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 מסמך א'

 מונוסון-עירית יהוד

 1/2023מכרז פומבי מס' 

 מונוסון - עיריית יהודעבור  למתן שירות קצין בטיחות בתעבורה
 

 הזמנה להציע הצעות
 

למתן שירות קצין בטיחות בתעבורה עבור עיריית ( מזמינה בזאת הצעות  "העירייה"מונוסון )להלן:  -עירית יהוד

 . הכל כמפורט במסמכי המכרז, מונוסון-יהוד
 

- , יהוד6ז ניתן לרכוש באמצעות אתר האינטרנט של עיריית יהוד מונוסון מרח' מרבד הקסמים  את חוברת המכר

 בכל מקרה.  יוחזרו שלא ₪  500של ונוסון בעבור סך מ

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

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

 סימני זיהוי של המציע עליה מצוין מספר ושם המכרז בלבד. 
 

בתיבת המכרזים של העירייה הממוקמת   12:00בשעה      15.2.2023את המעטפה יש להפקיד במסירה אישית עד ליום  
 , קומה ראשונה בבניין העירייה. 113בחדר 

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

 הצעות שלא תוגשנה במועד לא תתקבלנה.
 

 . 03-5391249, בטלפון: למר אבי שיריזלי לשאלות ניתן לפנות  
 

 ________________ 
 יעלה מקליס, ראש העיר    

 מונוסון -עיריית יהוד     

 

 

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

 מונוסון-יהודעירית 

   1/2023מכרז פומבי מס' 

 מונוסון-למתן שירות קצין בטיחות בתעבורה עבור עיריית יהוד
 

 תנאי המכרז והוראות למשתתפים 
 

 המכרז  מושא .1

יהוד .א )להלן:  - עיריית  בזאתהעירייה"  מונוסון  מזמינה  בטיחות    הצעות   "(  קצין  שירות  למתן 
")  מונוסון-יהודעיריית  עבור    בתעבורה "\ו  "השירותיםלהלן:  הבטיחותאו  תיאור  "קצין   .)

 השירותים הנדרשים עפ"י מכרז זה מפורטים להלן וביתר מסמכי המכרז.

כלי צמ"ה,    24  -ו     רכבי ליסיניג,  45   -כהמורכב מ,  רכבים  69כ    בעיריית יהוד מונסון קיים צי רכב בן .ב
 . ורכבים בבעלות העירייה קטנועיםנגררים, 

 מבלי לגרוע מהאמור לעיל וביתר מסמכי המכרז, השירותים הנדרשים כוללים בין היתר:  .ג

 . שירותי קצין רכב בהתאם לדרישות החוק ומשרד התחבורהמתן  .1

   .מול משרד התחבורה לצורך קבלת היתרים, אישורים וכיוב'ייצוג העירייה  .2

 . צי כלי הרכב של העירייה שלניהול ובקרה  .3

 תיקי רכב ונהג. ניהול  .4

 ניהול מנויים בכבישי אגרה.  .5

 פיקוח ובקרה על נהגים אשר נוהגים ברכבי העירייה.  .6

 פיקוח על הסכמי המסגרת מול חברות ליסינג.  .7

 תעבורה.טיפול והסבת דוחות  .8

 תחקור תאונות ברכבי העירייה.  .9

 פיקוח על בטיחות ותחזוקה של כלי רכב בעירייה.  .10

 קידום נושא "בטיחות בתעבורה" בעירייה. הקמת מערך הדרכה ל  .11

 . טיפולים( יקונים,ת   )אביזרים,  אישור ובקרה חשבוניות בתחום רכב .12

הבטיחות   .ד השירותים  יספק  קצין  העירייה  את  עבודה  בשבועפעמים  ממשרדי  ימי    קבועים   )שני 
   .העירייהת ו ודריש  והכל בהתאם להנחיות   שמונה שעות(  כל יום עבודה בןמלאים, 

יגדל .ה הרכבים  וצי  ככל  כי  הבטיחות    ,יובהר  קצין  כי  לדרוש  הזכות  שמורה  את  יספק  לעירייה 
 ., בהתאם למחיר המוצע בהצעת המחיר  יום עבודה נוסףבבמשרדי העירייה השירותים 
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החל מיום חתימת ההסכם ע"י שני הצדדים. מבלי  תיים  לשנתקופת ההתקשרות עם הזוכה הינה   .ו
לגרוע מהאמור לעיל, העירייה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תוקף ההסכם  

סכם המקסימלית )לרבות  נוספות, כולן או כל חלק מהן בכל פעם, כך שתקופת ההנים  שלוש שב
 "(. תקופת ההתקשרות)להלן: " חמש שנים סה"כהארכות( לא תעלה על  

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

 בחוזה. 

ת כי לזוכה במכרז לא תוענק כל בלעדיות על אספקת השירותים או שירותים דומים  מובהר בזא .ח

נוספים לאספקת השירותים   נפרד/ים  לפרסם מכרז/ים  או    מושאוהעירייה תהא רשאית  המכרז 
ככל   נוספים,  מכרזים  לאותם  גם  הצעה  מלהגיש  מנוע  אינו  זה  במכרז  הזוכה  דומים,  שירותים 

 שיפורסמו. 

 מסמכי המכרז  .2

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

 ;הזמנה להציע הצעות -   מסמך א'

 ;תנאי המכרז והוראות למשתתפים -    מסמך ב'

 ; הצעת המחיר  -  מסמך ג'

 ; חוזה -  מסמך ד'

 ; 1976-( תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו1)            - מסמך ה'

 ;1976-( אישור בדבר תשלום מע"מ ודיווח לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו2)   

   ;נספח ביטוח(1)  - מסמך ו'

 ; ( אישור קיום ביטוחים2)   

 ; ( נוסח הערבות הבנקאית לצורך השתתפות במכרז1)             - מסמך ז'

 ;( נוסח הערבות הבנקאית להבטחת ביצוע החוזה2)

   ;ומדדי האיכות  ניסיון המציע להוכחת עמידתו בתנאי הסףפירוט   -  מסמך ח'

 ;הסכמה/ אי הסכמה לחשיפת מסמכי המכרז -מסמך ט'

 קירבה לעובד ו/או חבר מועצת העיר;הצהרה בדבר העדר  -מסמך י'
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 תנאי הסף להשתתפות במכרז ואופן הוכחת העמידה בהם .3

 רשאי להשתתף במכרז מציע  העומד בכל תנאים המצטברים המפורטים להלן: .א

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

להוכחת עמידה בתנאי זה, יצרף המציע תעודת עוסק מורשה, אישור ניהול ספרים ואישור 
 ניכוי מס במקור.

 .  1976-מציע העומד בתנאי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו (2

להוכחת עמידה בתנאי זה, יצרף המציע אישור ותצהיר חתום על ידו ומאומת ע"י עו"ד, בנוסח 
 ( למסמכי המכרז. 2ה') - ( ו1כמסמך ה')המצורף 

 מציע אשר רכש את מסמכי המכרז. (3

 להוכחת עמידה בתנאי זה, יצרף המציע קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז. 

  ₪12  כמפורט בסעיף    5,000  מציע שצירף להצעתו ערבות בנקאית להשתתפות במכרז, בסך (4
 .(1מסמך ז')להלן ובנוסח 

 במדויק. 1, יצרף המציע ערבות בנקאית בנוסח מסמך ז'להוכחת עמידה בתנאי סף זה

במתן      2020-2022בין השנים    שנתיים ניסיון לפחות   בעלאו  קצין הבטיחות  מטעמו    מציע  ה (5
   .לשתי רשויות מקומיות לפחות שירותי קצין בטיחות בתעבורה

למסמכי המכרז ויצרף אסמכתאות   מסמך ח'להוכחת עמידה בתנאי סף זה, ימלא המציע את  
 כנדרש שם. 

 .לקצין בטיחות בתעבורהבעל רישיון בתוקף  או קצין הבטיחות מטעמו  מציע ה (6

 יצרף המציע העתק רישיון )נאמן למקור( בתוקף. להוכחת עמידה בתנאי סף זה, 

למען הסר ספק-כמו .ב יובהר  יציג  כי    ,כן  בתעבורה  ככל שהמציע  בטיחות  עובד  קצין  )ביחסי  מטעמו 

כפרילנסר(   או  את  מעסיק  שייתן  זה  והוא  הסף  בתנאי  לעמוד  עצמו  בתעבורה  הבטיחות  קצין  על 
 . השירות בפועל לעירייה

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי על כל הצעה להיות מוגשת על ידי ישות משפטית אחת וכל המסמכים   .ג
 והאישורים, יהיו על שם אותה ישות משפטית בלבד. 

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

 מסמכים נוספים שיש לצרף להצעה  .4

 לעיל:  3להצעתו, בנוסף למסמכים הנדרשים להוכחת תנאי הסף שפורטו בסעיף כל מציע יצרף 

 מסמך/מסמכי ההבהרות שהוצאו, אם הוצאו, בקשר למכרז, חתומים על ידי המציע.  .א
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  מסמך ג'.טופס הצעת המחיר של המציע, ע"ג  .ב

 בטיחות  המוצע. הקורות חיים ורישיון תקף של קצין  .ג

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

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

אישור מעו"ד או רו"ח התאגיד על כך כי ביצוע העבודות הינו במסגרת סמכויות התאגיד, כי   (ב)
ולחייב את הת ע"י האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד  אגיד  הצעת התאגיד חתומה 

המכרז הינם    מושאבחתימתם על מסמכי המכרז וכי ההשתתפות במכרז וכן מתן השירותים  
 בהתאם למסמכי ההתאגדות.

 שמות מנהלי התאגיד. (ג)

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

 כתובת משרדו הרשום של התאגיד.  (ה)

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

 למטרות השותפות ואישור בדבר זכויות החתימה בשם השותפות  

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

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

דע/  המכרז וכיו"ב' )לרבות המלצות(. המציע יהיה חייב למסור לוועדה את מלוא המי  מושאהעבודות 
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.  

 הצהרות המציע  .5

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

זה   ובכלל  ההשירותיםמהות    –והעובדות  לביצוע  הנדרשים  התנאים  כל  את  ויודע  מבין  שירותים  , 
והסכים להם בהתאם להצעתו. כמו כן, הגשת ההצעה כמוה כהצהרה כי יש למציע את כל הידיעות,  

כל ההכישורים   כי    יםהמפורט שירותים  והסגולות המקצועיות והאחרות הדרושים לביצוע  במכרז, 
את   לבצע  שהיא  בחינה  הוא מסוגל מכל  וכי  דלעיל,  בכל התנאים המקדמיים האמורים  עומד  הוא 

 הכל כמפורט במסמכי המכרז.    - ם בשלמות השירותים

ל נספחיו, לרבות החוזה, והכל  הגשת ההצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז, ע  .ב
 בלא כל שינוי ו/או תוספת. 

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

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

יפים לדעתו, הינם חסויים ואת הנימוקים לכך. עם זאת מובהר למציע כי שיקול הדעת להראות  סע
מודגש כי  את הצעתו מסורה לוועדת המכרזים והיא רשאית להציג כל מסמך שלפי דעתה אינו חסוי.  

מציעים   של  בהצעות  חלקים  אותם  כחסויים,  בהצעתו  מסוימים  חלקים  המציע  ע"י  שיסומנו  ככל 
 ו חסויים מפניו. אחרים יהי

 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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

מסר המציע לממונה הודעה בכתב כאמור לעיל, ימסור הממונה תשובות בכתב לכל המציעים במכרז,    .ה

ותהא סופית. איחור בקבלת התשובה מצד המנהל ו/או מי מטעמו או אי קבלתה לא יזכו את המציע  
הצעתו יהיה כדין כל  בהארכת המועד להגשת הצעתו או להתחשבות כלשהי מצד ועדת המכרזים ודין 

 הצעה אחרת לכל דבר. 

