עבודלהעבודה  בעבודה  הבטיחות  בגובה(,    התקנות 
 לרבות כמפורט להלן:  2007 -זתשס"ה

 .אחד מעל השני  שונים  במפלסים בגובה  עבודה לא תתבצע  .     64

במקרים    עובדים  .   65 נפילה  מפני  הגנה  באמצעי  ישתמשו  בגובה  עבודה   המבצעים 
' ומעלה. המתבצעות על גבי סולם,  מ  2הבאים:  עבודות המתבצעות בגובה של  

 נקודות אחיזה.  3 –ו משטח עבודה אחר כאשר לא ניתן להיאחז ב א פיגום 

   רתמת ,  בטיחות  נעלי,  סנטריה  כולל  קסדה  יכלול  גובה  לעבודות  אישי  מגן  ציוד  .    66
  לאופי   בהתאם  שנדרש  נוסף   אביזר  וכל  זעזועים  משכך  עם  עגינה  וחבל  בטיחות 
 . העבודה

בדוק    .      67 יהיה  בגובה  העבודה  ציוד  כל  כי  הקבלן  יוודא  העבודה,  תחילת  בטרם 
כל שימוש  בהתאם לחוק ולהוראות היצרן וכי אן בו ליקוי. כמו כן ובנוסף, לפני  

 בציוד, יבצע הקבלן בדיקה חזותית של הציוד ותקינותו. 

כאשר עובד    ע"י שני עובדים לפחות ושמירה על קשר עין  העבודה בגובה תעשה   .     68
 אחד ימצא במפלס הקרקע במקום בו לא קיים סיכון. 

   וישולט. יגודר האזור שמתחת לעבודה בגובה  .       69

 . כנגד נפילה העבודה יאובטחוכל כלי   .        70

העגינה    .     71 חייבתנקודת  הנפילה  מניעת  או  הגנה  ועליה    לציוד  לעובד  מעל  להיות 
 . ןטו 1.5להיות בעלת יכולת לשאת  

 סולמות  גבי על עבודה .י

בעלי הסמכה בתוקף לעבודה  עובדים    בעבודה על גבי סולמות יעסיק הקבלן רק  .     72
 בגובה בעזרת סולמות. 

ל .    73 בהתאם  תתבצע  סולמות  גבי  על  )עבוד העבודה  בעבודה  הבטיחות    התקנות 
 לרבות כמפורט להלן:  2007 -זתשס"ה ,בגובה(

  מאשר   מעקה  עם  תיקני   בפיגום  שימוש  לשקול  רצוי  הדבר  ניתן  שבו  מצב  בכל  
 . סולם

 . עליו עומדים  כאשר סולם להזיז אין  

 

 



 

 
 

 

  לוודא   ישכל סולם יעמוד אדם אחד בלבד )גם כאשר עובדים על סולם מדרגות(.    לע  

  הפתיחה   שגובלי   לוודא   יש.  החלקה  למניעת   מקורי   באמצעי  מצויד   שהסולם
.  בסולם  אחיזהנקודות    3  על העובד לאחוז בכל עת ב   .ונעולים  לגמרי  ישרים  הסולם
  ראש   על  לשבת  אין    .מאובטח  להיות  צריך  העובד    אפשרי  הדבר  ואין  במידה
הטיפוס בסולם ייעשה עד    .הרגליים  שתי   בין  נמצא  שהוא  כך  לעמוד   או  הסולם

  . הסולם  כלפי  הפנים  כאשר  ייעשו   מסולם  ירידה   או  טיפוס  .לשלב הרביעי מלמעלה
)כדי שניתן    ' מעבר למשטח האנכי עליו הוא נשעןמ  1השענה יוצב כך שיבלוט    סולם

יוצב כך שהיחס בין הניצב האופקי לאנכי יהיה    הסולם  בקלות(יהיה לעלות ולרדת  
1:4.) 

