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 אבן יהודה מועצה מקומית 
   __ 16_/2021מכרז פומבי מס' 

 )מכרז מסגרת(  ופיתוח תחזוקת תשתיות, ביצוע תשתיות לביצוע עבודות 
 מסמך א׳ 

 הודעה בדבר פרסום המכרז 
 

תשתיות   תחזוקת תשתיות, ביצוע לביצוע עבודות( מזמינה בזאת הצעות  "המועצה")להלן:    אבן יהודה  מועצה מקומית

 "(. העבודות)להלן: "הכל כמפורט במסמכי המכרז  ,  שוטפות ברחבי שטחה המוניציפאלי )מכרז מסגרת(  פיתוחעבודות  ו 

ש"ח במשרדי במשרדי      2,500הצעות למכרז ניתן להגיש אך ורק על גבי חוברת המכרז, הניתנת לרכישה תמורת סכום של  

התשלום בגין מסמכי  לבד. מובהר בזאת, כי  ב  08:00-13:00באבן יהודה, בין השעות    53המועצה ברח' המייסדים    מנכ״ל

מקרה. בשום  למציע  יושב  לא  המועצה    המכרז  של  האינטרנט  באתר  המכרז  בחוברת  לעיין  -www. evenניתן 

yehuda.muni.il .אולם הצעות רשאי להגיש רק מציע שרכש את מסמכי המכרז , 

 

אוטונומית להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם ערבות בנקאית  בנוסף לכל מסמכי המכרז,    ,על המציע לצרף להצעתו

תהא ניתנת למימוש הערבות  , ובנוסח המצורף למסמכי המכרז.  אלף שקלים חדשים(  מאה)  ₪  100,000להצעתו, בסך של  

לפי דרישת המועצה, אם    .29/9/2021מיידי בכל עת עם דרישתה הראשונה של המועצה. הערבות תעמוד בתוקף עד ליום  

תבוא כזו, עקב התמשכות הליכי המכרז, יאריך המציע את תוקף הערבות מעבר למועד האמור עד לקבלת החלטה סופית 

 בדבר הזכייה במכרז זה. 

 

  באבן יהודה. 53המייסדים הסיור יצא ממשרדי המועצה בכתובת רח'  .11:00שעה  13/6/2021סיור קבלנים יערך ביום 

. מציע שלא ישתתף בסיור הקבלנים, לא יהיה רשאי להגיש הצעה במסגרת המכרז, והצעתו  נים הינו חובהסיור הקבל

 תיפסל על הסף.  -ככל שתוגש

של   במשרדו  ידנית  במסירה  למסור  יש  המכרז  לתנאי  בהתאם  ההצעות  רח'   מנכ״לאת  בדואר(  לשלוח  )לא  המועצה 

ציון  53המייסדים   נושאת  סגורה  במעטפה  יהודה,  מס'  באבן  פומבי  וזאת    "_16__/2021  "מכרז  ליום  בלבד,  עד 

 .  בצהרים 12:00בשעה  29/6/2021

מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל יפסלו ולא יכללו במניין מסמכי המכרז שידונו על ידי ועדת 

 המכרזים. 

 אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא. 

מובהר בזאת כי השימוש בלשון "הצעה" בגוף הפרסום, אינו בא להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו ע"י המציע לכדי  

 הצעה ע"פ דיני המכרזים. 

 המכרז.  במסמכי הוראות מפורטות נוספות מצויות 

 
 בכבוד רב,                                                 

 אבי הררי                                                    

 ראש מועצה מקומית אבן יהודה                                       
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 מועצה מקומית אבן יהודה 
   __ 16_/2021מכרז פומבי מס' 

   תחזוקת תשתיות, ביצוע תשתיות ופיתוח )מכרז מסגרת(לביצוע עבודות 
 1-מסמך א

 תנאי המכרז והוראות למשתתפים 
  

 המכרז  .1

ת  לביצוע עבודות תחזוק( מזמינה בזאת הצעות  "המועצה  )להלן: "  אבן יהודה  מקומיתהמועצה  ה 1.1
 . )מכרז מסגרת( אבן יהודה היישוב ברחבי ופיתוח   , ביצוע תשתיותתשתיות

כתבי   1.2 המכרז,  במסמכי  מפורט  זה  מכרז  עפ"י  הנדרשות  העבודות  והמפרטים  תיאור  הכמויות 
 .   "(העבודות"  –)להלן   הטכניים

התחלת  או מיום מתן צו    הצדדיםהינו לשנה מיום חתימתו ע"י  תוקפו של ההסכם מכוח מכרז זה   1.3
 , לפי המאוחר ביניהם.    ההסכםעבודה כללי לביצוע העבודות מכח 

, שנה  נוספות  שנים  3למשך    ההסכםאופציה חד צדדית להאריך את תוקפו של  שמורה    למועצה  1.4
 . ההסכםכל פעם, הכל כמפורט בהוראות 

 
 מסמכי המכרז  .2

 - ותנאיו:המסמכים המפורטים מטה, מהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז  2.1

 הזמנה להציע הצעות.  -   מסמך א'

 . תנאי המכרז והוראות למשתתפים -    1-אמסמך 

 . הצעת המציע  -  'במסמך 

 במכרז ולהבטחת הצעת המציע..   נוסח הערבות הבנקאית לצורך השתתפות -  1-גמסמך 

ה - 2-גמסמך  ביצוע  להבטחת  הבנקאית  הערבות  הביצוע    הסכםנוסח  טיב  ולהבטחת 
 .)בדק(

 קיום ביטוחים.אישור   - ׳דמסמך 

 ועמידה בתנאי הדין. תצהיר המציע בדבר עמידה בתנאי סף, ניסיון מקצועי  -  1-המסמך 

 תצהיר המציע בעניין אי תיאום מכרז.  - 2-מסמך ה

 תצהיר המציע בדבר העדר קירבה לעובד/חבר המועצה.   - 3-מסמך ה

 תצהיר המציע על קיומו של כוח אדם לצורך ביצוע העבודות.  - 4-מסמך ה

 כספי. תצהיר רו״ח לעניין עמידת המציע בתנאי הסף בדבר מחזור   - 5-מסמך ה

 אישור עו״ד בדבר פרטי המציע.   - 6-מסמך ה
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 הסכם התקשרות.   -מסמך ו׳

 כתב התחייבות והוראות פינוי פסולת.   -׳זמסמך 

 נספח בטיחות כללי.        -   1-חמסמך 

   הצהרת בטיחות.        -   2-חמסמך 

טכנימ - ׳טמסמך  הכללי    פרט  )המפרט  כלליים  ומפרטים  המכרז(  לחוברת  )מצורף 
הוצאה אחרונה. מפרט זה    – הבינמשרדי המשותף בהוצאת משרד הביטחון  

משרד   של  לאור  בהוצאה  לרכישה  וניתן  המכרז  לחוברת  מצורף  אינו 

   .הביטחון(

מאגר סעיפים ומחירים לעבודות בניה, אחזקה,    -מחירון ״המאגר המאוחד -י׳מסמך 
, כפי שיהיה בתוקף מעת לעת.  השיכון  הבינוי   משרד   של ושירותים״    תפעול 

 מחירון זה אינו מצורף לחוברת המכרז, וניתן לרכישה בהוצאת דקל.  

 כל המסמכים הפואטים לעיל יקראו להלן, יחד ולחוד ״מסמכי המכרז״.

המנויים  המועצה תראה את המציע במכרז, כמי שהצהיר שברשותו נמצאים כל מסמכי המכרז   2.2
לעיל, והוא קראם, הבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים שביקש, וכי הוא מתחייב לבצע את  

 פי תנאי ההסכם המצורף להם, אם וככל שהצעתו תיבחר כזוכה במכרז. -עבודתו על

במציע כמי שביצע את כלל הבדיקות הנדרשות לצורך הגשת הצעתו, לרבות    כן תראה המועצה  2.3

 ת והיקפן. עמידה על טיב העבודו

₪ בימים א' עד ה' )כולל(, בין השעות    2,500את מסמכי המכרז ניתן לרכוש כנגד תשלום סך של   2.4
המייסדים    12:00  –   08:00 שברחוב  המועצה  מנכ״ל  יהודה.  53במשרדי  אבן  הרכישה  ,  עלות 

 .כאמור לא תוחזר בכל מקרה 

 מהמועצהמובהר בזאת כי רשאים להשתתף במכרז רק מציעים אשר רכשו את מסמכי המכרז  2.5

 
 לוח זמנים של המכרז  .3

 הערות המועד הפעולה

בשעה   6/6/21החל מיום  מכירת מסמכי המכרז 

8:00 

 ₪  2,500 -עלות מסמכי המכרז

  -המועצה  מהנדסבמשרד  11:00בשעה  13/6/21ביום  מפגש מציעים )חובה( 

 , אבן יהודה 53המייסדים 

מועד אחרון לשאלות  

 הבהרה 

בשעה   17/6/21עד ליום 

12:00 

  wordלשלוח על גבי קובץ 

-mankal@even -למייל:

yehuda.muni.il 
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מועד אחרון להגשת  

 הצעות 

בשעה   29/6/21עד ליום 

12:00 

הגשה במעטפה לבנה וחתומה 

עליה מצויין "מכרז פומבי מס' 

 בלבד  __" 16/_2021

 

 השתתפות במכרז תנאי סף ל  -כשירויות המציע .4

  תנאים עומדים בכל ה,  במועד הגשת הצעתם למכרזאשר  יחידים או תאגידים  להשתתף במכרז    םרשאי
 : הבאים, ואשר המציאו את כל המסמכים הדרושים להוכחת עמידתם בתנאים אלו

 - כללי   14.