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

 מסמכי המכרז.  

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

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

 העירייה. 

 השאלה/בקשת ההבהרה  מספר העמוד והסעיף במכרז  מס' סידורי 

   

   

   

mailto:michrazyahud@ye-mo.org.il
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רק הסברים ו/או הבהרות ו/או תשובות אשר ינתנו על ידי המנהל בכתב וישלחו לכלל המציעים יחייבו    .ט
 במסגרת המכרז.   

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

 זה יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. 

מובהר בזאת כי לעירייה יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו בנוסח אישור על עריכת   .יא
. מובהר,  ביטוחים, בכפוף לבדיקת שינויים אלה ע"י יועץ הביטוח של העירייה ובכפוף לאישור העירייה

כזה   בנוסח האישור הנ"ל, ובמקרה  כי לעירייה שיקול דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים כלשהם 

למסמכי המכרז, ואי המצאתו חתום לידי העירייה   (2)כמסמך ו'הזוכה מחויב לנוסח המדויק שצורף 
 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.  .א

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

 הוצאות המכרז ושמירת זכויות .8

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

כל הזכויות במסמכי המכרז, שמורות לעירייה והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש   .ב
 במסמכי המכרז, אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.

 אופן הגשת ההצעות .9

להצעתו את כל המסמכים הדרוש  .א יצרף     3ים להוכחת עמידתו בתנאי הסף, כמפורט בסעיף  המציע 
 לעיל.   4ובסעיף  

מחיר  המוצע על ידו ל  באחוז ההנחה)הצעת המחיר(, במקום המיועד לכך,    מסמך ג'המציע יציין על גבי   .ב

 . שירות מושא המכרזהמקסימום בו נקבה העירייה ל

יוכנסוההצע .ג שלמעטפה  כך  תוגש  הוכחת    ה  לצורך  הנדרשות  האסמכתאות  וכל  המכרז  מסמכי  כל 
ההצעה הכספית. על המעטפה ייכתב  ג'  מסמך    כוללעמידה בתנאי הסף ולצורך ניקוד איכות ההצעה,  

 בלבד ללא כל סימני זיהוי של המציע.  מספר ושם המכרז 

"( כולל את כל ההוצאות  מחיר התמורהמובהר, כי המחיר המוצע ע"י המציע, כמפורט בהצעה )להלן: " .ד
בין המיוחדות ובין הרגילות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות במתן השירותים על פי תנאי המכרז לרבות  

אגרות,   לא תתווסף    הוצאות משרדנסיעות, תשלום  למען הסר ספק,  הנדרש במסגרת המכרז.  וכל 
ש במהלך  למדד  הצמדה  הפרשי  לרבות  שהוא  סוג  מכל  תוספת  התמורה  ההתקשרות  למחיר  נת 

 , בשיעורו עפ"י דין, אשר ישולם ע"י העירייה. יתווסף לתמורה מע"מהראשונה. על אף האמור לעיל 
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שלישית  כמו כן, בראשית תקופת האופציה, ככל שזו תצא אל הפועל, קרי החל משנת ההתקשרות ה .ה
 ה, תתבצע הצמדה של מחיר התמורה למדד המחירים לצרכן, כמפורט בהסכם. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור בס"ק ג' לעיל, כל ההיטלים הממשלתיים, מכס, בלו, מס קניה וכיו"ב   .ו

 ייחשבו ככלולים במחירי ההצעה ובמחירי השירותים שבהצעה. 

כמפורט דלעיל   .ז למכרז. על המציע למלא הצעתו  גבי הטפסים המצורפים  על  ורק  ההצעה תוגש אך 

(, בשני העתקים וכן לסמן בראשי תיבות  מסמך ג'ההצעה )(, טופס  מסמך ד'ולחתום על גבי החוזה )

להביא לביטול   בגוף מסמכי המכרז עלולה  כל דף של מסמכי המכרז. הערה שתירשם  של חתימתו 

 ההצעה.  

את ההצעה, בצירוף כל המסמכים הנדרשים, חתומים כנדרש, בשני עותקים )מקור וצילום( יש להגיש   .ח

 עפ"י הפירוט במסמך א'. 

 ה על ההצעה: אופן החתימ .ט

אם ההצעה תוגש על ידי יחיד, יחתום המציע תוך ציון כתובתו, מספר הזהות שלו ויצרף את   (1

 חתימתו.

אם ההצעה תוגש על ידי שותפות )ככל שהדין מאפשר התאגדות כאמור(, יחתמו על ההצעה   (2

זהותם   מספרי  המלא,  שמם  ציון  תוך  השותפות,  בשם  לחתום  המוסמכים  השותפים  כל 

ו השותפות  וכתובתם,  בשם  החתימה  זכות  על  הוכחה  תצורף  כן  השותפות.  חותמת  בצרוף 

 ותעודת רישום השותפות. 

)ככל שהדין מאפשר התאגדות באופן זה(, יחתמו על ההצעה   (3 אם ההצעה תוגש ע"י תאגיד 

המנהלים המוסמכים בשם התאגיד תוך ציון שמם המלא, כתובת התאגיד ומספר הרישום  

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

 על רישום התאגיד.  

יום מהמועד    90תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה, נספחיה וצרופותיה למשך  כל הצעה שתוגש .י

הקבוע להגשת ההצעות. העיריה תהיה רשאית לדרוש מהמציע להאריכה לתקופה נוספת כפי שתורה  

 העירייה והמציע חייב יהיה לעשות כן.

 החלטות העירייה  .10

עומדת ב .א תנאי הסף לא תובא לדיון( תבחן  לאחר בחינת עמידת ההצעות בתנאי הסף )הצעה שלא 
 הצעת המחיר שהוצעה על ידי המציע.  

.   למתן השירותים  שככלל הציע את אחוז ההנחה הגבוה ביותר  בכוונת העירייה לבחור בזוכה אחד,   .ב
זאת   כל הצעה שהיא כהצעה  יחד עם  ביותר, או  העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה 

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

המציע  אפשר סירב  שנדרשו.  וההבהרות  הפרטים  להמציא  חייב  יהיה  והמציע  וכיו"ב,  המימון  ויות 
למסור מסמך, הסבר או ניתוח כלשהוא כאמור רשאית העירייה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף  

 לפסול את ההצעה. 

וכן בקב .ד העירייה  ידי  על  עם הזוכה והיקפה מותנים בקיומו של תקציב מאושר  כל  ההתקשרות  לת 
האישורים התקציביים וההשתתפות מאת משרדי הממשלה או מאת גופים אחרים שאמורים לממן  
לביצוע   לעירייה תקציב מאושר  יהיה  לא  בו  ככל שישנם. במקרה  במימון השירותים,  או להשתתף 
כל האישורים התקציביים ו/או ההרשאות לביצוע השירותים כמפורט   השירותים ו/או לא יתקבלו 

יבוצעו השירותים ע"י הזוכה כלל ו/או לא יבוצע חלקן של השירותים אשר לא  נתקבלה בגינן    לעיל, לא
 הרשאה תקציבית ולא תהיה למציעים ו/או לזוכה כל טענה ו/או תביעה עקב כך.  

העיריה רשאית לבטל את המכרז ו/או להחליט על דחיית ביצוע חלק מהשירותים למועד מאוחר יותר   .ה
של   הבלעדי  דעתה  לשיקול  בהתאם  הכל  אחרים,  ספקים  באמצעות  דומים  שירותים  להזמין  ו/או 
העיריה ו/או בהתחשב בתקציב שיעמוד לרשות העיריה. העירייה שומרת על זכותה לפרסם מכרז/ים  

ב אספקת  חדש/ים  את  למסור  וכן  דלעיל  כאמור  חלקו  או  המכרז  ביטול  על  החליטה  בו  מקרה 
 השירותים לספקים אחרים שעובדים עם העירייה. 

מובהר בזאת כי העירייה אינה מתחייבת להזמין מהספק הזוכה שירותים בהיקף כלשהו והיא רשאית   .ו
ר לביצועו הזמנות  בהיקפים  כלל לא להעביר לביצוע הזוכה הזמנות כלשהן מכוח המכרז, או להעבי

השירותים   עבור  חדש  מכרז  לפרסם  ו/או  ותקציבה  העירייה  צרכי  פי  ועל  לפעם  מפעם  משתנים, 
 .ולספק הזוכה לא יהיו כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות בגין כך –הכלולים במכרז זה או חלקם 

חלק ממנו, מכל סיבה שהיא, לא  בוטל המכרז או הוקטן היקפו או הוגדל היקפו או נדחה ביצועו ו/או  .ז
תהא למציע ו/או לזוכה כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו נזק כאמור, והמציע  
ו/או הזוכה לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג ולא ייערך כל שינוי בתמורה שתשולם לו. בנסיבות  

ע ו/או הזוכה בהחזר המחיר ששולם על ידו  ביטול מוחלט של המכרז תשקול העיריה לזכות את המצי 
 לעירייה עבור רכישת מסמכי המכרז. 

ועדת המכרזים תהא רשאית להתחשב בין השאר, ביכולתו, בחוסנו הכלכלי, בניסיונו ובכישוריו של   .ח
המציע לספק את העבודות בטיב מעולה, ובמחירי הצעתו של המציע, ובכל פרט אחר שנדרש המציע  

"פ תנאי המכרז והוראותיו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל יצוין כי ועדת המכרזים  להציג ו/או למלא ע 
מכרז זה גם על סמך ניסיונה    מושאתהיה רשאית לבחון את כושרו של המציע לספק את העבודות  

 הקודם עמו.  

 כשיר שני  .11

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

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

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

 נוספת. 
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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  

 לכשיר השני אלא לפרסם מכרז חדש/נוסף.  לפנות

 ערבות לצורך השתתפות והבטחת הצעת המציע  .12

אוטונומית  .א בנקאית  ערבות  לצרף  חייב  של    המציע  סך  בישראל,  ₪    5,000על  בנק  ידי  על  שהוצאה 
למסמכי המכרז    1כמסמך ז'לפי נוסח הערבות המצורף  .  30.6.2023לפקודת העירייה, בתוקף עד ליום   

 במדויק. 

 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. 

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

ומוסכמים מראש בגין אי מילוי תנאי ההצעה. יסרב המציע   .ה סכום הערבות ישמש פיצויים קבועים 
לחתום על ההסכם, תהא העירייה רשאית לחלט את הערבות ללא כל תנאי מוקדם. מובהר כי אין  

ענותיה של העירייה ו/או כדי לפגוע בזכות העיריה לתבוע  בחילוט הערבות כדי למצות את תביעותיה וט
פיצויים מהמציע, בגין הנזקים הממשיים שיגרמו על ידו, עקב אי קיום ההצעה, בהתאם לזכויותיה  

 עפ"י הסכם זה ועפ"י כל דין. 

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

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

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

 התמורה .13

בתעבורהבגין   .א בטיחות  קצין  שירותי  במכר  מתן  הנדרשים  השירותים  תמורה  ומלוא  הזוכה  יקבל  ז, 
וכן לאחר קבלת  ,  בניכוי אחוז ההפחתה המוצע על ידו  במסמך ג'המקסימלי הנקוב    בהתאם למחיר

 הזמנה תקציבית מאושרת כדין מהעירייה בכפוף לתנאי החוזה. 