 ניידים פיגומים גבי על עבודה .יא

בעלי הסמכה בתוקף לעבודה  עובדים    בעבודה על גבי פיגומים יעסיק הקבלן רק .      74

 על פיגומים.

ל .    75 בהתאם  תתבצע  פיגומים  גבי  על  )עבודהעבודה  בעבודה  הבטיחות    ה תקנות 
 לרבות כמפורט להלן:  2007 -זתשס"ה ,בגובה(

 .מעצור יש  מהם אחד שלכל גלגלים  4 יכיל נייד  פיגום  .    76

  משטח   של  הגובה  לבין  מלבני  פיגום  של  הקטנה  הצלע  בין  היחס  מבנה  בתוך  .   77
  פיגום   של  צורה  בכל  היחס  למבנה  מחוץ(.  1:4  ריבועי)בפיגום    1:3    יהיה  העמידה

 . הפיגום  של  צד  מכל  במייצבים  שימוש  מחייבת  הזה  מהיחס  חריגה  .  1:3  יהיה  נייד

  תיכון )אזן    אמצעי  מעקה"מ(,  ס  15  בגובה  רגל)סף    תחתון   מעקה  יכיל  פיגום  כל  .  78
 "מ(.ס 85-115ומעקה עליון )אזן עליון בגובה    "מ(ס 45-55 בגובה

 . אנשים עליו יש כאשר הפיגום  את להזיז אסור  .  79

  הפיגום  עם  שנבנה  טיפוס  סולם  ישנו  עם  אלא   החיצוני  מצדו  פיגום  על  לטפס  אין  .  80
  היא   הכניסה  כאשר  הפנימי  מהצד  הטיפוס  יעשה  כזה  אמצעי  בהעדר.  לכך  ומיועד

 . העמידה ממשטח חלק  המהווה  דלתית דרך

 .פיגום  של מעקה על  לעמוד אין  .  81

 . ממנו לחרוג ואין  הפיגום על המותר  העבודה  עומס את לוודא יש  .  82

 ' תעשה ע"י בונה פיגומים מוסמך. מ  12הרכבה של פיגום נייד שגובהו עולה על    כל  .  83

 . סימון סרטי בעזרת הפיגום סביב  העבודה אזור  את לתחום יש  .  84

אחר    באופן  ימוקםהפיגום    .  85 מפגע  ו/או   שיפוע  וללא  ישרה  רצפה  ועל   יציב 
 . )מישורי, מרוצף, סלול ו/או מהודק( 

 . עבודה על הפיגום יש לבדוק שלא  קיים פגם כגון מעיכה, עיוות, סדק, שבר לפני   .  86

מאולתרת    יש  .     87  / זמנית  תוספת  ואין  מקוריים  הפיגום  חלקי  כל  בדוק  ללוודא 
מתנדשה ולא  יציב  מייצבים    לבדוקנד   פיגום  דרושים  וקיימים    במידההאם 

   .מע' ועומדים היטב על הקרקע 45-מייצבים יש לוודא כי הם  פתוחים ב 

  .הפתחים מנוגדיםשלוודא  ישבפיגום עם יותר ממשטח אחד,   .  88

 מעבר לנתיב אחר !!  יש להסיט אתיש מעבר עובדים מתחת לפיגום  אם  .  89

 

 

 



 

 
 

 

 ניידות  הרמה במות גבי על עבודה .יב

רק .    90 הקבלן  יעסיק  הרמה  במות  גבי  על  בתוקף  עובדים    בעבודה  הסמכה  בעלי 
 לעבודה על במות. 

  התקנות הבטיחות בעבודה )עבוד העבודה על גבי במות הרמה תתבצע בהתאם ל .     91
 לרבות כמפורט להלן:  2007 -זתשס"ה ,בגובה(

 שאישור הבדיקה האחרונה של הבמה עדיין בתוקף )בדיקת מתקני    הקבלן יוודא   .   92
 . חודשים( 14 –הרמה אחת ל 

 לערוך לפני תחילת העבודה, סקירה של הסיכונים הקיימים בסביבת העבודה    יש  .   93
 ומניעתם.  