 יחיד תושב ישראל או תאגיד רשום בישראל; הינו  המציע 4.1.1

בפנקס הקבלנים )בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה  קבלן רשום    הינוהמציע   4.1.2
 ; לפחות 1-קבוצה ג  200ענף בניה ותקנותיו(  1969 -בנאיות התשכ"ט 

ניסיון מוכח של חמש שנים  המציע   4.1.3   (2015-2020)  האחרונותהשנים    6לפחות מתוך  בעל 
  ש״ח  200,000בהיקף של לפחות ופיתוח    , ביצוע תשתיות בביצוע עבודות תחזוקת תשתיות

ש״ח במצטבר   1,200,000בכל שנה משש השנים האחרונות, או לחילופין בהיקף של לפחות  
ציבור במהלך שש השנים האחרונות,   ו/או רשויות  . יות אחרותבעבור רשויות מקומיות 

לפרויקטים   שהכוונה  בפועלמודגש  כקבלן  שבוצעו  המציע  ע"י  סופם,  ועד  מתחילתם   ,

אותם יזם  שייתכן שהמציע  אותם  )להבדיל מפרויקטים  ניהל  בעצמו   או  ביצעם  לא   אך 
 . (כקבלן

( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, 2ב)ב()2  - ( ו1ב)ב()2המציע עומד בתנאים הקבועים בסעיף   4.1.4
 ; 1976 -התשל״ו 

המציע לא הורשע בעבירה שיש עימה קלון או בעבירה שנושאה פיסיקאלי כגון אי העברת  4.1.5
ניכויים, אי דיווח לרשויות המס, אי מתן קבלות רישמיות וכו׳, זולת אם חלפה תקופת  

התשמ״אהה השבים,  ותקנות  הפלילי  המרשם  חוק  לפי  המציע  1981  -תיישנות  היה   ;
 היעדר הרשעה גם לגבי בעלי השליטה בו ומנהליו;  -תאגיד

 - מציע שהינו שותפות   24.

 לעיל;  4.1.3 -ו  4.1.2לפחות אחד מהשותפים ממלא אחר הדרישות המפורטות בס״ק  4.2.1 

 לעיל.  4.1.5 -ו  4.1.4כל השותפים ממלאים אחר דרישות ס״ק  4.2.2

 - מציע שהינו חברה ו/או אגודה שיתופית 34.

לעיל, וכל    4.1.3  -ו  4.1.2החברה/האגודה השיתופית ממלאה אחר כל הדרישות המפורטות בס״ק  
 לעיל.  4.1.5 -ו 4.1.4בעלי המניות/השותפים ממלאים אחר דרישות ס״ק 

בעל אישורים על ניכוי מס במקור מטעם    , מנהל ספרי חשבונות  ,לצורך מע״מהמציע עוסק מורשה   4.1
, מורשה לעבודה עם גופים ציבוריים בהתאם להוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, פקיד שומה

 . , ועומד בתנאים הקבועים בחוק זה1976  -תשל״ו
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פירוק ולרבות במסגרת    המציע אינו פועל תחת צו כינוס ו/או הקפאת הליכים ו/או במסגרת הליכי  4.1
לא נכללה בדו״חות הכספיים המבוקרים    -צווים זמניים כאמור, ובמקרה שהמציע הינו חברה

]שנת הדיווח האחרונה בה חתם המציע על דו״חות מבוקרים[ ׳אזהרת    2019של החברה לשנת  
גשת  עסק חי׳ או ׳הערת עסק חי׳, וממועד החתימה על הדו״חות הכספיים ועד למועד האחרון לה

לא חל שינוי מהותי לרעה במצב העסקי של החברה עד לכדי העלאת ספקות   ההצעות במכרז 
 ממשיים לגבי המשך קיומה של החברה כ׳עסק חי׳.  

למען הסר ספק מובהר, כי היה ובמהלך הליכי המכרז ועד למועד ההכרזה על הזוכה במכרז, או  
צווים כאמור   כנגד המציע  יוצאו  יהווה  אף לאחר המועד האמור,  זמניים(,  צווים  גם  )ובכללם 

הדבר עילה לביטול ההצעה ו/או הודעת הזכיה של המציע, וזאת מבלי שלמציע תהא, והוא מוותר  

נכח במפגש משתתפים    המציע מראש ובמפורש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.
 )סיור קבלנים( ורכש את מסמכי המכרז. 

 המציע רכש את מסמכי המכרז והשתתף במפגש המציעים. 4.1

 . במשותףעל ידי מספר מציעים  הצעהבמכרז זה  לא ניתן להגישלמען הסר ספק,   4.1

ן מובהר במפורש כי בכל מקרה בו האישורים/ התעודות המפורטים דלעיל הינם בעלי תוקף  כ 4.1
ההארכה,    /ההסכםנדרש כי אלו יהיו תקפים במועד הגשת ההצעה וכן במשך כל תקופת  מוגבל,  

 . לפי העניין

מודגש, כי אין להגיש הצעות על ידי מציעים הקשורים בעצמם ו/או באמצעות מי מבין יחידי הגוף   4.1

המאוגד )ככל שמדובר בגוף מאוגד( ו/או קרוב של כל מי מהם, למועצה ו/או לנבחרים במועצה  
ו לנושאי משרה ו/או לבכירים במועצה, בין במישרין ובין בעקיפין. ׳קרוב׳ בסעיף זה, כהגדרתו  ו/א

 . 1950  -א לצו המועצות המקומיות, התשי״א103בסעיף 

 

 עיקרי ההתקשרות  .5

״( יבצע עבור המועצה עבודות תחזוקת  הזוכההמציע אשר הצעתו תיבחר כזוכה במכרז )להלן: ״ 5.1

תשתיותתשתיות ביצוע  המועצהעבודות  ו   ,  של  המוניצפאלי  שטחה  ברחבי  )להלן:    פיתוח 
דרישות  לצורכי המועצה, כפי שיהיו מעת לעת ולאורך תקופת ההסכם, לפי  , בהתאם  ״(העבודות״

״ )להלן:  המועצה  מהנדס  מטעמהמנהלוהנחיות  מי  ו/או  גזבר לאישור    ,ו״(  של  בכתב  פרטני 
שיוצא לכל עבודה    פרט, לכתב הכמויותלמ   ,המועצה וראש המועצה באשר לכל עבודה ועבודה

 , לחוברת המכרז, והכל בהתאם לקבוע בנוסח ההסכם ונספחיו.ועבודה

במחירון  התמורה הנגזרת מהמחיר הנקוב  יהיה זכאי לקבל את  המציע אשר יבחר כזוכה במכרז,   5.2
בהפחתת ההנחה המוצעת על    ״(המחירון)להלן: ״  למסמכי המכרז(  מסמך י׳ )״המאגר המאוחד״  

במכרז,   בפועלידו  ביצוע  כאמור  ולפי  הנגזרת  התמורה  כי  ומודגש,  מובהר  ספק  הסר  למען   .
ההנחה   שיעור  בהפחתת  הכמויות  בכתב  הנקוב  המחיר  במכפלת  בפועל  המבוצעות  מהעבודות 

 שהוצע על ידי הזוכה במכרז תהיה פאושלית, סופית ומוחלטת.