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

ומהווים כיסוי מ כח אדם, ציוד,    , לרבות החוזה  מושאלא לכל התחייבויות המציע  המכרז בשלמות 
וכיו"ב. כן מובהר, כי לא יתווספו    רישוי והיתרים,  ביטוחים,  נסיעות )לרבות ביטול זמן בגין נסיעות(

, בכפוף לאמור בחוזה  למחירים אלה סכומים נוספים מכל מין וסוג שהוא לרבות הפרשי הצמדה למדד

על אף האמור לעיל, יתווסף  פת הארכה של חוזה, ככל שזו תצא אל הפועל.לגבי הצמדה בראשית תקו
 לתמורה מע"מ בשיעורו עפ"י דין אשר ישולם על ידי העירייה.
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בזאת, כי העירייה רשאית שלא להזמין את השירותים כלל או להזמין שירותים מכח המכרז    מובהרכן   .ג
קציבה. כמו כן, רשאית העירייה לספק  בהיקפים משתנים, הכל בהתאם לשיקול דעתה, לצרכיה ולת

את השירותים או חלקן באמצעות עובדיה ו/או קבלנים אחרים, לפי ראות עיניה. אין באמור לעיל כדי  
 לשנות את התמורה לה זכאי הזוכה בעד השירותים שסיפק על ידו בפועל.  

כן,   .ד חלק  כמו  מסירת  ו/או  מסירת  אי  בגין  פיצוי  זכות  ו/או  תביעה  ו/או  טענה  כל  תהיה  לא  לזוכה 
מהשירותים בלבד לביצוע על ידו ו/או דחיית ביצוע חלק מן השירותים. הזוכה מתחייב מצדו לבצע את  

 השירותים בהתאם לדרישות העירייה במועד ובאופן הנדרש להם התחייב במסגרת הצעתו.  

 ות המכרז הודעה על תוצא .14

 לזוכה תימסר הודעה בדואר אלקטרוני או בפקסימיליה.  .א

הערבות   .ב תצורף  אליה  רשום,  בדואר  בכתב,  הודעה  כך  על  יקבל  תתקבל,  לא  שהצעתו  משתתף 
 שהומצאה על ידו עם הצעתו במכרז.

) .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, 

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

ביטוח מטעמו על עריכת הביטוחים כנדרש בחוזה על פי נוסח אישור    אישור חתום מאת חברת (1
 למסמכי המכרז(. (2)מסמך ו'קיום ביטוחים )

ביצוע העבודות   (2 בנוסח    מושאערבות בנקאית חתומה להבטחת  ז')המכרז  למסמכי    (2מסמך 
המכרז, כמפורט בחוזה. עם מסירת הערבות בנוסח הנ"ל, להנחת דעתה של העירייה, תוחזר  
לזוכה הערבות להשתתפות במכרז ולהבטחת ההצעה שהומצאה לעירייה. על הערבות להיות  

כשמדד הבסיס    צמודה למדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
 ע ביום חתימת הזוכה על החוזה. הינו המדד האחרון הידו 

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

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

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

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

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

 כמפורט לעיל.   
 

היה ההפרש שבין ההצעה שנבחרה על ידי העיריה לבין הצעתו של הזוכה קטן מסכום הערבות, ישמש  
להשתתפות   הערבות  את  לחלט  רשאית  תהא  והעירייה  מראש,  ומוסכם  קבוע  פיצוי  הערבות  סכום 
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ה את  לחלט  רשאית  תהא  העירייה  כי  יובהר,  ספק  הסר  למען  במלואה.  להשתתפות  במכרז  ערבות 
 במכרז ולהבטחת הצעת המציע במלואה גם במקרה בו לא תתקשר עם מציע אחר במקום הזוכה.  

 
הפרת   עקב  הזוכה  כנגד  העיריה  לרשות  שיעמדו  סעד  או  זכות  בכל  לפגוע  כדי  לעיל  באמור  אין 

 ההתחייבויות שנטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז. 
 

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

הזוכה לא יהיה זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כלשהו מהעירייה לפי הסכם זה לאחר, אלא   .ז

ב לבקשות הזוכה  העירייה תהא רשאית לסר  אם קיבל מראש הסכמה לכך בכתב של גזבר העירייה.
בעניין זה, לרבות סירוב להמחות סכומים או התניית ההמחאה בתנאים שייראו לה לפי שיקול דעתה  
הבלעדי, לרבות תנאים בדבר הגדלת ערבות הזוכה או קביעת בטחונות נוספים להבטחת ביצועו של  

 ההסכם.  

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

 עדיפות בין מסמכים .15

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

 תנאי המכרז להוראות החוזים/ המפרטים, תכרענה הוראות החוזים/ המפרטים, לפי העניין.   

 רכוש העיריה –מסמכי המכרז  .16

נמסרי והם  הבלעדי,  וקניינה  העירייה  של  רכושה  הינם  המכרז  הצעות  מסמכי  הצעת  למטרת  למציעים  ם 
לעירייה, כאמור במכרז זה, ולא לשום מטרה אחרת. מקבל מסמכי המכרז לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם  

 אלא למטרת הגשת הצעתו. 

 הליכי המכרז  .17

מובהר בזה, כי מציע, לרבות זוכה, לא יבוא בתביעות, בטענות או בדרישות כלפי העירייה, בגין כל   .א
בביצוע העב  כתוצאה  עיכוב  יגרמו,  יגרמו, אם  או קבועה, אשר  זמנית  ו/או הפסקת העבודות,  ודות 

 .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   .ב
 על כל טענה, דרישה או תביעה כלפי העירייה עקב כך.  עבודה זמנית או קבועה, והוא מוותר

במידה וינקטו הליכים משפטיים בעניין המכרז, תעמוד הצעתו של המציע בתוקפה עד לתום הליכים   .ג
 יום.   30משפטיים אלה ובתוספת 

 בכבוד רב,  

 יעלה מקליס, ראש העיר                       

 מונוסון-עיריית יהוד                     
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 מסמך ג'       

 מונוסון-עירית יהוד

   1/2023מכרז פומבי מס' 

 מונוסון-למתן שירות קצין בטיחות בתעבורה עבור עיריית יהוד
 לכבוד  

 מונוסון -יהודעיריית 
 

 הצעת המחיר 
 

אני הח"מ __________________ מצהיר, כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז שבכותרת והנני   .1
תים  . תיאור השירו מונוסון-יהוד  עיריית  עבור  בתעבורה  בטיחות  קצין  שירות  למתן מגיש בזאת הצעתי  

 "(. השירותיםביתר מסמכי המכרז )להלן ביחד: " יםהנדרשים עפ"י מכרז זה מפורט

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

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

המחיר המקסימלי בו נקבה העירייה בניכוי אחוז  השירותים ו/או כל חלק מהם בהתאם להצעתי, לפי  
 להלן. כהמוצע על ידי  ההפחתה

 : חייב בזאת כיאני  מצהיר מסכים מת .3

לאספקת   .א הדרושים  והכישורים  ההיתרים  הרישיונות,  הכשירות,  המומחיות,  הידע,  בעל  הנני 
המכרז, גם מבחינת המימון גם מבחינה מקצועית, בהתאם לכל מסמכי המכרז    מושאהשירותים  

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

הנני מצהיר כי אני עומד בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז וכי הצעתי עונה על כל   .ב
 הדרישות שבמסמכי המכרז. 

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

ותחייב אותי במשך   .ד ואינה ניתנת לבטול או לשינוי ותהיה בתוקף  זו היא בלתי חוזרת  הצעתי 

ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות כפי שהוגדר בתנאי המכרז. במידה ותדרוש    90תקופה של  
 ימים נוספים.  90העיריה יוארך תוקפה של הצעתי למשך עד 

ימים מיום ההודעה, אפקיד בידכם את    7י תוך  היה והצעתי תוכרז כזוכה במכרז אני מתחייב כ .ה
 במסמך ב' לעיל.   14כל המסמכים המפורטים בסעיף 

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

 בקשר עם עיתוי הזמנת השירותים ממני. ידוע לי כי לעירייה שיקול דעת בלעדי  .ז

הנני מתחייב, כי במידה ואזכה במכרז והעירייה תתקשר איתי בהסכם, אספק את השירותים   .ח

בשלמות  מושא שיוזמנו,  ובמועד  בהיקף  ממני,  שיוזמנו  בהתאם םהמכרז  לכך,  אדרש  כאשר   ,    
לשביעות רצונם המלא  והוראות כל דין, לפי המחיר הנקוב על ידי להלן, וזאת    מסמכי המכרז,ל

 של המנהל והעירייה.  
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ידוע לי כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז זו ובכלל זה בחוזה, גם אם לא הוזכרה במפורש   .ט
 בחלק זה, מחייבת אותי. 

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

 כל החתומים מטה ביחד ועל ידי כל אחד מהם לחוד.

בגין חודש    בתוספת מע"מ₪    10,000הינו    בור מתן השירותעהמחיר המקסימלי   .יא
 .  עבודה הכולל את כל מתן השירותים על פי מכרז זה

וידרש של    ככל  תוספת  תינתן  לשבוע(,  )אחת  בן שמונה שעות  נוסף  עבודה  יום 
₪ בתוספת מע"מ על המחיר האמור לעיל, כך שהסכום החודשי, שישולם    4,000
 ₪ בתוספת מע"מ ובניכוי ההנחה המוצעת להלן:   14,000הינו 

 

  _________ )במילים:   _____  % של  בהפחתה  השירות  את  לספק  מציע  הנני 
 .לחודש עבודה יים  המקסימלים מחיר אחוזי הפחתה( מה 

 

 

 שם המציע: 

 

 

 __________________________________ 

 __________________________________  כתובת המציע:

 __________________________________  טלפון ופקס:

 __________________________________  מספר עוסק מורשה: 

 __________________________________  נייד: 

 __________________________________  דואר אלקטרוני:

שם ותפקיד מורשה/מורשי  

 החתימה מטעם המציע: 

 

 _________________________________ 

 __________________________________  חתימה וחותמת: 

 __________________________________  תאריך:
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 מסמך ד' 

 הסכם 

 2023מונוסון ביום ______ לחודש _______ שנת  -שנערך ונחתם ביהוד

 

 –בין  -

 

 מונוסון-ית יהודיעיר

 מונוסון -, יהוד6מרח' מרבד הקסמים 

 "העירייה"( )להלן: 

 ; מצד אחד

 - לבין-

 __________ 

 ___________ 

 "( הספק)להלן: "

 מצד שני; 

למתן שירות קצין בטיחות בתעבורה עבור עיריית        1/2023והספק הינו הזוכה במכרז פומבי מס'    : הואיל
 ;  מונוסון- יהוד

 
להלן, והספק מעוניין לספק  וברצון העירייה להזמין מהספק את השירותים, כהגדרתם בחוזה זה   והואיל:   

 לעירייה שירותים, כאמור, והכול בתנאים המפורטים במסמכי המכרז ובחוזה זה; 
 

 והצדדים מעוניינים להעלות על הכתב את פרטי ההתקשרות ביניהם;  והואיל:
 

 
 

 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן: 

 כללי  .1

 ומסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.המבוא לחוזה זה, הצהרות הצדדים בו   .1.1

כותרות הסעיפים בחוזה זה נקבעו אך ורק למען נוחות ולא יהיה בכך כדי לפגוע בכללי הפרשנות   .1.2

 אשר יחולו על החוזה כולו.

בחוזה זה יהיו למונחים המפורטים בטור הימני להלן, הפירוש או המשמעות המפורטים בטור   .1.3

 מחייב הקשר הדברים אחרת: השמאלי, אלא אם כן 

 " העירייה"
 

 עיריית יהוד מונוסון. 
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או   " המנהל" בעירייה  בטחון  אגף  לעת,  מנהל  מעת  העירייה,  ידי  על  שימונה  מי 
לשמש כנציגה לעניין חוזה זה ולפיקוח על מילוי התחייבויות הספק על  

 פיו. 