 ל:    התייחסות  היתר בין תכלול כזו סקירה  .    94

 '( וכו בורות)שיפועים,  השטח  פני מצב 

 '( וכו בניה חומרי , חבלים, פסולת)ציוד,   פיזיים מכשולים 

 '( וכו  מכונות, כימיקלים, גז )חשמל,  מסוכנות  אנרגיות 

 '( וכו חשמל כבלי , צמודים מבנים, מעל צנרת, צר)מקום  גובה מכשולי 

 . היטב  סגורים הבטיחות  שמעקות לוודא יש  .  95

  עובדים )שני    היצרן "י  ע  המותר  המשקל  על   העולה   משקל  הבמה   על  להעמיס  אין  .  96
 . (אישי  עבודה  וציוד

  הסופית   ההתמקמות   בשלב  רק  מותרת (  Boom Lift  –של הזרוע )ב    אופקית  תנועה  .   97

 . הבמה של

 .משובשת דרך על  מורם המצב הבמה  עם מלנסוע  להימנע יש  .  98

 . באזור אחרים אנשים לסכן   שלא כדי סימון בסרטי  ויסומן  ייחסם   העבודה אזור  .  99

 . הגבהה לשם הבמה גבי על  אחר אמצעי כל או  סולם להציב אין  .  100

 . הבטיחות מעקות על  לטפס  או לשבת,  לעמוד אין  .  101

   להיקשר   אין.  בבמה  לכך  המיועדת  לנקודה  להצמיד  יש  הרתמה  של  העיגון  כבל  את  .  102
 .למכונה בסמוך שנמצא אחר  ציוד או מבנה:  כגון  לבמה  חיצונית  עיגון לנקודת 

 . מעיכה מנקודות  להימנע מנת על  למכונה בסמוך לעמוד שלא לב לשים יש  .  103

 . אחד מתג  על אקראית לחיצה"י ע הכלי   הפעלת  של אפשרות שאין לוודא יש  .   104

  שהמשגיח   לוודא  יש.  למטה  אחד  משגיח  לפחות  ימצא  שתמיד  כך  תבוצע  העבודה  .   105
 . מלמטה חירום במצב  הבמה את לתפעל  יודע

 . בבמה השימוש לפני  היצרן  של הבטיחות הוראות  את היטב  לקרוא  יש  .  106

גשם,    במקרה  .   107 חזקה,  )רוח  קשים  אוויר  מזג  בתנאי  להתבצע  אמורה  והעבודה 
 . חמסין וכו'( יש לשקול  את קיומה ולהתייעץ עם ממונה הבטיחות

 כלים מכנים הנדסים   .יג

כל כלי מכני הנדסי, כגון: כלי הרמה, אביזרי הרמה, מנוף וכו', יהיו תקינים ובעלי    .    108

רישוי תקף כדין. הקבלן מתחייב לבדוק את רישוי הכלים טרם כניסתם לאתר של   
מי מי הוד השרון, וכן מתחייב כי בביצוע העבודות לא יעשה שימוש כלשהו בכלי  

 ו/או שאינו תקין. מכני הנדסי  שאינו בעל רישוי תקף כדין 



 

 
 

 

מובהר בזה, כי הקבלן מתחייב לדאוג  לכך כי כל מפעיל כלי מכני הנדסי כאמור   .   109

 יהיה מוסמך לכך על פי כל דין ובעל רשיון תקף כדין. 