בשום  ע העבודות מותנה בקיומו של אישור תקציבי כדין, ולפיכך  עוד מובהר ומודגש, כי ביצו  5.3
מקרה לא תבוצע עבודה כלשהי על ידי הקבלן בטרם תחתם הזמנת עבודה ספציפית בעבורה על  

המועצה ראש  ידי  ועל  הגזבר  עבודה  ידי  הזמנת  נחתמה  בטרם  כאמור,  עבודה  הקבלן  ביצע   .
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  תשלום כלשהו   בגינה יהיה הקבלן זכאי לקבל    ספציפית בעבורה על ידי הגזבר וראש המועצה, לא
 . מהמועצה

( מציעים בתנאי  3להתקשר עם עד שלושה ), בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי,  המועצה רשאית 4.1
ביותר ושלישית, ישוו את הצעתם להצעה הזולה  דורגה שניה  . במידה  שהמציעים שהצעתם 

והמציעים שהצעתם דורגה שניה או שלישית יסרבו להשוות הצעתם להצעה הזולה ביותר, תפנה  
למועצה נתון המועצה להצעה הבאה בתור )ההצעה דורגה רביעית(, וכן הלאה. מובהר ומודגש, כי  

 .שיקול הדעת הבלעדי לקבוע את חלוקת העבודה שבין הזוכים השונים

 

 הצהרות המציע  .6

שור שכל פרטי המכרז ומסמכי  ישל המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה וא   הגשת הצעתו 4.1
ונהירים   ידועים  המציע    לו,המכרז  הנדרש,  וכי  המידע  מלוא  את  את  קיבל  הנתונים,  בחן  כל 

ביקר ובדק את מקומות העבודה, מבין ויודע את    מהות העבודות,  –הפרטים והעובדות ובכלל זה  
 העבודה והסכים להם בהתאם להצעתו.  כל התנאים הנדרשים לביצוע 

והסגולות   6.2 הכישורים  הידיעות,  כל  את  למציע  יש  כי  כהצהרה  כמוה  ההצעה  הגשת  כן,  כמו 
כי הוא עומד בכל התנאים  המקצועיות והאחרות הדרושים לביצוע כל העבודות נשוא המכרז,  

נשוא המכרז    וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את העבודותהמקדמיים האמורים דלעיל,  
   הכל כמפורט במסמכי המכרז. -

לרבות   6.3 מסמכיו,  על  המכרז,  תנאי  לכל  מראש  הסכמה  מהווה  המציע  מטעם  ההצעה  הגשת 
 , והכל בלא כל שינוי ו/או תוספת. ההסכם

כל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם   6.4
, לא תתקבל לאחר  במסמכי המכרזמפרטי המכרז ו/או ההסכם על נספחיו ו/או דבר שאינו מופיע  

 הגשת הצעת המציע. 

  להתקשר עם עד , בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי,  המועצה רשאיתהמציע מצהיר, כי ידוע לו, ש  6.5
( הצעתם 3שלושה  את  ישוו  ושלישית,  שניה  דורגה  שהצעתם  שהמציעים  בתנאי  מציעים   )

. במידה והמציעים שהצעתם דורגה שניה או שלישית יסרבו להשוות הצעתם להצעה הזולה ביותר
 להצעה הזולה ביותר, תפנה המועצה להצעה הבאה בתור )ההצעה דורגה רביעית(, וכן הלאה.  

למועצה נתון שיקול הדעת הבלעדי לקבוע את חלוקת העבודה שבין ין ש המציע מצהיר כי הוא מב  6.6
וכי החלטתה באשר לזהות הזוכה אשר יקבל עבודה כלשהי יכול ותקבע בין  ,  הזוכים השונים

היתר לאור שביעות רצון גורמי המועצה מביצוע עבודות קודמות על ידי אותו זוכה ו/או מתוצאת  
כרז עובר לביצוע אותה עבודה, באשר לשיעור הנחה נוסף  התמחרות אשר תבוצע בין הזוכים במ

, אשר יוענק למועצה בביצוע אותה עבודה, אם וככל שתבחר המועצה לבצע התמחרות כאמור
 .וכי אין ולא תהיה לו כל טענה הנוגעת לחלוקת העבודה בין הזוכים השונים במכרז זה

 

 גויות יאיסור הכנסת שינויים והסתי .7

או   7.1 לתקן  למחוק,  למציע  מסמכיאסור  את  בכל    המועצההמכרז.    לשנות  לראות  רשאית  תהא 
ולפסול את   כאמור, משום הסתייגות המציע מתנאי המכרז/ההסכם,  שינוי, מחיקה או תיקון 

 הצעת המציע. 
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אם בשעת בדיקת ההצעה התגלתה בה טעות חשבונית, תתוקן ההצעה ע״י המועצה. נתקלתה אי   7.2
יר הכולל של השירותים ובין המחיר של כל שירות שצויין בהצעה, תתוקן אי  התאמה בין המח

ההתאמה בהסתמך על המחיר של כל שירות, ויראו את המציע כאילו הסכים שכל טעות חשבונית  
 שתתגלה בהצעתו תתוקן כאמור לעיל. 

 

 מסמכי המכרז  הבהרות .8

המועצה, מר אלי גטר,    כ״ללמניודיע המציע בכתב    12:00בשעה    17/6/21לא יאוחר מאשר יום   8.1
ו/או על כל ספק  מסמכי המכרז  או חוסר בהירות שמצא ב  סתירה, שגיאה, אי התאמהעל כל  

שהתעורר אצלו בקשר למובנו של סעיף או פרט או עניין כלשהו הכלול במסמכי ההסכם או הנוגע  
 .  לעבודות נשוא המכרז

במייל   8.2 לשלוח  יש  כאמור  קובץ  ,  yehuda.muni.il-mankal@evenהודעה  באמצעות 

WORD    או באמצעות אישור    09-8915002בלבד. על המציע לוודא קבלת הודעת הדוא״ל בטלפון
 לא תיעננה. PDFחוזר על קבלת הודעתו. מודגש, כי שאלות שתועברנה באמצעות קובץ 

את מספר   8.3 כל שאלה  ולכלול במסגרת  ענייני,  ברור, תמציתי,  באופן  לנסח שאלותיו  על המציע 
העמוד, מספר הסעיף ותוכן הסעיף בחוברת המכרז אליהם מתייחסת שאלתו, תוך ציון כתובת  

 דוא״ל אליה יש למען את התשובות. 

בות בכתב למציע ולכל משתתפי  תשו  מנכ״להכאמור הודעה בכתב, ימסור    למנכ״למסר המציע   8.4

התשובות תישלחנה בכתב    .22/6/21להלן, לא יאוחר מתאריך    15מפגש המציעים הנזכר בסעיף  
ו/או מי מטעמו תהא    המנכ״לובאופן אחיד לכל משתתפי מפגש המציעים, ולהם בלבד. תשובת  

ו/או    המנכ״ל  סופית. כל פירושים, הבהרות או הסברים שניתנו בע"פ ו/או ע"י גורם אחר מלבד
 מי מטעמו לא יחייבו את המועצה. 

ו/או מי מטעמו או אי קבלתה לא יזכו את המציע בהארכת    המנכ״ל איחור בקבלת התשובה מצד   8.5
המועד להגשת הצעתו או להתחשבות כלשהיא מצד ועדת המכרזים, ודין הצעתו יהיה כדין כל  

 הצעה אחרת במכרז לכל דבר ועניין.

ו/או מי מטעמו ליתן מיוזמתו הבהרות לאמור במכרז    המנכ״למבלי לפגוע באמור לעיל, מוסמך   8.6
ויות שנפלו בו והודעה בכתב תינתן לכל מי שהשתתף במפגש המציעים הנזכר בסעיף  ו/או לתקן טע

 להלן.  15

תשובות, הבהרות, תיקונים שניתנו כאמור בסעיף זה יהפכו להיות חלק אינטגרלי ובלתי נפרד   8.7
על המציע לחתום על מסמך התשובות, ההבהרות והתיקונים, ולצרפו  ממכלול מסמכי המכרז.  

 להצעתו. 

או מי    המנכ״לא יהיה רשאי לטעון, כי בהצעתו הסתמך על תשובות שניתנו על ידי  המציע ל 8.8
מטעמו, אלא אם התשובות ניתנו לו בכתב, כאמור בסעיף זה, והן צורפו להצעתו כחלק בלתי  

 . נפרד הימנה

 

mailto:mankal@even-yehuda.muni.il


 

 

 חתימת הקבלן  גזבר המועצה   ראש המועצה 

9 

 אישורים, דרישות נוספות ומסמכים  .9

 המציע יצרף להצעתו את המסמכים ו/או האישורים הבאים: 9.1

 .לעיל, יצרף המציע צילום תעודת זהות 4.1.1להוכחת תנאי הסף הקבועים בסעיף  9.1.1

רשום תאגיד  המציע  ההתאגדות    -היה  תעודת  צילום  התאגידיצרף  הרשם   של  מאת 

המוסמך הרלוונטי, אישור עו"ד בדבר המוסמכים לחייב בחתימתם את התאגיד בצירוף 

, וכן תמצית מאושרת מאת הרשם למסמכי המכרז  6-המסמך  בנוסח    דוגמאות חתימתם

המוסמך הרלוונטי הכוללת פירוט מנהלי התאגיד, ושעבודים רשומים )אם וככל שישנם(, 

 ימים לפני המועד האחרון להגשת הצעות במכרז.  45עדכנית אשר תוצא לכל המוקדם  

להשתתף   אינו רשאיכגון שותפות בלתי רשומה,    תאגיד בלתי רשום,מובהר ומודגש, כי  

   .ע״י עו״ד/רו״ח . כלל האישורים יהיו חתומים כ׳נאמן למקור׳במכרז

בסעיף   9.1.2 הקבוע  הסף  תנאי  בסעיף    4.1.2להוכחת  בסעיף    4.2.1)או  יצרף 4.3או  לעיל,   )

הנדרש  הבניה  בענף  רשום  היותו  על  המעיד  הקבלנים,  מרשם  תקף  אישור  המציע 

 רו״ח(;)מקור/העתק מאושר כנאמן למקור מאומת ע״י עו״ד/

לעיל, יצרף המציע את   4.5וכן בסעיף    4.1.3-4.1.5להוכחת תנאי הסף הקבועים בסעיפים   9.1.3

 - המסמכים הבאים:

ועמידה   9.1.3.1 מקצועי  ניסיון  הסף,  בתנאי  עמידה  בדבר  המציע  תצהיר  את 

)בנוסח   הדין  מלא    1-המסמך  בהוראות  מפורט,  כשהוא  המכרז(,  למסמכי 

 ; וחתום על ידו

 ;חתום במקור  ואלמסמכי המכרז(, כשה 5-המסמך  את אישור רו״ח )בנוסח   9.1.3.2

א 9.1.4 מוסמך  חשבון  מרואה  ואישור  מע"מ  שלטונות  מאת  מורשה  עוסק  מפקיד תעודת  ו 

 השומה כי הינו מנהל ספרים כחוק )מקור/העתק מאושר למקור מאומת ע"י עו"ד/רו"ח(.