 "  המכרז"
 

מס'   פומבי  קצין    1/2023מכרז  שירות  עבור  למתן  בתעבורה  בטיחות 
 .מונוסון-עיריית יהוד

        "הספק"
 

, עובדיו, שליחיו, מורשיו המוסמכים, ולרבות כל  הספקלרבות נציגיו של  

 . קבלן משנה הפועל בשמו או מטעמו בביצוע השירותים

  "החוזה"
 

פירושו החוזה, על כל נספחיו, בין שצורפו ובין שאינם  מצורפים, לרבות  
 מסמך, מכל מין וסוג שהוא, שיצורף לחוזה בעתיד. כל 

 

 " השירותים"

 
בטיחות   קצין  שירות  הנקובות  בתעבורהמתן  ההתחייבויות  יתר  וכן   ,

שעל   והתחייבויות  כל הפעולות  ביצוע  וכן  זה,  ובחוזה  במסמכי המכרז 

הספק לבצע על פי המפורט בחוזה זה, הכול לשביעות רצון המנהל ועל פי  
 יותיו. הוראותיו והנח

המרכזית   " המדד" הלשכה  ידי  על  המתפרסם  )כללי(  לצרכן  המחירים  מדד 

  לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי. 

    15.2.2023 כפי שפורסם בתאריך 2023 ינואר מדד חודש  " המדד הבסיסי"
 

והתנאים   .1.4 זה  חוזה  לרבות  המסמכים  כל  זה.  מחוזה  נפרד  בלתי  חלק  מהווים  המכרז  מסמכי 

 המכרז, יכונו להלן ולשם הקיצור "החוזה". הכלליים של 

תשמ"א .1.5 הפרשנות  כחיקוק    1981- חוק  החוזה  את  רואים  פרשנות,  לצורך  החוזה.  על  יחול 

 כמשמעותו בחוק הנ"ל. 

 הצהרות והתחייבויות הספק .2

הספק מצהיר כי קרא היטב את מסמכי המכרז קודם להגשת הצעתו למכרז, כי למד את היקף   .2.1

השירותים הנדרשים וכל הנתונים הדרושים לו לצורך מתן השירותים, מיין לפניו את כל הפרטים  

הדרושים לביצוע השירותים וכי לא תהיינה לו כל טענות ו/או תביעות, כספיות או אחרות, כלפי  

 מקורן באי ידיעה של תנאי או נתון כלשהו.  העירייה, ש

הספק מצהיר כי יש לו את היכולת הפיננסית, הידע, המיומנות, הניסיון, הכישורים המקצועיים   .2.2

הטוב   הצד  על  השירותים  למתן  הדרושים  וזמין  מיומן  מקצועי,  אדם  וכוח  הציוד  והטכניים, 

 מועדים הנקובים בו על פי כל דין. ביותר ולשביעות רצון העירייה, בהתאם להוראות חוזה זה, ב
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הספק מצהיר כי אין מניעה להתקשרות העירייה עמו בחוזה זה וכי בביצוע התחייבויותיו על פי   .2.3

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

דה  הספק מצהיר כי ידוע לו שבשל החשיבות הרבה שמייחסת העירייה למתן השירותים ולעמי .2.4

בלוחות הזמנים של האירועים, הוא יפעל ליישום כל התחייבויותיו בצורה המיטבית, ללא כל  

 תקלה, במשך כל תקופת ההתקשרות עמו. 

 הספק מתחייב לפעול ולהנחות את עובדיו לפעול בהתאם להנחיות העירייה במתן השירותים.  .2.5

 סמכויות המנהל  .3

מוסמך לבקר, לבדוק ולפקח על אופן מתן השירותים  יהיה  )מנהל אגף הבטחון בעירייה(  המנהל   .3.1

 על ידי הספק ואיכותם בהתאם לחוזה. 

סיום עבודת  לאחר  , יהיה שייך לעירייה וישאר בחזקתה  כל חומר ונתון מקצועי של קצין הרכב  .3.2

 החברה מכל סיה שהיא.  

זמן   .3.3 דיווח/ניהול  למנהל.  חובת  בתחום  כולל  תהיה  חשבוניות  ובקרה    )אביזרים,   רכב האישור 

 טיפולים...( תיקונים,

אין בפיקוח של המנהל כדי לשחרר את הספק מהתחייבויותיו כלפי העירייה ומאחריותו בגין   .3.4

למתן   הספק  של  מאחריותו  מוריד  אינו  ופיקוחו  לחוזה,  בהתאם  השירותים  ואיכות  אופן 

 השירותים ואיכותם על פי החוזה. 

יה בעל הסמכות היחידה, לאשר כי השירותים הניתנים על ידי הספק עומדים בתנאי  המנהל יה .3.5

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

אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למנהל, אלא אמצעי מעקב אחר ביצוע החוזה בכל שלביו על   .3.6

צרת יחס אחר מאשר יחס בין מזמין וקבלן עצמאי הן במידה והמדובר  ידי הספק, ואין היא יו

הוא באחריות לגבי כל צד שלישי אחר, והן מבחינת אחריות הספק לאופן ביצוע התחייבויותיו  

 כלפי העירייה ולתוצאות הביצוע.

 מהות השירותים  .4

כלי צמ"ה, נגררים,    24  - רכבי ליסיניג, ו     45רכבים, המורכב מכ     69קיים צי רכב בן כ  ה  בעיריי .4.1

 קטנועים ורכבים בבעלות העירייה. 

יציג קצין בטיחות בתעבורה מטעמו )ביחסי עובד מעסיק או כפרילנסר( על קצין   ספקכי ככל שה .4.2

זה שייתן את השירות    "(קצין הבטיחות)"  הבטיחות בתעבורה והוא  עצמו לעמוד בתנאי הסף 

 בפועל לעירייה.  



- 19 - 

 

 

פעמים בשבוע )שני ימי עבודה קבועים  ממשרדי העירייה  את השירותים  לספק    קצין הבטיחותעל   .4.3

   מלאים, כל יום עבודה בן  שמונה שעות( והכל בהתאם להנחיות  ודרישות העירייה.

הבטיחות   .4.4 קצין  כי  לדרוש  הזכות  שמורה  לעירייה  יגדל  הרכבים  וצי  ככל  כי  את  יובהר  יספק 

 בכפוף לתשלום המפורט בהצעת המחיר.   יום עבודה נוסף.בבמשרדי העירייה  השירותים

לפי שיקול דעתה    ספקתוכל לדרוש מהחות המוצע על ידי הספק,  תראיין את קצין הבטי  העירייה .4.5

יוחלף, וה יובא לאישור ובחינת  ספקכי קצין הבטיחות  מתן    העירייה  מתחייב כי במקרה כזה 

. ככל שלא  ימי עבודה לאחר בקשת העירייה  7, וזאת תוך  קצין בטיחות חלופי  שירותים על ידי

העירייה, הרי שהעירייה תוכל להביא הסכם זה  יאותר קצין בטיחות חלופי להנחת דעתה של  

 או תביעה בעניין. \, והספק יהא מנוע מלהעלות כל טענה ומיידית לסיומו

ההתקשרות  .4.6 סיום  הצדדים  ,לאחר  שהיא  בין  סיבה  כי  מכל  מובהר  מקצועי  ,  ונתון  חומר  כל 

את   הבטיחותששימש  לעירייה  קצין  השירותים  מתן  העירייה  במהלך  רכוש  הינו    ר ויישא, 

   במשרדיה וברשותה. 

 להנחייתו ודרישתו של אגף הבטיחות של העירייה.    פיםכפו יוקצין בטיחות יה או \הספק ו  .4.7

ו .4.8 קצין  \הספק  על  ידווחו  הבטיחות  או  שוטף  השירותים  באופן  ומתן  הביטחון  העבודה  לאגף 

 בעירייה. 

במשרדי העירייה, כאשר העירייה תקצה מחשב ועמדת עבודה.    תן את שירותיו קצין הבטיחות י .4.9

או כל    תוכנת העבודה הקיימת כיום בעירייה היא תוכנת "היטו".  מסד הנתונים שייך לעירייה

 תוכנה אחרת בהתאם לקביעת העירייה. 

שירותי קצין רכב בהתאם לדרישות החוק ומשרד    מתןשירותי קצין הבטיחות כוללים בין היתר: .א

 התחבורה 

   "בייצוג העירייה מול משרד התחבורה לצורך קבלת היתרים, אישורים וכיו .ב

 ניהול ובקרה של צי כלי הרכב של העירייה.  .ג

 ניהול תיקי רכב ונהג.  .ד

 ניהול מנויים בכבישי אגרה.  .ה

 פיקוח ובקרה על נהגים אשר נוהגים ברכבי העירייה.  .ו

 פיקוח על הסכמי המסגרת מול חברות ליסינג.  .ז

 טיפול והסבת דוחות תעבורה. .ח
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 תחקור תאונות ברכבי העירייה.  .ט

 פיקוח על בטיחות ותחזוקה של כלי רכב בעירייה.  .י

 . טיפולים( יקונים,ת  אישור ובקרה חשבוניות בתחום רכב)אביזרים, .יא

 תקופת החוזה ותוקפו .5

 מיום חתימת החוזה על ידי שני הצדדים. תיים לשנתוקפו של החוזה הינו  .5.1

העירייה תהא זכאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת החוזה לתקופה נוספת של   .5.2

"(, כך שתקופת  תקופות ההארכהשנים נוספות, כולן או כל חלק מהן בכל פעם )להלן: "שלוש  
 "(.תקופת ההתקשרותשנים )להלן: "החוזה המקסימלית לא תעלה על חמש 

החליטה העירייה להאריך את תקופת החוזה כאמור, תודיע על כך לספק בכתב ומראש לא יאוחר   .5.3
ימים לפני תום תקופת החוזה. בתקופת ההארכה ימשיכו לחול על הצדדים כל הוראות    30  -מ

 החוזה בשינויים המתחייבים. 

אמור לעיל, ימציא הספק לעירייה במועד חתימתו  החליטה העירייה להאריך את תקופת החוזה כ  .5.4
על הכל  העירייה,  תדרוש  אשר  אחר  מסמך  וכל  ביטוח,  פוליסות  ההארכה  חוזה  תנאי  -על  פי 

 החוזה. 

לפי   .5.5 המחויבים,  בשינויים  זה  חוזה  תנאי  כל  ההארכה  בתקופת  יחולו  כאמור,  החוזה  הוארך 

 העניין. 

דעתה, להפסיק בכל עת את ההתקשרות מכח    על האמור לעיל, תהא העירייה רשאית, לפי שיקול .5.6
יום מראש ובכתב. נתנה לספק הודעה כאמור, לא תהיינה לספק    30חוזה זה בהודעה לספק של  

בגין   יחסי  תשלום  למעט  אחרות,  או  כספיות  שהוא,  וסוג  מין  מכל  טענות  ו/או  תביעות  כל 
 השירותים שסופקו על ידו בפועל עד למועד הפסקת השירות.

ע מיתר הוראות החוזה ומסמכי המכרז, מובהר ומוסכם בזאת במפורש כי ההתקשרות  מבלי לגרו .5.7
בחוזה זה, היקפה וכן תשלום התמורה מכוח החוזה כפופים לקבלת אישור תקציבי ע"י הגורמים  

 המוסמכים בעירייה עפ"י דין.