 כימיקלים וחומרים מסוכנים  .יד

נזק   .    110 לגרום   חומרים העלולים  של  ואיתור  בדיקה מדידה  לבצע  הקבלן מתחייב 
ובכ בו  בריאותי  בכל מקרה  מקרינים,  ו/או  נפיצים  ו/או  רעילים  חומרים  זה  לל 

חומרים   או  עשן  גזים,  אדים,  העבודה  באתר  להימצא  עלולים  ו/או  נמצאים 
ו/או   פיסיקליים  ו/או  כימיים  גורמים  זה  ובכלל  כלשהם,  אחרים  מסוכנים 

 ביולוגיים הנחשבים כגורמי  סיכון.  

שבה יש צורך בכניסת אדם לבור או שוחה או תא  הקבלן לא יתחיל בביצוע עבודה   .    111
או כל מקום מוקף, כל עוד לא ננקטו כל האמצעים לבדיקה של המצאות חומרים  
נעשה   לא  מתאימים,  אמצעים  בעזרת  המסוכנים  החומרים  סולקו  לא  סוכנים, 

איטום או מניעה בדרך טכנולוגית אחרת של חדירת חומרים מסוכנים, בכל עת  
ימצא במקום המוקף, וכל עוד לא בוצעה בדיקה נאותה  אשר  שבו עשוי אדם לה 

 תוצאותיה יצביעו על אי המצאות חומרים מסוכנים או חוסר חמצן במקום.  

 פסולת באתר . טו

ומכשולים   .     112 פסולת  לפינוי  הנדרשים  הסידורים  כל  את  יום  מדי  יערוך  הקבלן 
 ר לצורך כך. מהאתר וידאג לביצוע סילוק פסולת יומית למקום מוסדר ומאוש

מסוכניםפינוי   .    113 חומרים  להגנת    פסולת  המשרד  ותקנות  להוראות  בהתאם  יהיה 
 הסביבה. 

 מבקרים באתר  .טז

 מבקרים יכנסו לאתר העבודה באישור מנהל העבודה בלבד. .  114

במידה ויורשו מבקרים להיכנס לאתר ייעשה הדבר בליווי צמוד תוך כדי שימוש   .   115
 . נטיבציוד מגן אישי רלוו

הקבלן יהא אחראי לדאוג לבטיחות האתר, בכל עת, לרבות בעת ביקורים באתר     .  116
 על  ידי צדדים שלישיים כלשהם. 

 חירום .יז

העלולים   .   117 החירום  במצבי  בקיאים  מטעמו  והעובדים  שהוא  לוודא  הקבלן  על 
 להתפתח בתחומי ובאזורי עבודתו וכי הוא יודע להתמודד עם מצבי חירום אלה. 

יספק   .   118 באתר  הקבלן  לעובדיו ויחזיק  ראשונה  עזרה  הבטיחות    ציוד  תקנות  ע"פ 
ראשונה(   רשות הסמכה  ימנה אדם שעבר הכשרה  ו ,  1988)עזרה  ידי  להגשת  על 

העבודה באתר  ראשונה  הקבלן  עזרה  זמן  רכב    היקצ.  בכל  באתר  שישהה 
עבודה,   בית  שמתבצעת  או  רפואי,  למתקן  נפגעים  לפינוי  בשעת  שישמש  חולים 

 חירום. 

 דיווח וטיפול בתאונת עבודה .יח

בהתרחש תאונת עבודה עדיפות הטיפול הראשונה היא לדאוג לבריאותם ושלומם   .   119
 של הנפגעים ולדאוג לפינוי מהיר ויעיל בעת הצורך. 

 בטלפון על האירוע למזמין העבודה.  מידיתבמקביל, יש לדווח  .  120

 ילוי טופס "דיווח על תאונת עבודה". על המנהל הממונה לדאוג למ .  121



 

 
 

 

התרחשותו   .   122 אופן  את  להבין  מנת  על  הקבלן,  ידי  על  תחקיר  יבוצע  תאונה  לכל 

הניתנים   מעשיים  לקחים  והפקת  מסקנות  הסקת  באמצעות  הישנותו  ולמנוע 
 .  לעירייהליישום. עותק מהתחקיר יימסר 
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