אישור על ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה )מקור/העתק מאושר למקור מאומת ע"י   9.1.5

 עו"ד/רו"ח(. 

 למסמכי המכרז.  1- גכמסמך ערבות בנקאית מקורית בנוסח המצורף  9.1.6

 מסמכי המכרז. צילום הקבלה בדבר רכישת   9.1.7

הצעה שלא יצורפו אליה כל המסמכים והאישורים המפורטים לעיל עלולה להיפסל ע"י ועדת   9.2

 .המכרזים

לוועדת המכרזים שמורה הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לחקור ולדרוש מהמציע להציג כל   9.3

מידע ו/או מסמך נוסף שידרש להוכחת כשירותו, נסיונו, מומחיותו, יכולת המימון שלו והתאמתו  
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את   לוועדה  חייב למסור  יהיה  המציע  המלצות(.  )לרבות  וכיוב'  נשוא המכרז  לביצוע העבודות 

דע/ המסמכים להנחת דעתה. במקרה בו המציע יסרב למסור מסמך הסבר או ניתוח  מלוא המי

   כלשהוא כאמור, רשאית הוועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.

 

 והבטחת הצעת המציע  ערבות לצורך השתתפות  .10

של   10.1 התחייבויותיו  ולהבטחת  המציע  להבטחת  ובשלמות,  בדייקנות  המכרז  תנאי  את  לקיים 
אוטונומית    ערבות בנקאית להצעתו  רצינות הצעתו של המציע ושיפוי המועצה, יצרף המציע  

מותנית, )תח  ובלתי  זה  מכרז  למסמכי  המצורף  הנוסח  לפי  כדין,  ומבוילת    1-גמסמך  ומה 

ש״ הערבות הבנקאית  שם ״מבקש"ח(    ףאל  מאהש"ח )  100,000בסכום של    (למסמכי המכרז
 .   חייב להיות זהה לשם המציע במכרז זה

ליום   10.2 עד  בתוקפה  תעמוד  מתחייב    .29/9/21הערבות  המועצה,  דרישת  פי  ועל  הצורך  במידת 
     .המציע להאריך תוקפה של הערבות לתקופה נוספת עד לקביעת זוכה במכרז

צדדית  -הערבות תהיה אוטונומית, בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פנייה חד 10.3
ראש   ו  המועצה  של  הגזבר  מטעמם./או  מי  לחילוט    או  תוגש  שהערבות  יכול  כי    גם מודגש, 

 באמצעות הפקסימיליה, הכל כמפורט בטופס כתב הערבות.

הסכם עם מי שיקבע ע״י המועצה    לאחר שיחתם  הערבות תוחזר למציעים שהצעתם לא נתקבלה 10.4
כזוכה, או לאחר פסילת הצעת המציע מסיבה כלשהי. מציע שהערבות שהוגשה על ידו במסגרת  

הצעתו במכרז הוחזרה לו כאמור, לא יוכל לערער על הזכיה במכרז או על תוצאותיו, אלא אם 
מיום החזרתה    חודשים  3כן המציא למועצה במצורף לבקשתו לערער, ערבות שתום תוקפה הינו  

 . למועצה, ויאריכה לפי דרישה עד לקבלת הכרעתה של ערכאה שיפוטית מוסמכת בערעור

 לא תידון כלל. -הצעה שלא תצורף אליה ערבות, העונה על כל הדרישות המפורטות לעיל 10.5

המועצה תהיה רשאית, לאחר שנתנה למציע הזדמנות להשמיע את טענותיו, בכתב או בע״פ,   10.6
הערבות לפירעון ולחלט את מלוא הסכום הנקוב בה או את חלקו, על פי שיקול דעתה  להציג את  

המוחלט והבלעדי, בכל מקרה בו המציע לא קיים את תנאי המכרז בדייקנות ובשלמות, ובכלל  
בו   חזר  מדויק,  בלתי  מידע  מסר  כפיים,  ניקיון  בחוסר  או  בתכסיסנות  בעורמה,  נהג  אם  זה 

חזר בו מכל חלק שלה בכל צורה שהיא ו/או סירב למלא אחר  מההצעה בעודה בתוקפה, או  

הדרישות ממנו בגין הזכייה במכרז ו/או לא עמד במלוא התחייבויותיו בהתאם להצעה וליתר  

המכרז. מהוראות  אחרת  דרך  בכל  סטה  ו/או  המכרז  פיצויים    מסמכי  ישמש  הערבות  סכום 
וט הערבות לא יפגע בזכות המועצה  קבועים ומוסכמים מראש בגין אי מילוי תנאי ההצעה. חיל

 .לתבוע פיצויים מהמציע, בגין הנזקים הממשיים שיגרמו על ידו, עקב אי קיום ההצעה 

בעת החתימה על ההסכם יחליף הזוכה את הערבות, בערבות קבועה להבטחת ביצוע העבודות   10.7
 . (המכרז  למסמכי  2-גמסמך  רז, לפי תנאי ההסכם ובנוסח המצורף למסמכי מכרז זה )כנשוא המ
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 מועד הגשת ההצעותואופן  .11

( את שיעור ההפחתה )באחוזים בלבד( שהוא  למסמכי המכרז  'מסמך ב)   –המציע ינקוב בהצעתו   11.1
העבודות נשוא  כלל  (, בגין ביצוע  ׳ למסמכי המכרזמסמך י)  במחירוןמציע מהמחירים הנקובים  

)לרבות   בלבד  הנחה  בשיעור  לנקוב  יש  בתוספת.  0%המכרז.  ולא  כתב  (  תוספת למחירי  ציון 
 .הכמויות יגרום לפסילת ההצעה

)לרבות   11.2 המוצע  ההפחתה  יהיה    0%שיעור  לאחר  הפחתה(  ספרות  שתי  עד  יכלול  אחיד, 
ור הפחתה בלתי  , ויחול בגין כל פריט הנקוב בכתב הכמויות. הצעה אשר תנקוב בשיעהנקודה

. כל סיפרה מעבר לשתי הספרות  אחיד, למחירי כתב הכמויות תיפסל על הסף, מבלי שתידון
 . לאחר הנקודה תימחק

כוללים   "(מחיר התמורה"  )להלן:מובהר כי המחירים המוצעים ע"י המציע, כמפורט בהצעה   11.3
את כל ההוצאות בין המיוחדות ובין הרגילות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בביצוע העבודות 

, תשלומים הנדרשים על ידי רשויות מוסמכות מיסים, היטליםלרבות  על פי תנאי המכרז,  
ציוד, כלי רכב, חומרים, הובלות, , תשלומים לעובדים,  כתנאי למתן אישורן לביצוע העבודות

ה, ביטוחים, עבודות תכנון וכל הכרוך בהן, רישוי והיתרים, הסדרי תנועה לעבודות כלי עבוד
העבודות,   מבין  כלשהי  עבודה  ביצוע  התחלת  לצורך  המתחייבות  ההתאמות  בכבישים, 

הסר ספק לא תתווסף למחיר התמורה תוספת מכל סוג שהוא לרבות הפרשי    . למען"בצוכיו
ף לתמורה מע"מ, בשיעורו עפ"י דין, אשר ישולם ע"י  על אף האמור לעיל יתווסהצמדה למדד.  

 . המועצה

המצורף.   11.4 בנוסחם  המכרז,  במסמכי  הכלולים  הטפסים  גבי  על  ורק  אך  תוגש  הצעת ההצעה 
 .ש בשני עותקים מקורייםתוג׳ למסמכי המכרז מסמך ב -המציע

החתימה/השותפים   מורשי  מספר  כאמור  חתימה  יחתמו  שותפות,  או  תאגיד  המציע  היה 
התאגיד/השותפות לחותמת  בצירוף  התאגיד/השותפות,  את  לחייב  פירוט  המוסמכים  ותוך   ,

 .  שמם המלא של החותמים, מספרי זהותם וכתובתם

ההצעה   11.5 המציע    החתומיםמסמכי  ידי  ועמודעל  עמוד  ה   בכל  לכל  בצירוף  מסמכים  יוכנסו 
הנדרשים בהתאם לדרישות המכרז, לתוך מעטפה שתימסר למציע בעת רכישת מסמכי המכרז.  
המעטפה המכילה את הצעת המציע תוגש סגורה וחתומה באופן ידני, כשעליה מצויין רק "מכרז  

ותוכנס לתיבת המכרזים במועצה בנוכחות מנכ״ל המועצה ו/או מי    _",16_/ 2021פומבי מס'  

   .בלבד 12:00בשעה  29/6/21מטעמו עד ולא יאוחר מיום  

 .  בכל דרך אשר איננה מסירה ידנית כאמור דלעיל  אין לשלוח הצעות 11.6

 .  זהלא תתקבל ולא תידון הצעה שנתקבלה לאחר המועד כאמור בסעיף  11.7

יום    90ל כל פרטיה, מרכיביה, נספחיה וצרופותיה למשך  כל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה ע 11.8
לתקופה  תהיה רשאית לדרוש מהמציע להאריכה    המועצה  מהמועד הקבוע להגשת ההצעות.