שוטף    חוזה זה יסופקו על ידי הספק במהלך תקופת החוזה באופן  מושאלמען הסר ספק, השירות   .5.8
עובדי   על  החלה  אחרת  מניעה  וכל  השבתות  שביתות,  עיצומים,  של  קיומם  במהלך  אף  ורציף 

 עירייה אלא אם ינחה המנהל אחרת. 

 העיריה רשאית לעשות פעולות במקום הספק .6

כל פעולה שהספק התחייב לבצע ולא ביצע, וכן כל התחייבות המוטלת עליו לפי החוזה והיא לא   .6.1
העיריה לשים ספק אחר תחתיו ולעשותם במקומו ועל חשבונו, ובלבד שנשלחה  רשאית    –מולאה  
לפ  המנהל,  אליו  ידי  על  בכתב  הודעה  כן  הזמן  ני  תוך  התחייבויותיו  למלא את  הדורשת ממנו 

 שנקבע בהודעה.  

מובהר כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכויותיה של העירייה בהתאם לחוזה זה ובהתאם   .6.2
לכל דין וכן אין בו בכדי לגרוע מזכות העירייה לבצע את השירות ושירותים דומים לו באמצעות  

 עובדיה.  

 אמצעי בטיחות וזהירות   .7
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לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים לשם מתן הש .7.1 החוזה    מושאירות  הספק מתחייב בזאת 
חוזה זה באופן    מושאבאופן שלא יגרום לסיכון אדם או רכוש וכן לפעול בביצוע התחייבויותיו  

בטיחותי, לשמירת רווחתם ושלומם של עובדיו וכל אדם וגוף אחר, בהתאם לכל דין, לרבות חוקי  
 הבטיחות בעבודה.  

טות בסעיף זה כלולות במחיר  למען הסר ספק, ההוצאות המתחייבות בגין מילוי החובות המפור .7.2
 הצעת הספק, ולא תינתן כל תמורה נפרדת בגין הוצאות אלו.  

 אחריות ושיפוי בנזיקין .8

ולפיכך   .8.1 בלבד  הספק  על  תחול  השירותים  עבור  הבלעדית  האחריות  כי  הצדדים  בין  מוסכם 

על  אישוריה של העירייה לתוכניות ו/או למסמכים אחרים הקשורים בשירותים ו/או אשר הוכנו  
ידי הספק על פי חוזה זה לא ישחררו את הספק מאחריותו המקצועית המלאה הנ"ל ואין בכך  
ו/או לאיכות   ו/או לכשרות  על מי מטעמה אחריות כלשהי לטיב  ו/או  כדי להטיל על העירייה 

 השירותים ו/או התוכניות ו/או מסמכים, כאמור. 

שיגרמו  .8.2 הוצאה  ו/או  הפסד  ו/או  נזק  לכל  אחראי  יהיה  בגין    הספק  שלישי  לצד  ו/או  לעירייה 
השירותים בשלמותו אן בחלקו אינו משמש בצורה הולמת את    מושאהשירותים ו/או עקב כך ש

 המטרות שלשמן תוכנן. 

ו/או   .8.3 לגוף  ו/או אבדן ו/או הפסד אשר יגרמו  הספק יהיה לבדו אחראי כלפי העירייה לכל נזק 
של צד ג' כלשהו ו/או לעובדי הספק ו/או    לרכוש ו/או לציוד של העירייה ו/או של עובדיה ו/או

ו/או מחדל, טעות או   ו/או עקב מעשה  ו/או בקשר עם השירותים  בגין  למי מטעמו של הספק 

השמטה של הספק ו/או עובדיו ו/או כל מי שפועל מטעמו, תוך כדי ביצוע השירותים או בקשר  
 אליהם. 

צא בשירותיה מכל אחריות לכל  הספק פוטר את העירייה ו/או עובדיה ו/או כל אדם אחר הנמ .8.4
אובדן או נזק הנמצא באחריות הספק 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  

שה ו/או תביעה  וזאת על פי פסק דין של בית משפט מוסמך. העירייה תודיע לספק על נזק, דרי
 כאמור ותאפשר לו להתגונן ולהגן על העירייה מפניה על חשבונו. 

ו/או מכל סיבה   .8.5 העירייה רשאית לקזז מן התשלומים אשר הספק זכאי להם מכוח הסכם זה 
שהם   מחדל  או  מעשה  בגין  כלשהו  שלישי  צד  ידי  על  מהעירייה  נתבעים  אשר  סכומים  אחרת 

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

 באחריותו של הספק כאמור לעיל. 

 ביטוח .9

הוראות   .9.1 למלא אחר  דין, מתחייב הספק   כל  לפי  או  לפי החוזה  הספק  לגרוע מאחריות  מבלי 
  וכ"   (1)כנספח ו'" המסומנים  םיאישור קיום ביטוח"  -   " ובנספח הביטוחהביטוח המפורטות ב"

 המצורפים להסכם זה ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו., שימציא לעירייה "2ו' מסמך 

הפר הספק את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות העירייה יהא הספק   .9.2
אחראי לנזקים שיגרמו לעירייה באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו  תביעות ו/או טענות, כספיות  

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

 העסקת עובדים .10

הספק יספק את כח האדם הדרוש לביצוע השירות, במספר הדרוש לביצועו בצורה המתחייבת   .10.1
 מכח חוזה זה. 
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יעסיק הספק רק מי שרשום, בעל רישיון    –מקום בו מתן השירות מחייב רישום, רישיון או היתר   .10.2
 או היתר כאמור. 

עובדים זרים כהגדרתם בהוראות התכ"ם. הספק ישלם לעובדיו שכר ויקיים  הספק לא יעסיק   .10.3
תנאי עבודה נאותים ויבצע את כל חובותיו בקשר עם הביטוח הסוציאלי של עובדיו וימלא אחר  

 וכל דין רלוונטי אחר.  1968- הוראות חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ תשכ"ט

הספק מצהיר בזאת כי הינו קבלן עצמאי וכי אין בחוזה זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור יחסי   .10.4
עובד מעביד בינו לבין העיריה. כמו כן, מצהיר בזאת הספק כי הוא המעביד של עובדיו, וכי אין  

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

ייב לשלם עבור עצמו ועבור עובדיו את תשלומי מס ההכנסה הביטוח הלאומי וכל  הספק מתח  .10.5
ו/או הפועלים מטעמו זכאים   מס או תשלום אחר שיידרש לשלם ואין הספק, עובדיו, מורשיו 
 לקבל מן העירייה כל תשלום ו/או זכויות שהם המגיעים עפ"י כל דין ו/או נוהג לעובד ממעבידו.  

שלם סכום כל שהוא מן הספק ו/או מעובדיו, שמקורם בטענת יחסי עובד  במידה והעיריה תתבע ל .10.6
ומעביד, מתחייב הספק לשפותה בגין כל סכום כאמור והעיריה רשאית לנכות כל סכום שתחויב  
בו כאמור מן התמורה המגיעה לספק. מובהר בזאת כי אין בסעיף זה כדי לגרוע מחובת הביטוח  

 של הספק כאמור במסמכי המכרז.

נוער וכי אי עמידה בהוראות חוק זה  הספ .10.7 לו, כי עליו למלא אחר הוראות חוק עבודת  ק ידוע 
 מהווה הפרה יסודית של החוזה:

 (, תשנ"ח[  2ה מסכנת ]תיקון: תשל"ב)עסק. ה33
   -נער באחד מאלה   המעסיק

 או בניגוד להוראות היתר שניתן מכוחן;   4א או 2, 2(   בניגוד להוראות סעיפים 1)
, כי עבודה של נער בו  5(   במקום ששר העבודה והרווחה קבע, בהתאם להוראות סעיף  2)

 עלולה לסכנו;  
(   בעבודות, בתהליכי ייצור או במקומות עבודה ששר העבודה והרווחה אסר או הגביל  3)

 ;  6הם, בהתאם להוראות סעיף ת נער בעסקה
 אין להעבידו בה בגילו;   7(   בעבודה, שעל פי הקבוע בתקנות לפי סעיף  4)
וחצי מן הקנס הקבוע    -, דינו  14(   בניגוד להוראות סעיף  5) מאסר שנה או קנס פי אחד 

 חוק העונשין(.  -)להלן  1977-( לחוק העונשין, התשל"ז2)א()61בסעיף 
 

 חרת ]תיקון: תשנ"ח[ ה אסורה אסקא. הע33
   -נער באחד מאלה   המעסיק

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

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

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

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

, ובחוק  1991– עוד מצהיר הספק כי הוא עומד בתנאים הקבועים בחוק עובדים זרים,  התשנ"א .10.8
, לצורך התקשרות עם הרשות בחוזה זה, וכי כראיה חתם על  1987  –שכר מינימום, התשמ"ז  

 תצהיר בנוסח המצורף למסמכי המכרז והמהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה. 

 מעסיק אי קיום יחסי עובד  .11

הספק מצהיר בזאת, כי הינו קבלן עצמאי וכי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בינו   .11.1
 , יחסי שותפות, יחסי סוכנות או יחסים דומים אחרים כלשהם.  מעסיקלבין העירייה יחסי עובד  
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זה כדי ליצור יחסי עובד  של עובדיו וכי אין בהסכם    המעסיקכמו כן, מצהיר בזאת הספק, כי הוא   .11.2
 בין העיריה לבין מי מעובדיו ו/או מי מטעמו.   ומעסיק 

הספק מתחייב לשלם עבור עצמו ועבור עובדיו את תשלומי מס ההכנסה, הביטוח הלאומי וכל   .11.3
ו/או הפועלים מטעמו זכאים   מס או תשלום אחר שיידרש לשלם ואין הספק, עובדיו, מורשיו 

ו/או הטבות סוציאליות ו/או זכויות שהן המגיעות עפ"י כל דין ו/או  לקבל מן העירייה כל תשלום  
 .   ממעסיקונוהג לעובד 

מוסכם בין הצדדים כי אם בית המשפט או גורם מוסמך יחליט, למרות כוונת הצדדים שבאה   .11.4
לידי ביטוי מפורש בהסכם זה, עקב תביעה או נקיטת הליך משפטי על ידי הספק ו/או מי מטעמו  

העיריי הדינים  כנגד  העסקתו  ועל  עליו  חלים  וכי  עובד  כהעסקת  העסקתו  את  רואים  כי  ה, 
והתנאים של עובד, הרי מוסכם ומותנה בזאת בין הצדדים ומוצהר על ידי הספק כי התשלומים  
שיינתנו לספק כעובד בגין מתן השירותים בהתאם להסכם זה, יחושבו על פי הקבוע לעניין זה  

שי בתפקיד דומה ככל האפשר, ובהיעדר תפקיד דומה יחושבו על  לגבי עובדי העירייה בחוזה אי
מהתמורה ששולמה לספק על פי הסכם זה. בכל מקרה מוסכם    60%  -פי שכר בסיס שווה ערך ל

כי לא יחול על הספק הסכם קיבוצי כלשהו שחל על מי מעובדי העירייה. הספק מתחייב באופן  
יום    30ם דרישתה הראשונה, ובכל מקרה תוך  בלתי חוזר לשפות או לפצות את העירייה, מיד ע

מהמועד בו ייקבע כי הספק הינו עובד שכיר של העירייה, בכל סכום שיהא על העירייה לשלם  
עקב כל חיוב שיוטל על העירייה, לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, וכי כל התשלומים העודפים  

וא צמוד למדד המחירים לצרכן  שקיבל הספק יוחזר על ידו מהעירייה עם קבלת הדרישה, כשה
 ונושא ריבית שנתית בשיעור המרבי המותר על פי כל דין. 