שתורה   כפי  ע"י    המועצה נוספת  הניתנת  הערבות  תוקף  את  חשבונו,  על  להאריך,  זה  ובכלל 
 והמציע חייב יהיה לעשות כן. המציע להבטחת קיום הצעתו,
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 המועצה  החלטות .12

     . אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה עם אחוז ההנחה הגבוה ביותר או הצעה כלשהי 12.1

בס״ק   12.2 האמור  מכלליות  לגרוע  המכרזים    12.1מבלי  ועדת  שיקולי  במסגרת  כי  מובהר  לעיל, 
 -לשקול בין היתר את הפרמטרים הבאים: מטעם המועצה לבחירת הזוכה, רשאית הועודה

, כפי שהוצע על ידי המציע  למסמכי המכרז(  מסמך י׳המחירון )שיעור ההנחה ממחירי   12.2.1
 בהצעתו. 

המוניטין והניסיון של המציע בקשר לביצוע עבודות דומות ברשויות מקומיות אחרות  12.2.2
 ו/או בגופים ציבוריים אחרים.

 )אם וככל שקיים(. ניסיון קודם של המועצה עם המציע  12.2.3

 יכולתו של המציע וכושרו לבצע את העבודות בטיב מעולה ובמועדים המפורטים במכרז. 12.2.4

, וכן משאבי הציוד, כוח האדם והפיננסים המצויים בידו, אשר חוסנו הכלכלי של המציע 12.2.5
   .יבטיחו את ביצוע העבודות נשוא המכרז כסדרן וללא תקלות

השפיע על ביצוע מעולה של העבודות נשוא המכרז כל פרמטר אחר אשר קשור ו/או עשוי ל  12.2.6
 בהתאם לתנאי המכרז.

מצאה הוועדה, כי יש להמליץ באותה מידה על שתי הצעות, ואחת מן ההצעות היא של עסק   12.3
, אישור  בעת הגשתהה על ההצעה האמורה, ובלבד שצורף לה,  דשבשליטת אישה, תמליץ הווע

 . 1992 -ב׳ לחוק חובת המכרזים, התשנ״ב2ותצהיר כהגדרתם בסעיף 

( מציעים בתנאי  3להתקשר עם עד שלושה ), בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, המועצה רשאית 12.4
. במידה  שהמציעים שהצעתם דורגה שניה ושלישית, ישוו את הצעתם להצעה הזולה ביותר

יס שלישית  או  שניה  דורגה  שהצעתם  ביותר,  והמציעים  הזולה  להצעה  הצעתם  להשוות  רבו 
 תפנה המועצה להצעה הבאה בתור )ההצעה דורגה רביעית(, וכן הלאה.  

בת לבצע  המועצה איננה מתחיי   מדובר במכרז מסגרת, וכי  מודגש בזאת למען הסר ספק, כי 12.5
עבודות בהיקף כספי כלשהו, ו/או לתת לכל אחד מהזוכים במכרז עבודות בהיקף כספי כלשהו 

 .או בכללו/

למועצה נתון שיקול הדעת הבלעדי לקבוע את חלוקת העבודה שבין הזוכים מובהר ומודגש, כי   12.6
, וכי החלטתה באשר לזהות הזוכה אשר יקבל עבודה כלשהי יכול ותקבע בין היתר השונים

ו/או מתוצאת   זוכה  ידי אותו  על  גורמי המועצה מביצוע עבודות קודמות  רצון  לאור שביעות 
עובר לביצוע אותה עבודה, באשר לשיעור הנחה   בין הזוכים במכרז  התמחרות אשר תבוצע 
וככל שתבחר המועצה לבצע התמחרות  יוענק למועצה בביצוע אותה עבודה, אם  נוסף אשר 

 .כאמור

ביצוע    המועצה 12.7 ולהעביר  זוכה  כל  לשנות, בכל עת, את היקף העבודות של  זכותה  על  שומרת 
עבודות כלשהן מזוכה אחד לזוכה אחר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי שלמי מן הזוכים תהיה  

כי    מובהר ומוסכם,  .הסכםרט במסמכי המכרז וב כל טענה ו/או תביעה בקשר עם כך, הכל כמפו
בין הזוכים, מיקום  הערכת היקף העבודות לצורך חלוקתן באשר ל  שיקול דעת מוחלט למועצה

המציעים והזוכים מוותרים מראש על    וכיו"ב.  העבודות, היקפן, מהותן, מורכבותן, רווחיותן
 טענה ו/או תביעה בגין חלוקת העבודה כאמור לעיל.  כל דרישה ו/או 
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לפצל את ביצוע אינה חייבת    המועצהכי  ומובהר בזאת  מודגש  לעיל,    12.4על אף האמור בס"ק  
רשאית להחליט, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, על  והיא  כאמור  זוכים   שלושה בין  העבודות  

או שני  אחד  המכרז לידי זוכה  מכוח  המתוכננות לצאת אל הפועל    ותהעבוד  מסירת ביצוע כלל
   .בלבדזוכים 

עו עבודות בהיקף נמוך מההיקף הצפוי ו/או נדחה  לא בוצעו עבודות בהיקף כלשהו, ו/או בוצ
כל  ו/או לזוכה  לא תהא למציע  ,  ביצוען של עבודות ו/או פוצלו עבודות בין מספר זוכים כאמור

לא יהיה  ו/או הזוכה  המציע  ותביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו נזק כאמור,  
 .  בתמורה שתשולם לווי זכאי לפיצוי מכל מין וסוג ולא ייערך כל שינ

יוכח לכאורה   12.8 ועדת המכרזים תפסול כל הצעה שהוגשה בתיאום עם משתתפים אחרים, אם 
 קשר כזה ו/או אם הזוכה לא ימלא אחר כל דרישות המכרז.

הוועדה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מאת המשתתף, בעת הדיון בהצעתו, הסברים וניתוחי   12.9
ימים מיום    3למסור את כל ההסברים והניתוחים הנדרשים בתוך  מחיר, והמשתתף מתחייב  

הדרישה. אם המשתתף יסרב למסור הסבר ו/או ניתוח כאמור, או שההסבר שיספק לא יניח  
 . את דעתה, רשאית הוועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה, ואף לפסול את ההצעה

פרהוועדה   12.10 לברר  כדי  מציע  להזמין  חייבת(  לא  )אך  רשאית  להשלים  תהא  וכן  בהצעתו,  טים 
שומרת  פרטים אחרים הדרושים לה לצורך קבלת החלטה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המועצה  

ניסיונו   לרבות  הצעתו,  אודות  נוסף  מידע  מהמציעים  אחד  מכל  לדרוש  הזכות  את  לעצמה 
  ויכולתו של המציע ו/או מי מטעמו, לביצוע התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז ו/או ההצעה 

כן תהא הועדה רשאית, אך לא חייבת, לערוך בדיקות וחקירות אודות ניסיונו של המציע    .למכרז
, לרבות באמצעות פניה לרשימת הלקוחות שהמציא המציע במסגרת הצעתו  ו/או מי מטעמו

. הוועדה תהא רשאית, אך לא חייבת, להשתמש בתוצאות הבדיקות )אם וככל שנעשו(  במכרז
 . לצורך הערכת ההצעות

הוועדה תהיא רשאית שלא להתחשב בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה או תנאיה, או   12.11
שאין בה התייחסות מפורטת דיה או שלא צורפו אליה כל האישורים הנדרשים או שהוגשה  
מונע את   הגשת ההצעה כאמור  אופן  לדעתה  מסמכי המכרז, אם  פי  על  הדרוש  במבנה  שלא 

 הערכת ההצעה כראוי. 