בית   .11.5 יחליט  באם  כי  לעיל, הספק מתחייב  ובהתחייבויות הספק כאמור  בהצהרות  לפגוע  מבלי 
משפט או גורם מוסמך כלשהו, כי המצב המשפטי לגבי תקופת הסכם זה שונה מהמוצהר בסעיף  

או תשלום אשר יקבל הספק עקב קביעה כאמור ייחשב כחוב של הספק  /זה לעיל אזי כל סכום ו
לעירייה והעירייה תהא רשאית לקזזו מכל סכום אשר יגיע לספק ו/או למי מטעמו לרבות משכר  

 עבודה ופיצויי פיטורים. 

 מובהר בזאת, כי אין בסעיף זה כדי לגרוע מחובת הביטוח של הספק כאמור במסמכי המכרז.  .11.6

 ויות והעסקת קבלני משנה איסור הסבת זכ .12

ו/או לשעבד ו/או להעביר את החוזה, כולו או חלקו, או    הספק אינו רשאי להסב ו/או להמחות .12.1

כל טובת הנאה על פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, ו/או לשעבד ו/או להמחות ו/או  

 להסב ו/או להעביר את זכויותיו על פי חוזה זה, כולן או חלקן.  

ה במועד הגשת  מהשליטה בספק, לעומת השליט  50%במקרה של ספק שהינו תאגיד הרי העברת   .12.2

אותה   יראו  בחלקים,  נעשתה  אם  ובין  אחת  בבת  נעשתה  ההעברה  אם  בין  במכרז,  ההצעות 

 כהעברה המנוגדת לאמור לעיל. 

הספק לא יהיה רשאי להעסיק קבלני משנה בביצוע השירותים, כולם או חלקם, אלא אם קיבל,   .12.3

 מראש ובכתב, את אישור העירייה. 

 שמירת סודיות  .13
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בסודיות גמורה ומוחלטת, כל מידע, פרטים ונתונים מכל סוג שהוא, בכל  הספק מתחייב לשמור  .13.1

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

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

 ישרין ובין בעקיפין, בקשר עם ביצוע השירותים. שיגיעו לידיעת הספק, בין במ

הספק מתחייב לא לגלות בכל אופן שהוא, בין במעשה ובין במחדל, את המידע לאיש למעט עובדי   .13.2

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

עם   בקשר  תפקידיהם  את  לבצע  מנת  על  למידע  הטובין  הזקוקים  ואספקת  השירותים  מתן 

 ובהיקף שלא יעלה על הדרוש לצורך ביצוע תפקידיהם הנ"ל. 

ביצוע   .13.3 כנדרש לצורך  או בעקיפין, אלא  כל שימוש, במישרין  לעשות במידע  הספק מתחייב לא 

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

 התמורה  .14

השירותים   .14.1 מתן  ובמועד    שא מוכנגד  באופן  חשבונות  והגשת  העירייה  רצון  לשביעות  זה  חוזה 
כמפורט בחוזה זה וכן כנגד מילוי מלוא התחייבויותיו על פי חוזה זה על נספחיו, תשלם העירייה  

בהתאם להצעת המחיר   בסך של _______________ ₪ לחודש בתוספת מע"מ,   לספק תמורה  
למסמכי המכרז לאחר קבלת הזמנה תקציבית מאושרת כדין מהעירייה בכפוף לתנאי    במסמך ג'

 החוזה. 

בזאת, כי מחירי ההצעה מהווים תשלום מלא וסופי בגין אספקת השירותים, וכוללים    מובהר  .14.2
את כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות באספקת השירותים  

החוזה, לרבות:   מושאבשלמות ומהווים כיסוי מלא לכל התחייבויות המציע  על פי תנאי המכרז 
וכיו"ב. כן מובהר,  , תשלום אגרות ורישיונות, שעות משרד  נסיעות )לרבות ביטול זמן בגין נסיעות(

על אף האמור לעיל, יתווסף  .כי לא יתווספו למחירים אלה סכומים נוספים מכל מין וסוג שהוא
 רו עפ"י דין אשר ישולם על ידי העירייה.לתמורה מע"מ בשיעו

נתיים  סכום התמורה לא יוצמד למדד כלשהו במהלך תקופת ההתקשרות הראשונה )קרי, בש .14.3
 ( לאחר מכן, ככל שיוארך ההסכם, יוצמד סכום התמורה למדד המחירים לצרכן.הראשונות

ילת השנה  ההצמדה למדד המחירים לצרכן תתבצע בראשית כל שנת הארכה )כלומר, החל מתח 

ינואר  להתקשרות( באופן בו מדד הבסיס יהא המדד    לישית הש כפי שפורסם    2023בגין חודש 
והמדד החדש יהא המדד האחרון הידוע במועד ביצוע ההצמדה. המחירים    15.2.2023בתאריך  

המוצמדים יחולו במהלך כל השנה ולא תתבצע הצמדה נוספת במהלך השנה. כמו כן, לא תתבצע 
 רטרואקטיבית. הצמדה 

עוד מובהר במפורש, כי כל מס, היטל או תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר יחולו   .14.4
תנכה   העירייה  ידו.  על  וישולמו  הספק  על  יחולו  זה,  חוזה  עפ"י  השירות  ביצוע  על  בעתיד 
היטלים   מיסים,  זאת  ובכלל  דין,  כל  לפי  לנכות  שעליה  סכום  כל  לספק  המגיעים  מהסכומים 

 מי חובה, והעברתם לזכאי תהווה תשלום לספק. ותשלו

עוד מוסכם, כי העירייה תהא רשאית לנכות מכל תשלום המגיע לספק את כל הסכומים, הקנסות   .14.5
 וההורדות אשר יחולו עליו עקב אי ביצוע בשלמות של כל הנדרש ממנו במסגרת חוזה זה.

 הגשת חשבונות ואופן תשלום התמורה      .15
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המנהל יבדוק את החשבונית והחשבון המוגשים על ידי הספק ויאשרם בחתימתו, בחלקם או   .15.1
העבודה   להזמנות  בהתאם  בהם,  המופיעים  הפרטים  ושלמות  נכונות  בדיקת  לאחר  במלואם, 

 ולשיקול דעתו הבלעדי.  

תוך   .15.2 תשולם  להוראת    30החשבונית  בהתאם  לעירייה  הומצאה  שבמהלכו  החודש  מתום  יום 
 "(. מועד התשלוםב' )להלן: "-ו  סעיפים א'

מובהר בזאת, כי במקרה בו הפרטים המופיעים בחשבון ובחשבונית אינם נכונים ו/או מלאים   .15.3
ו/או מדויקים, במלואם או בחלקם, רשאי המנהל שלא לאשרם ולהורות לספק לבצע תיקונים  
ו/או השלמות לפי שיקול דעתו הבלעדי, תוך פירוט הליקויים אשר נמצאו בחשבון ויראו זאת  

ומצא לעירייה ותקופת הימים עד להמצאת החשבונית המתוקנת לא תיספר  כאילו החשבון לא ה
 במניין הימים עד למועד התשלום.  

  23-מ  לא יאוחראם החשבונית תוחזר לספק לצורך ביצוע ההשלמות כאמור לעיל,  .15.3.1
המתוקנת   החשבונית  קבלת  מועד  א',  ס"ק  לפי  ההמצאה  ממועד  עסקים  ימי 

. החשבונית המתוקנת תשולם לספק תוך  מהספק ייחשב כמועד ההמצאה המעודכן
 יום מתום החודש שבמהלכו הומצאה לעירייה.   45

  23  לאחר חלוף אם החשבונית תוחזר לספק לצורך ביצוע ההשלמות כאמור לעיל,   .15.3.2
- ימי עסקים ממועד ההמצאה לפי ס"ק א', החשבונית תשולם לספק לא יאוחר מ

שממועד החזרת החשבונית    ימי עסקים מתום "מועד התשלום". ואולם התקופה  10
במניין   תבוא  לא  המתוקנת,  החשבונית  את  לעירייה  המציא  שהספק  ועד  לספק 

 הימים לתשלום החשבונית כאמור. 

הסכם    מושאכל מס, היטל או תשלום חובה, מכל סוג החלים או אשר יחולו בעתיד, על השירותים   .15.4
יגיעו לספק כל סכום שעליו לנכות  זה, יחולו על הספק  וישולמו על ידו. המנהל ינכה מהסכומים ש

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

 והעברתם של הסכומים לזכאי יהווה תשלום לספק. 

 ירייה אך ורק כנגד קבלת חשבונית מס. כל התשלומים יבוצעו ע"י הע .15.5

לפי   .15.6 מהתשלום  חלקים  לעכב  וכן  לספק  מהתשלום  קיזוזים  לבצע  רשאית  העירייה  כי  יובהר 
   זכויותיה בחוזה זה ועפ"י כל דין.

 ערבות להבטחת ביצוע ההסכם .16

הספק   .16.1 מוסר  מקצתן,  או  כולן  החוזה,  בתקופת  החוזה  פי  על  התחייבויותיו  מילוי  להבטחת 

רם חתימת החוזה, ערבות בנקאית צמודה מאת בנק מסחרי ידוע בישראל או מאת  לעירייה בט

חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי  

( למסמכי  2בנוסח מסמך ז')   ,"(הערבות)להלן: "   ₪  0005,, בסכום של  1981-הביטוח, התשמ"א  

 יריה. המכרז, להנחת דעתו של גזבר הע

כערבות   .16.2 גם  תשמש  האמורה  הערבות  הספק.  על  יחולו  הערבות  במתן  הכרוכות  ההוצאות 

 להתחייבות הספק להשיב לידי העיריה את ההפרשים והסכומים הנובעים מטעויות בחשבונותיו.  

אינו פוטר את הספק ממילוי כל חובותיו והתחייבויותיו    מובהר בזאת כי מתן הערבות כדלעיל .16.3

ומימושה של הערבות, כולה או   גבייתה  כלפי העירייה עפ"י חוזה זה ובהתאם לכל דין, ואילו 
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חלקה, על ידי העירייה, לא יהוו מניעה מצדה לתבוע מהספק כל נזקים והפסדים נוספים וכן כל  

 פ"י דין.  סעדים נוספים ואחרים עפ"י חוזה זה ו/או ע 

המרכזית   .16.4 הלשכה  ידי  על  מפורסם  שהוא  כפי  לצרכן,  המחירים  למדד  צמודה  תהיה  הערבות 

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

 החתימה על החוזה. 

רשאית  סכום הערבות שנגבה על ידי העירייה ישמש כפיצוי קבוע ומוסכם מראש והעירייה תהא   .16.5

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

נה הגמור והמוחלט של העירייה מבלי שתהא לספק זכות כלשהי לבוא כלפי העיריה או  ילקני 

ראש העיריה או גזבר העיריה בטענות כלשהן בקשר לכך, ומבלי שדבר זה יגרע מזכויותיה של  

 י החוזה ו/או על פי כל דין בגין הפרת החוזה. העיריה על פ

הערבות תהא אוטונומית, בלתי מותנית וניתן יהא לממשה מידית בלא צורך בהנמקה, לפי פנייה   .16.6

גזבר העירייה בכל מקרה שלפי קביעתם לא ביצע הספק את   חד צדדית של ראש העירייה או 

ה התחייבותו/  אחר  מילא  לא  או  הפר  או  חלקן  ו/או  או  העבודות  זה  חוזה  עפ"י  תחייבויותיו 

במקרה של סכומים המגיעים לעירייה בגין הפרשים הנובעים מטעויות בחשבונות הספק. היה  

והערבות תחולט על ידי העירייה והחוזה לא יבוטל, ימציא הספק ערבות חדשה בתנאים זהים  

 לערבות שחולטה.   