 
 עפ"י המכרזחובת הזוכה   .13

( ימים ממועד קבלת  7״(, הרי שבתוך שבעה )הזוכהקיבל המציע הודעה על זכייתו במכרז )להלן: ״ 13.1
 -הודעת המועצה בדבר זכייתו במכרז, יהא עליו להמציא למועצה את המסמכים הבאים:

להסכם, ועל פי הנוסח   19הערבות הבנקאית להבטחת ביצוע העבודות, כמפורט בסעיף   13.1.1
למסמכי המכרז. עם מסירת הערבות בנוסח הנ"ל, להנחת דעתה של   2- גכמסמך  המצורף  

 לעיל.  10המועצה, תוחזר לזוכה הערבות שהומצאה למועצה על פי הוראת סעיף 

ביטוחים כנדרש בהסכם על פי נוסח  אישור חתום מאת חברת ביטוח מטעמו על עריכת ה 13.1.2
 (. למסמכי המכרז ׳דמסמך אישור על קיום ביטוחים )

נוסח  13.1.3 עפ"י  במועצה,  הבטיחות  על  והממונה  הזוכה  ידי  על  חתומה  בטיחות  הצהרת 
 למסמכי המכרז.   2-ח כמסמך המסמך המצ"ב  
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ימלא ה 13.2 בס״ק  זוכה  לא  התנאים המפורטים  לעיל,    13.1אחר  או  כאמור  מקצתם, תהיה  כולם 
. סכום הערבות  והצעת להערבות שצורפה    המועצה רשאית לבטל את זכייתו במכרז ולחלט את

ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש, עקב אי קיום ההתחייבויות שנוטל על עצמו המציע עם הגשת  
הצעתו למכרז. בחילוט הערבות הבנקאית כאמור, לא יהיה כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו  

עצה כנגד הזוכה עקב נזקים שנגרמו לה בשל הפרת ההתחייבויות שנטל על עצמו המציע עם  למו
 .  הגשת הצעתו למכרז

  המועצה   , תהא  לעיל  13.1מבלי לגרוע מהאמור במקרה בו לא יקיים הזוכה את האמור בסעיף  
  להתקשר בהסכם עם מציע אחר וזאת לפי שיקול דעתה   ,רשאית, מבלי לתת כל הודעה או התראה

  המועצה  הבלעדי. לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרותה של  

 עם מציע אחר במקומו.   

את ההפרש בין ההצעה    למועצהיהיה הזוכה חייב לשלם    –עם מציע אחר    המועצה  התקשרה  
ידי   על  ו   המועצה  שנבחרה  הוא,  זה להשתמש    המועצהלבין הצעתו  לצורך  י  בכספגם  רשאית 

   הערבות שחולטו כמפורט לעיל. 

לבין הצעתו של הזוכה קטן מסכום הערבות,    המועצה  ההפרש שבין ההצעה שנבחרה על ידי היה

ו מראש,  ומוסכם  קבוע  פיצוי  הערבות  סכום  הערבות    המועצהישמש  את  לחלט  רשאית  תהא 
הערבות  תהא רשאית לחלט את    המועצהלהשתתפות במכרז במלואה. למען הסר ספק, יובהר כי  

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

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

, לאחר שהזמנת עבודה  כל עבודה שתידרש ממנו על פי ההסכם  הזוכה יחוייב להתחיל בביצוע 13.3
המועצה,   וראש  המועצה  גזבר  ידי  על  תחתם  יבגינה  אשר  העבודהנקב  יבמועד  ו/או    בהזמנת 

 .  על פי המועד המאוחר מביניהםבהתאם לצו התחלת העבודה, 

, בהתאם להנחיות המנהל ולשביעות רצונו  הסכםהזוכה יידרש לבצע את העבודות, כהגדרתן ב 13.4
עבודות דחופות,    , הכל כמפורט במסמכי המכרז. המועצהורצון   יידרש הזוכה לבצע  זה,  בכלל 

כהגדרתן בהסכם )לרבות תיקונים, פריצות וכו'(, בתוך שעתיים מקבלת הוראת ביצוע, ולהחזיק  
 לשם כך כוח האדם והאמצעים הנדרשים, הכל כמפורט בהסכם.   

יידלצ 13.5 במהלך תקופת  המנהל,  עם    ורצוף  דיישמור על קשר מי ש הזוכה לר ורך ביצוע העבודות, 
 . אותם יחזיק על חשבונו תוך שימוש במכשיר קשר )ביפר, טלפון וכיו"ב( ,ההתקשרות

ימים מיום קבלת ההודעה על    30כמו כן מתחייב הזוכה, מבלי לגרוע מיתר התחייבויותיו, בתוך   13.6
להוכיח במכרז,  בביצוע    הזכייה  בפועל  יועסקו  אשר  הבאים  המקצוע  בעלי  של  העסקתם  את 

 : לפי שיקול דעתו הבלעדי העבודות לאחר שיאושרו על ידי המנהל 

בתחום  13.6.1 האחרונות  השנים  חמש  לפחות  של  מוכח  ניסיון  בעל  מקצועי  אזרחי  מהנדס 
 . ופיתוח  , ביצוע תשתיותעבודות תחזוקת התשתיות

בתחום  13.6.2 האחרונות  השנים  שלוש  לפחות  של  מוכח  ניסיון  בעל  מקצועי  עבודה  מנהל 
 . רשום בפנקסי משרד העבודהה ופיתוח,  , ביצוע תשתיותתחזוקת התשתיות
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, כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה על פיו ו/או התחייבות  ההסכםלא יסב ולא יעביר את    הזוכה 13.7
למען הסר ספק, הזוכה לא יורשה להעסיק קבלני משנה לצורך    על פיו לאחר במישרין או בעקיפין.

ביצוע העבודות, אלא לאחר קבלת אישור המנהל מראש ובכתב. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, לא  
יהא בהעסקת קבלני משנה כדי לגרוע מהתחייבויות הזוכה עפ"י מסמכי המכרז, לרבות אחריותו  

 , הכל כאמור במסמכי המכרז. המועצהכלפי 

לפי הסכם זה לאחר,   המועצהלא יהיה זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כל שהוא מזוכה ה 13.8
תהא רשאית לסרב לבקשות    המועצה  .המועצההסכמה לכך בכתב של גזבר  מראש  אלא אם קיבל  

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

 להבטחת ביצועו של ההסכם. 

ערבות/ ערבויות להבטחת התחייבויותיו בתקופות הבדק    המועצה  להפקיד בידי  הזוכה מתחייב   13.9
 בהסכםכי המכרז ובסכומים, במועדים ובתנאים המפורטים  למסמ  2- גכמסמך  נוסח המצ"ב  ב

   ובמסמכיו.

    יתרת התנאים וההוראות ביחס להתקשרות מפורטים בנוסח ההסכם ובמסמכי המכרז. 13.10

    

 התמורה  .14

לכמויות שביצע בפועל, ואושרו על ידי המנהל  בגין ביצוע העבודות, יקבל הזוכה תמורה בהתאם   14.1
  ׳ למסמכי המכרז(, מסמך ימחירון ״המאגר המאוחד״ )בהתאם להוראות ההסכם, על פי מחירי  

, ובניכוי שיעור הנחה נוספת שבחר המציע להעניק  וי שיעור ההנחה שהציע המציע בהצעתוכבני
ו אם  ספציפית,  עבודה  לביצוע  עובר  שבוצעה  בהתמחרות  לבצע  למועצה  המועצה  שבחרה  ככל 

 .  ההסכםובכפוף לתנאי    ,התמחרות כאמור

כוללים את כל  ובזאת, כי מחירי ההצעה מהווים תשלום מלא וסופי בגין ביצוע העבודות,    מובהר 14.2
על פי תנאי    בביצוע העבודותהכרוכות    , מכל מין וסוג שהוא  , בין מיוחדות ובין כלליות,ההוצאות

, לרבות כוח  המכרז וההסכםהמכרז בשלמות ומהווים כיסוי מלא לכל התחייבויות המציע נשוא 
אדם, ציוד, כלי רכב, חומרים, הובלות, כלי עבודה, ביטוחים, עבודות התכנון וכל הכרוך בהן,  

ע  ההתאמות המתחייבות לצורך התחלת ביצו הסדרי תנועה לעבודות בכבישים,  רישוי והיתרים,  
לא יתווספו למחירים אלה סכומים נוספים  . כן מובהר כי  עבודה כלשהי מבין העבודות, וכיו"ב

על אף האמור לעיל, יתווסף לתמורה מע"מ    .לרבות הפרשי הצמדה למדד  מכל מין וסוג שהוא

 . המועצהבשיעורו עפ"י דין אשר ישולם על ידי 

מבוצעת העבודה, למורכבותה,  בו    למקוםבלא קשר    קבועיםההצעה הינם    יכי מחירעוד מובהר   14.3
לאופיה, למידת הדחיפות בביצועה ומשך הזמן הנתון לביצועה, לקיומו של פיקוח נדרש לצורך  

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

ו/או  רשאית להזמין עבודות מכוח המכרז בהיקפי עבודה משתנים    המועצהבזאת כי    מובהרכן   14.4
יותר, הכל   ביצוע חלק מן העבודות למועד מאוחר  על דחיית  בהתאם לשיקול דעתה,  להחליט 

לבצע את העבודות או חלקן באמצעות עובדיה ו/או    המועצה לצרכיה ולתקציבה. כמו כן, רשאית  
 אחרים, לפי ראות עיניה. 
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כמו כן  לעיל כדי לשנות את התמורה לה זכאי הזוכה בעד ביצוע העבודות.  זה  אין באמור בסעיף   14.5
חלק   מסירת  ו/או  מסירת  אי  בגין  פיצוי  זכות  ו/או  תביעה  או  ו/  טענה  כל  תהיה  לא  לזוכה 

. הזוכה מתחייב מצדו לבצע  ו/או דחיית ביצוע חלק מן העבודות  בלבד לביצוע על ידועבודות  מה
 הנדרש להם התחייב במסגרת הצעתו.   במועד ובאופן  עצההמואת העבודות בהתאם לדרישות 

שאינם כלולים בכתב הכמויות, בהתאם למנגנון  לבצע פריט ו/או סעיף ו/או עבודה  הזוכה מתחייב   14.6
   ומסמכיו לעניין תשלום התמורה.   בהסכםהקבוע 

 

 מפגש מציעים  .15

בשטח העבודות וממפגש עם המשתתפים,  סיור  מציעים. המפגש מורכב מ  מפגש המועצה תקיים   15.1
שאלות.   על  מענה  ולמתן  הבהרות  למתן  ההבהרות  שיוקדש  וכן  התשובות  שישאלו,  השאלות 

שינתנו יתועדו בפרוטוקול שיופץ למשתתפים. פרוטוקול זה, עם הפצתו, יהא חלק בלתי נפרד  
   . ממסמכי המכרז וההסכם לכשייחתם

ב 15.2 יתקיים  בהמפגש  המייסדים  משרדי מהנדס המועצה,  ביום  53רחוב  יהודה.   באבן   ,13/6/21  
 .11:00בשעה 

ו/או במפגש עם   בשטחהינם חובה. מציע שלא ישתתף בסיור    המציעים, לרבות הסיור,מפגש   15.3

ככל שתוגש, תיפסל על    -המשתתפים, לא יהיה רשאי להגיש הצעה במסגרת המכרז, והצעתו

 הסף.

 
 ביטול המכרז ו/או שינויים בו .16

תהיה רשאית לבטל את המכרז באם לא תוגש אף הצעה מתאימה, לרבות ביחס לאומדן  המועצה   16.1

ו/או אם לא תוגש יותר מהצעה אחת ו/או מסיבות תקציביות, ארגוניות או מכל סיבה אחרת,  

והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. בוטל המכרז כאמור לעיל, המועצה תהיה רשאית לנהל  

ו/או  המציעים  כל  עם  ו/או    מו״מ  מהמציעים  מי  עם  ולהתקשר  אחר  גורם  כל  עם  ו/או  חלקם 

 הגורמים האחרים הנ״ל לפי שיקול דעתה הבלעדי ועל פי דין. 

המועצה לא תישא בכל אחריות לכל הוצאה ו/או נזק שיגרמו למציע בקשר עם הכנת ו/או הגשת   16.2

-שנגרמו עקב איהצעתו למכרז, ובפרט אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, לנזקים ו/או הוצאות  

 קבלת ההצעה או קבלתה החלקית ו/או צמצום היקף השירותים נשוא המכרז ו/או ביטול המכרז. 

כל ההיטלים )ממשלתיים, עירוניים ואח׳(, מיסים )לרבות מיסים עקיפים כדוגמת מכס, בלו, מס  16.3

 קניה וכו׳( יכללו במחיר ההצעה. 

 
 ויות הגשה למציעים שלא זכוהודעה בדבר תוצאות המכרז, חתימת החוזה והשבת ערב .17

 ״(. הודעת הזכיההמועצה תודיע לזוכה דבר זכייתו בהודעה בכתב שתשלח לו )להלן: ״ 17.1
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כתנאי להשתכללות ההתקשרות, על הזוכה במכרז להמציא למועצה את האישורים והמסמכים   17.2

לעיל. לא מילא הזוכה אחר התחייבויותיו אלו, יחשב אותו זוכה כמי שלא עמד    13כאמור בסעיף 

והמועצה תהיה רשאית להורות על חילוט ערבות ההגשה   אחר הצעתו, זכייתו במכרז תבוטל, 

כך. המשתתף מוו בעניין  בשל  ו/או תביעה  ו/או דרישה  כל טענה  על  בזה באופן בלתי חוזר  תר 

 חילוט ערבות ההגשה בנסיבות אלה. 

ועדת המכרזים תהיה רשאית, אך לא חייבת, להכריז במעמד בחירת ההצעות הזוכות גם על כשיר  17.3

יוכרז כזוכה במכרז בכל מקרה בו,  נוסף. כשיר  נוסף ויוכרז על ידי ועדת המכרזים,  מכל  , ככל 

 סיבה שהיא, לא ימלא הזוכה במכרז אחר התחייבויותיו כאמור בהוראות סעיף זה. 

כפוף להוראות סעיף זה, המועצה תמסור לכל יתר המציעים הודעה בכתב על דחיית הצעותיהם,   17.4

 - אליה תצורפנה ערבויות ההגשה המוחזרות כדלקמן:

במכרז   17.4.1  כלל  -הזוכה  המצאת  לאחר  ההגשה  ערבות  לו  והנספחים    תושב  המסמכים 

הדרושים, לרבות אישור קיום ביטוחים וערבות הבטחת תנאי החוזה, בהתאם לתנאי  

 חוזה ההתקשרות וכאמור בהודעת הזכיה אשר תימסר לו.

תושב לו ערבות ההגשה לאחר השלמת התקשרות המועצה    -ככל והוכרז  -נוסףכשיר   17.4.2 

בכל מקרה בו לא    הנוסףעם הזוכה במכרז. לחילופין, ערבות ההגשה תושב לכשיר  

תשתכלל ההתקשרות עם הזוכה במכרז, אך זאת רק לאחר המצאת כלל המסמכים  

והנספחים הדרושים, לרבות אישור קיום ביטוחים וערבות הביצוע, בהתאם לתנאי  

 ה ההתקשרות וכאמור בהודעה אשר תימסר לו. חוז

 

 סודיות ההצעה וזכות העיון במסמכי המכרז  .18

ועדת המכרזים תאפשר למציעים שלא זכו במכרז, לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים ובמסמכי   18.1

 ההצעה הזוכה, כל זאת בהתאם להוראות הדין החל על המועצה. 

כוללת   18.2 כולה או חלקה,  כי הצעתו,  )להלן:  מציע הסבור  ו/או סודות עסקיים  סודות מסחריים 

״( שלדעתו אין לאפשר בהם עיון למציעים האחרים במכרז, לאחר הכרזת  החלקים הסודיים ״

 - ועדת המכרזים על ההצעה הזוכה, ינהג כדלקמן:

המציע יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים ויסמן אותם באופן ברור וחד  19.2.1 

 משמעי. 

מציע שלא סימן את אותם חלקים סודיים בהצעתו, תראהו המועצה כמי שהסכים   19.2.2 

ללא סייג למסירת הצעתו לעיון המציעים האחרים, במידה ויוכרז כזוכה במכרז. מציע 

שסימן בהצעתו את אותם חלקים סודיים, תראהו המועצה כמי שהסכים, ללא סייג, 

יון המציעים האחרים, במידה  למסירת אותם חלקים שלא סומנו כחלקים סודיים לע

 ויוכרז כזוכה במכרז.
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אותם   19.2.3  כי  סייג,  ללא  שהסכים,  כמי  יראוהו  סודיים,  חלקים  בהצעתו  המציע  סימן 

חלקים אשר סומנו בהצעתו כחלקים סודיים מהווים חלקים סודיים גם בהצעותיהם 

העיון  של המשתתפים האחרים, ולפיכך תראהו המועצה כמי שוויתר מראש על זכות  

 בחלקים אלה של המציעים האחרים. 

למען הסר ספק יודגש, כי שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון כאמור נתון בלעדית  19.2.4 

 למועצה ולוועדת המכרזים, ואלו יפעלו על פי דין בעניין זה.

סודיים  19.2.5  כחלקים  הגדיר  הזוכה  שהמציע  בחלקים  עיון  לאפשר  המועצה  החליטה 

ותאפשר לו להשיג על החלטתה בתוך פרק    ,על כך התראה לזוכה במכרז  בהצעתו, תיתן 

 הזמן אשר יקבע על ידה ובהתאם להנחיותיה. 