עם קבלת ההודעה על הארכת  החליטה העירייה להאריך את תקופת החוזה, ידאג הספק מיד   .16.7

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

 בנקאית אוטונומית חדשה בסכום זהה אשר תוקפה עד לתום התקופה המוארכת. 

 הוראות סעיף זה יחולו על הערבות התקפה בתקופת ההארכה בשינויים המחויבים לפי העניין.  .16.8

 פות הפרות ותרו .17

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של   .17.1
חוזה זה ויזכו את העיריה בכל הזכויות המוקנות לה  עפ"י החוזה ועפ"י כל דין במקרה של הפרה  

יסודית ובכלל זה בכל אחד מהמקרים דלהלן תהא העיריה רשאית, בהודעה בכתב, לבטל את  
צע את השירות בעצמה, או בכל דרך אחרת, שתמצא לנכון ולחייב הספק בהוצאות  החוזה ולב

כי   בזאת  מובהר  בה.  הנקוב  במועד  מבוטל  החוזה  יהא  כאמור  הודעה  נמסרה  בכך.  הכרוכות 
נקיטת צעד מן הצעדים המפורטים דלעיל אין בה כדי להקנות לספק כל זכות לקבלת תמורה  

 כלשהי מאת העירייה:

גל או שהוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל או כשניתן נגדו צו כינוס נכסים כשהספק פושט ר (1)
, נתקבלה על ידו החלטה על פירוק  נכסיו כולם או חלקם  או במקרה של תאגיד לגבי 
מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפרוק או ניתן נגדו צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה או  

שיו למען קבל ארכה או פשרה למען  סידור עם נושיו כולם או חלקם, או שהוא פנה לנו
 .  1983 –הסדר אתם בהתאם לפקודת החברות )נוסח חדש( תשמ"ג 

 כשהספק מסתלק מביצוע החוזה, להנחת דעתו של המנהל.  (2)

כשאין הספק מתחיל בביצוע עבודה מסוימת, או כשהוא מפסיק את מהלך ביצועה או   (3)
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מנהל, או שאינו  מספק את שהוא אינו מבצעה ברציפות לפי לו"ז שנקבע ואושר ע"י ה
יותר  או  אחת  הפר  הספק  כאשר  או  במועד  להשלמתם  הדרוש  בקצב  השירותים 
מההתחייבויות האמורות בחוזה ולא תיקן את ההפרה לאחר שקיבל התראה על כך מאת 
המנהל תוך הזמן שננקב בהתראה, או כאשר המנהל התרה בו כי השירותים המסופקים 

נם לשביעות רצונו והוא לא נקט מיד עם קבלת התראה זו  על ידו, כולם או מקצתם, אי 
 צעדים נאותים לשיפור איכות השירותים.  

 כשיש בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו שהספק מתרשל בזדון בביצוע החוזה.   (4)

כשיש בידי העירייה הוכחות להנחת דעתה, שהספק נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד ,  (5)

 בקשר לחוזה או כל דבר הכרוך בביצוע החוזה.   מענק דורון או טובת הנאה כלשהי

הספק אינו ממלא את הוראות המנהל ולא נענה לדרישותיו תוך זמן סביר ו/או תוך הזמן   (6)
 שנקבע לכך ע"י המנהל.   

מבעלי   (7) מי  נגד  ו/או  הספק  נגד  פליליים  הליכים  ננקטו  או  פלילית  חקירה  נפתחה  אם 
 מניותיו ו/או מנהליו.  

הי של הספק שנתנה בקשר עם חתימת חוזה זה אינה נכונה, או  התברר כי הצהרה כלש (8)

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

מדויקים  (9) שאינם  דוחות  ו/או  נתונים  ו/או  הצהרה  לעירייה  מסר  הספק  כי  התברר 

 במסגרת תפקידו.  

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

 .16,  7-13, 4, 2שהספק הפר סעיף מסעיפי החוזה הבאים הנחשבים כהוראות יסודיות:  (11)

השתמשה העיריה בסמכות כלשהי מהסמכויות, או בזכות כלשהי מהזכויות שהוקנו לה בחוזה   .17.2
את ביצועו, כולו או מקצתו, לא יהיו לספק כל    וביטלה את החוזה, כולו או מקצתו, או הפסיקה 

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

מובהר בזאת במפורש כי לא יראו בשימוש העירייה בזכויותיה עפ"י החוזה ו/או עפ"י דין כביטול   .17.3

ה הודיעה על כך במפורש ובכתב, והספק יהיה חייב לעמוד  החוזה על ידי העירייה, אלא אם העיריי
 בכל התחייבויותיו על פי החוזה כל עוד לא ניתנה הודעה על ביטול החוזה.  

מבלי לפגוע באמור לעיל, העיריה תהא רשאית לבטל החוזה בהוראה בכתב של המנהל בכל עת ע"פ   .17.4
 ימים.   30שיקול דעתו הבלעדי של המנהל, וזאת בהתראה של 

ופסקו שירותי הספק בשל ביטול החוזה על ידי העירייה כאמור בסעיף זה, הוא יהיה זכאי לקבלת  ה .17.5
התמורה המגיעה לו, בהתאם לתנאי החוזה, בגין השירותים שסיפק לה בפועל לשביעות רצונה על  
פי הזמנתה ועד למועד הפסקת השירות עפ"י הודעת העירייה, בניכוי כל הכספים אותם היא זכאית  

כנגד קבלת התמורה הנ"ל, לאחר  לקז דין.  ו/או בהתאם לכל  זה  לחוזה  ו/או להפחית בהתאם  ז 
הניכויים, לא תהיינה לספק כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות בגין נזקים ו/או הפסדים שנגרמו  
 לו, כולל עבור פגיעה במוניטין ו/או אובדן רווחים, כתוצאה מהפסקת ההתקשרות וביטול החוזה.  
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השלמת   .17.6 הוצאות  תהיינה  אחר,  ספק  באמצעות  השירות  ביצוע  את  להשלים  העירייה  החליטה 
בתוספת   האמורות,  להוצאות  בנוסף  יישא,  והוא  הספק  חשבון  על  כתמורה    17%העבודה  מהן 

 להוצאות משרדיות, מימון ותקורה. 

 העדר בלעדיות  .18

להיזקק לשירותי הספק  מובהר בזאת כי אין בהסכם זה בכדי לחייב את העירייה בדרך כלשהי   .18.1

 באופן בלעדי. 

אחרים   .18.2 ספקים  ידי  על  או  בעצמה  דומים  שירותים  לבצע  רשאית  תהא  העירייה  לדוגמא,  כך 

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

השירותים   לקבלת  ונוספ/ים  נפרד/ים  מכרז/ים  פרסום  שירותים  המכר  מושאבאמצעות  או  ז 

 דומים. הספק לא יהא זכאי לכל פיצוי ו/או תמורה במקרה זה. 

 שמירת זכויות   .19

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  

לא אם  בדרך אחרת ביחסיה עם הספק ו/או מי מטעמו ו/או מנהל החשבונות, ולא יהא לה כל תוקף א
 כן ויתרה העיריה על זכותה בכתב ובמפורש.  

 ניכוי כספים מהספק .20

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

או פיצוי ו/או שיפוי אשר יגיעו לעירייה מהספק בהתאם לחוזה זה ו/או שעל העיריה  ו/או כל סכום ו/
לשאת בהם מחמת שתתבע ע"י צד ג' בגין מעשי ו/ או מחדלי  הספק ו/או עובדיו ו/או מועסקיו ו/או מי  
מטעמו ו/או כל העשוי להגיע לעירייה מאת הספק מכח חוזה או מקור שהוא.  האמור בסעיף זה אינו  

 ע מזכויותיה של העיריה לתבוע את החזרת הכספים ששולמו על ידיה בכל דרך אחרת. גור

 תרופות  .21

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

 כללי  .22

חוזה   .22.1 כל  ו/או  זה  חוזה  פי  על  זכאית לקזז מהכספים המגיעים לספק  כל סכום  העירייה  אחר 

 המגיע לה ממנו. 

מוסכם בזה כי הוראות חוזה זה, על נספחיו, משקפות את מלוא המוסכם בין הצדדים, וכי צד   .22.2

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

שני הצדדים    כל שינוי מהוראות חוזה זה לא יהוא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת .22.3

 והספק יהא מנוע מלהעלות כל טענה לשינוי אלא אם נעשה בדרך האמורה. 
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יפו  -סמכות השיפוט לגבי כל דבר ועניין הנובעים מחוזה זה תהא לבתי המשפט בעיר תל אביב .22.4

 בלבד.

 הודעות  .23

 כתובת הצדדים הם כמפורט בפתח חוזה זה.  

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

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 
 

  _____________________                                           ______________________         
                      

 מונוסון-עיריית יהוד                הספק 
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 ( 1מסמך ה')
 

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

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

 כדלקמן: 
 

חוק עסקאות גופים )להלן: "  1976  –הנני עושה תצהיר זה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  
- ריית יהודלמתן שירות קצין בטיחות בתעבורה עבור עי   1/2023"(, כחלק מהצעה במכרז פומבי מס'   ציבוריים

בחוק  ,  ונוסוןמ להם  הנתונה  המשמעות  תהיה  זה  בתצהיר  המפורטים  למונחים  האמור.  למכרז  בהתאם 
 עסקאות גופים ציבוריים. 

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 

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

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

 הריני מצהיר, כי מתקיים אחד מאלה:  .3

ק שוויון  חו)להלן: "  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח   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  
יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל  

 וחתם/מה עליו בפני. 

              ___________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד                                       



 

  

 ( 2מסמך ה')
 

 1976-אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו
 

אני הח"מ _____________________________ "פקיד מורשה" כמשמעותו בחוק עיסקאות גופים   .1
 , מדווח בזאת כי למיטב ידיעתי: */ יועץ מס */ רואה חשבון *1976-ציבוריים, תשל"ו 

 _______________   __________________________ 
 מס' זהות/מס' רשום חבר בני אדם     שם             

 

פי פקודת מס הכנסה וחוק  -מנהל*/פטור מלנהל* את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל על .א
 . 1975-מס ערך מוסף, תשל"ו

נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס   .ב
 ערך מוסף. 

אין בו כדי לחייב בצורה כלשהי בפני   אישור זה אינו מהווה אסמכתא לעניין קבילות פנקסי החשבונות, .2

ועדת ערר או בפני בית המשפט, ואין הוא קובע עמדה ביחס לתקינותם של הדו"חות, מועדי הגשתם או  
 נכונות הסכומים ששולמו על פיהם. 

 תוקף האישור מיום הנפקתו ועד ליום _____________________________**.  .3

 

 
_____________          ___________ ________________                     _____________         __ 

 חתימה         מס' רשיון     תואר         שם         
 
 
 

 תאריך: ____________________ 
 

 
 

 * מחק את המיותר.
הונפק האישור.במרס של השנה שלאחר השנה בה  31** רשום את המועד, ולא יאוחר מיום 



 

 

 ( 1)מסמך ו'

 ביטוח  -  1נספח ו'

דין,    מבלי .1 כל  פי  על  או  זה  הסכם  פי  על  הספק  מאחריות  לערוך   עללגרוע  הספק 
ההסכם וכל עוד אחריות הספק קיימת  תקופת    כל, למשך  ן הספקולקיים, על חשבו

  , ההסכם( שנים נוספות לאחר תום תקופת    5)ולעניין ביטוח אחריות מקצועית, למשך  
  , 2כנספח ו'   זה  להסכםבאישור עריכת הביטוח המצורף  המפורטים  את הביטוחים  

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

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

 . המבטחים
 ביטוחי   בכל  יבוטל"  רבתי  רשלנות"  חריג  כי  לוודא  הספק  על  -הפוליסות  נוסחי .ב

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

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

בגין חידוש   ,מעודכן  אישור עריכת ביטוחידי העירייה  ל   להמציאהספק  על  הביטוח,  
נוספת, ומדי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה    ביטוחתוקף ביטוחי הספק לתקופת  

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

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

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

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

  ,או מי מטעם העירייה  העירייהכל טענה כלפי  לא תהיה  ספק  ול  זה ו/או על פי דין,
 האחריות כאמור.  לגבולותבכל הקשור 

ומצא על  שי  ,הביטוחעריכת  לבדוק את אישור    לעירייה תהא הזכות, אך לא החובה, .4
לעיל,  הספק  ידי   הספקכאמור  שינוי  ועל  כל  הרחבה,  תיקון  ,לבצע  או  התאמה   ,

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

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

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

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

לרכוש או ציוד כלשהו, המובא על ידי הספק או מי מטעם הספק לחצרי העירייה ו/או 
דרישה  ,כל טענה ספקולא תהיה ל (,רכב כלי לרבות)המשמש לצורך מתן השירותים 

, ובלבד שהפטור כאמור לא בגין אבדן ו/או נזק כאמורלעיל    נזכריםהאו תביעה כלפי  
 יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

: , בעצמו או באמצעות הבאים מטעמואת הביטוחים הבאים  לערוך  הספקבנוסף, על   .7
על כנדרש  חובה  ביטוח    ביטוח  רכב,  בכלי  השימוש  עקב  גופנית  פגיעה  בגין  דין  פי 

₪ בגין נזק    400,000שלישי עקב השימוש בכלי רכב עד לסך  אחריות בגין רכוש של צד  
 .ביטוח "מקיף" לכלי הרכב ,אחד

לעיל,   האמור  אף  הרכוש  הזכות,  ספק  לעל  ביטוחי  את  לערוך  ביטוח )למעט  שלא 
המפורטים בסעיף זה, במלואם או בחלקם, אך הפטור המפורט  (  אחריות צד שלישי

 ם. במלואהאמורים  םיהביטוחכו כאילו נער  ,יחוללעיל  6סעיף ב
ידי הספק,  כל ביטוח רכוש  ב .8 על  על זכות שייערך  ויתור המבטח  ייכלל סעיף בדבר 

העירייה   כלפי  העירייה;התחלוף  מטעם  הבאים  התחלוף   ויתורוה  וכלפי  זכות  על 
 כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 

זה    מבלי .9 הסכם  מהוראות  הוראה  מכל  ההסכם,  לענייןלגרוע  בו    הסבת  ובמקרה 
הספק לדאוג  על  משנה מטעם הספק,    ניקבלעל ידי    ינתנוי  םאו חלק מההשירותים  
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בידי   ביטוח    קבלניכי  פוליסות  והיקף ההתקשרות המשנה  לאופי  נאותות בהתאם 
 . עמם

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

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

ימים ממועד בקשת העירייה מאת הספק בכתב, להמצאת אישור עריכת    10אם חלפו  
 .הביטוח כאמור
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 אישור עריכת הביטוח - 2ו' נספח

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

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

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

שם: עיריית יהוד מונוסון  
 ו/או גופים עירוניים 

 ו/או חברות קשורות  

  שם 

 נדל"ן ☐

 שירותים  ☒

 אספקת מוצרים ☐

שירות קצין בטיחות  אחר:  ☒
- עבור עיריית יהודבתעבורה  

 מונוסון 
 

 

 משכיר ☐

 שוכר☐

 זכיין ☐

 משנה קבלני  ☐

 מזמין שירותים ☒

 מזמין מוצרים ☐

 ______אחר:  ☐
 

 ת.ז./ח.פ.  ת.ז./ח.פ. 

 מען מען

 כיסויים

 סוג הביטוח 
חלוקה לפי  

גבולות  
אחריות או  
 סכומי ביטוח 

מספר  
 הפוליסה 

נוסח 
ומהדורת  
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תא 
ריך 
סיו

 ם

גבול האחריות/ סכום  
 ביטוח

וביטול  בתוקףכיסויים נוספים 
 חריגים 

 
 סכום 
 

 X לנספח  בהתאם כיסוי קוד  לציין יש מטבע 

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

 
 אחריות צולבת – 302 ₪  1,000,000     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
 הרחב שיפוי – 304

 
חבות 

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

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

 ראשוניות  – 328
 

אחריות 
 מקצועית

 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור – 309 ₪  1,000,000    
 מבוטח נוסף בגין מעשי ומחדלי המבוטח  - 321
 מרמה ואי יושר עובדים    – 325
 ראשוניות  – 328
 אבדן מסמכים   – 301
 דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע  – 303
 פגיעה בפרטיות   – 326
 עיכוב/ שיהוי   – 327
 חודשים(  6תקופת גילוי ) – 332

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

 שירותי פיקוח ובקרה  084
 ממוני ויועצי בטיחות 047
 בקרה, שמאות 011
 רכב  072

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

 בדבר השינוי או הביטול.
 חתימת האישור
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הנפקת  תאריך  אישור קיום ביטוחים 
 (DD/MM/YYYY)האישור

 המבטח:

 

 

 

 ( 1מסמך ז')

 ערבות בנקאית להשתתפות במכרז ולהבטחת הצעת המציע

 תאריך : __/ ___/ ___                                                                    

 לכבוד 
 מונוסון -עיריית יהוד

 , יהוד 6מרבד הקסמים 
 א.ג.נ., 

 ________________ הנדון : ערבות בנקאית מס' 

לתשלום כל סכום שהוא עד לסכום  "( אנו ערבים בזה כלפיכם  המבקש על פי בקשת ____________ )להלן: "
"( שתדרשו מאת המבקש  סכום הערבותשקלים חדשים( )להלן: "  חמשת אלפים)במילים:  ₪    5,000  כולל של

 . מונוסון-למתן שירות קצין בטיחות בתעבורה עבור עיריית יהוד  1/2023בקשר למכרז פומבי מס' 

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

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

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  

 ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקש. 

   30.6.2023בתוקף עד ליום ערבות זו תהיה 

 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 על פי בקשת ____________ )להלן: "
"( שתדרשו להבטחת מילוי  סכום הערבות( )להלן: "חדשים שקלים עשרת אלפים)במילים:  ₪  5,000כולל של 

 . 1/2023התחייבויות המבקש בקשר למכרז פומבי 

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.  

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

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.  

 בתוקף עד ליום ________לחודש________ שנת__________    ערבות זו תהיה 

 ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת.  

 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.

 

 

 בכבוד רב,                                                                                     

 בנק _____________                                                                                                 

 סניף ____________ 



 

 
 

37 

   מסמך ח'
 

 ומדדי האיכות ט להוכחת עמידה בתנאי הסף פירו

 (:5)א()3להוכחת תנאי הסף  
   2020-2022בין השנים    שנתיים ניסיון לפחות  בעלאו  קצין הבטיחות  מטעמו    מציע  הריני לאשר כי ה 

   במתן שירותי קצין בטיחות בתעבורה לשתי רשויות מקומיות לפחות.

 

 שם הלקוח  פירוט השירותים  שנת מתן השירותים 
 פרטי איש הקשר 

, תפקיד, טלפון,  מלא )שם
 אימייל( 

    

    

    

    

    

,  אסמכתא אחרתחשבונות/  אישור מזמין/    –המפורט בטבלה    אסמכתאות להוכחת הניסיון** יש לצרף  
 קורות חיים של קצין הבטיחות המוצע ורישיון תקף. 

 ** ככל ויש צורך ניתן לצרף טבלה זהה.

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

 
    _____________        _______________________________ 

 שם וחתימת מורשה חתימה של המציע                      תאריך        
 

 אישור
 

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

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

 וחתם/מה עליו בפני. 
           ___________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד                                         



 

 
 

 

 ט'  מסמך 

 

 הסכמה לחשיפת מסמכי המכרז -הסכמה/אי 
 )נא למלא החלק הרלוונטי לביטוי עמדת המציע( 

 

המציע מודיע בזאת שבמקרה בו תוגש בקשה או עתירה לחשיפת מסמכי ההליך, לרבות הצעתו על  
כל חלקיו ובכל שלב שהוא להליך, בין לפני ובין אחרי בחירת הזוכה, עמדתו הינה )יש למלא  

 בחלופה המתאימה(:  

  מסכים לחשיפת כל מסמכי ההליך מטעמו ומצרף חתימתו לאישור הסכמה זו.  .1

 או:

לחשיפת חלק ממסמכי ההליך ואינו מסכים לחשיפת יתרת המסמכים, לפי הפרוט ועל  מסכים  .2
  יסוד הטעמים הבאים:  

  מסמכים שאין הסכמה לחשיפתם:   
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________

_____ ____________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________

_ ________________________________________________________________
 _______________________________________________ 

  הטעמים בגינם המציע אינו מסכים לחשיפת המסמכים הנ"ל:   
 _________________________________________________________________

 __________________________ _______________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________

______________________ ___________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________

 ______________________________________________________ 
 

  -כים כלשהם אשר לא יפורטו בה נימוקי המציע לאי החשיפה יובהר כי בקשה לאי חשיפת מסמ
 לא תידון. 

 כן יובהר כי בהתאם לעמדת בתי המשפט, לא ניתן להתנגד לחשיפת הצעת המחיר. 

 _________________ 
חותמת וחתימת המציע  

  
 

   הבהרה

 

דעתה לעמדת המציע ולנימוקיו, אך ההחלטה אם לחשוף את  מובהר בזאת, שהעירייה תתן
המסמכים ואילו מסמכים לחשוף מתוך מסמכי ההליך של המציע, מסורה בידי העירייה, בלעדית,  

 אלא אם צו של ערכאה משפטית יחייב אחרת. 

 
 



 

 
 

 

 

 
 
 

   'ימסמך 
 

הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד ו/או חבר מועצת  
 העיר 

 תאריך:__________ 

 לכבוד 

 מונוסון  -עיריית יהוד

 א.ג.נ.,

מונוסון הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים  -. הנני מצהיר בזאת כי עיריית יהוד1
 הבאים:

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

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

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

ר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  )א( של ההודעה בדב12כלל 
 המקומיות קובע:  

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

 ()ב((."5) 1-()ב( ו1)1"בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף 

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

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

 המבוצעת למענה."                   

 תאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  . בה2

חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק  א. )א(122
העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא 

בן או בת, אח בן זוג, הורה,  –לענין זה, "קרוב"  יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העיריה;
 או אחות. 

(: בן זוג, הורה, בן או  יש למחוק המיותרמציע )אין למציע/יש לבין חברי מועצת העירייה 
 בת, אח או אחות/  סוכן / שותף.

(  עובד אחראי או מי שמחזיק בלמעלה מעשרה יש למחוק המיותר)אצל המציע יש/אין 
רובו )כמוגדר מעלה( /סוכנו או  אחוזים בהונו או ברווחיו של המציע שהינו חבר מועצה/ק 

 שותפו 



 

 
 

 

 

 

 

 

ידוע לי כי ועדת המכרזים של העירייה תהיה רשאי לפסול את הצעתי אם קיימת  קרבה 
 כאמור לעיל, או אם נמסרה על ידינו הצהרה לא נכונה. 

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

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

 א)א( לפקודת העיריות ובלבד שהתמלאו תנאי הסעיף. 122להתיר התקשרות לפי סעיף  

 

 חתימת המציע: __________________  שם המציע: ___________________  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