עיון בחלקים אותם הגדיר  19.2.6  החליטה המועצה לדחות את השגת הזוכה במכרז בדבר 

כחלקים סודיים בהצעתו, תודיע על כך לזוכה במכרז טרם העמדת הצעתו לעיונו של  

 ן. מבקש העיו

 

 עדיפות בין מסמכים  .19

יש לראות את מסמכי המכרז כמשלימים זה את זה. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות  
למפרטים,    להוראות ההסכם,  יש לתת עדיפות,  המחירוןהמפרט/    /ההסכםלהוראות    בין תנאי המכרז

 עניין.   הסדר הנ״ל ובהתאם ללפי ,  ולמחירון

 

 המועצה   רכוש   –מסמכי המכרז   .20

הצעות    הגשתוקניינה הבלעדי, והם נמסרים למציעים למטרת    המועצהמסמכי המכרז הינם רכושה של  
, כאמור במכרז זה, ולא לשום מטרה אחרת. מקבל מסמכי המכרז לא יעתיק אותם ולא ישתמש  למועצה

לא יאוחר מאשר המועד האחרון להגשת ההצעות,    למועצהבהם אלא למטרת הגשת הצעתו, ויחזירם  
 ובין אם לאו.  למועצהוזאת בין שהגיש הצעה  

 

 

 

 __________________________ 

  
 המועצה  ראש 
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 מועצה מקומית אבן יהודה 
 __  16_/2021מכרז פומבי מס' 

   תחזוקת תשתיות, ביצוע תשתיות ופיתוח )מכרז מסגרת(לביצוע עבודות 
 ב׳ מסמך 

 הצעת המציע
 

____________________________,    ו/ אני .1 ת.ז./ח.פ./ח.צ.  מס׳   __________________ הח"מ 

טל:    ,____________________ עיר   ,_____________________________ מרחוב 

  נו / קראתיבחנתי/נו בזהירות,  כי    ים, מתחייב/ים ומאשר/ים,/______________________, מצהיר

את מכרז    -כולם יחד  -הנוגעים למכרז הנדון, והעתידים להוות רז  את כל מסמכי המכוהבנתי/נו  בעיון  

יהודה    __16_ /2021מספר   באבן  פיתוח  ועבודות  תשתיות  ביצוע  תשתיות,  תחזוקת  עבודות  לביצוע 

למסמכי   שנוספו  הבהרות  ו/או  שינויים  ו/או  בתיקונים  עיון  לרבות  מסמכיו,  כל  על  מסגרת(,  )מכרז 

בות בירורים שערכתי/נו, כל הפרטים הנוגעים לביצוע העבודות נשוא  המכרז, וכן שנודעו לי/לנו בעק

 .               ( י׳ -מסמכים א׳המכרז והאפשרות לביצוען. לראיה הנני/ו מצרף/ים חתימתי/נו על כל מסמכי המכרז )

קראתי  ים/ מצהיר  ו/הנני .2 למציעים    נו/ והבנתי  נו /כי  ההודעה  פרסום  לרבות  המכרז,  פרטי  כל  את 

בעיתונות וכל מסמכי המכרז, וכי תנאי המכרז, תוכניות העבודות, המפרטים, תנאי העבודה, השטחים  

המיועדים לביצוע העבודות ותנאיהם, וכל הגורמים האחרים המשפיעים על העבודות, ידועים ומוכרים  

בהתאם לאמור לעיל,    נו/את הצעתי  נו/ , כי קבעתיים/ מצהיר ו/ננילהם. כן ה   מים/מסכים ו/, ואנילנו/לי

 אותו ואת תנאיו.   נו/ במקום ביצוע העבודות ובדקתי  נו/ולאחר שביקרתי 

את כל האמור לעיל, ולאחר שכלל הפרטים הנוגעים לביצוע העבודות ידועים ומובנים    נו/ לאחר שבדקתי .3

תחייבויות והתנאים הכלולים במסמכי המכרז בלא  את כל הה  נו /לקבל על עצמי   ים /מציע  ו/ , אנינו/לי

להצעתי בהתאם  מהם  חלק  כל  ו/או  העבודות  את  לבצע  זה  ובכלל  הסתייגות,  המחירים  נו/ כל  לפי   ,

 במכרז.   נו/ בהפחתת שיעור ההנחה שהצעתי במחירון הנקובים 

 בזאת כי: ת/מתחייב   מה /מסכים ה/מצהיר  הנני .4

והכישורים הדרושים    , הניסיוןהידע, המומחיות, הכשירות, הרישיונות, ההיתרים ת/הנני בעל  4.1

וגם מבחינה  לביצוע העבודות נשוא המכרז, גם מבחינת המימון גם מבחינה מקצועית, 

 בהתאם לכל מסמכי המכרז. משפטית, 

הנני קבלן רשום אצל רשם הקבלנים בהתאם לחוק רישום הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות   4.2

 . לפחות 1- קבוצה ג 200בענף בניה  ותקנותיו, 1969 –כ"ט תש

בביצוע    ( 2015-2020)  האחרונות במרוצת שש השנים  שנים  של לפחות חמש  הנני בעל ניסיון מוכח   4.3

₪ בכל שנה משש  200,000בהיקף של לפחות ופיתוח  , ביצוע תשתיותתחזוקת תשתיותעבודות 

₪ במצטבר במהלך שש השנים    1,200,000לפחות  השנים האחרונות, או לחילופין בהיקף של  

לפרויקטים  . מודגש שהכוונה  האחרונות, בעבור רשויות מקומיות ו/או רשויות ציבוריות אחרות

סופם ועד  מתחילתם  בפועל,  שייתכן  שבוצעו  מפרויקטים  )להבדיל  קבלנית  כחברה  ידי  על   ,

 כקבלן(.     אך לא ביצעתי בעצמיאו ניהלתי, שיזמתי 
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הוראות  ים/סוגל מ  אני/נו 4.4 פי  על  וההתחייבויות  הדרישות  כל  את  לבצע  שהיא,  בחינה  מכל   ,

שעות    24, וזמינות במשך  המכרז ומסמכיו, לרבות עמידה בלוח הזמנים שנקבע לביצוע העבודות

בהסכם כנדרש  לי ביממה,  ידוע  נשוא  נו/.  בהתקשרות  ועיקרי  יסודי  תנאי  הינו  זה  תנאי  כי   ,

 המכרז.

מהאמור  4.5 לגרוע  בכוחותיי  נו/ברשותי  מבלי  והציוד    נו / או  המיומן  האדם  כוח  כל  את  להשיג 

עובדים וכוח אדם    ים/מעסיק  נו/המקצועי הדרוש על מנת לבצע את העבודות נשוא המכרז ואני 

 מקצועי ומיומן  בהתאם לדרישות המכרז ומסמכיו. 

ואזכהים/מתחייב  אני/נו 4.6 במידה  כי  איתי   נזכה/ ,  תתקשר  והמועצה  בהסכם,   נו /במכרז 

את העבודות נשוא המכרז בשלמותן, בהתאם לצורכי המועצה ולדרישתה, בהתאם    נבצע/אבצע

בהצעתי הנקובים  המחירים  לפי  דין,  כל  והוראות  הבטיחות  הוראות  המכרז,  ,  נו/ למסמכי 

לבצע עבודות    רשנד/כי אדרש נו/בכלל זה, ידוע לי לשביעות רצונם המלא של המנהל והמועצה.

והנני ביצוע,  הוראת  קבלת  מרגע  שעתיים  בתוך  בהסכם,  כהגדרתן    ים /מתחייב   ו/ דחופות, 

 להחזיק לכך כך את כוח האדם והאמצעים הנדרשים, הכל כמפורט בהסכם. 

ואזכהים/מתחייב   אני/נוכן   4.7 במידה  כי  עימי   נזכה/,  תתקשר  והמועצה  בהסכם   נו /במכרז 

קשר    נשמור/אשמור שימוש  על  תוך  ההתקשרות  תקופת  במהלך  המנהל,  עם  ורצוף  מיידי 

 במכשיר קשר )ביפר, טלפון וכיו"ב(. 

בתוך  ים/ מתחייב  אני/ו כן   4.8 את    30,  להוכיח  במכרז,  הזכייה  על  ההודעה  קבלת  מיום  ימים 

העסקתם של בעלי המקצוע הבאים אשר יועסקו בפועל בביצוע העבודות לאחר שיאושרו על ידי  

 קול דעתו הבלעדי: המנהל, לפי שי

  - בכפוף לנדרש על פי אופי העבודה, ובכפוף להוראות בדבר ייחוד פעולות על פי הדין 4.8.1

מהנדס אזרחי או הנדסאי מקצועי בעל ניסיון מוכח של לפחות חמש השנים האחרונות 

 .תחזוקת תשתיות, ביצוע תשתיות ופיתוח בתחום עבודות 

בתחום   מקצועיעבודה    מנהל 4.8.2 האחרונות  השנים  שלוש  לפחות  של  מוכח  ניסיון  בעל 

 . העבודה משרד בפנקסי הרשום, תחזוקת תשתיות, ביצוע תשתיות ופיתוחעבודות  

 אני/ו מתחייב/ים כי העובדים אשר יבצעו את העבודות נשוא המכרז יהיו אזרחי מדינת ישראל.  4.9

ייבויות על פי הוראות המכרז,  אני/ו מסוגל/ים מכל בחינה שהיא, לבצע את הדרישות וההתח  4.10

 לרבות עמידה בלוח זמנים ובמועד הסיום שיקבע לביצוע העבודות. 

דוע לי/נו כי בשטח בו מבוצעות העבודות עשויים לפעול קבלנים נוספים ואני/ו מתחייב/ים  י 4.11

 לשתף פעולה ולעבוד בתאום עמם, על פי הוראות המועצה.

לא להסב ולא להעביר את ההסכם, כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה    יםמתחייב/  ו /עוד הנני 4.12

למען הסר ספק, ידוע לי/נו כי לא    על פיו ו/או התחייבות על פיו לאחר במישרין או בעקיפין.

אורשה/נורשה להעסיק קבלני משנה לצורך ביצוע העבודות, אלא לאחר קבלת אישור המנהל  

לע האמור  מן  לגרוע  מבלי  ובכתב.  לגרוע  מראש  כדי  משנה  קבלני  בהעסקת  יהא  לא  יל, 
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מהתחייבויותיי/נו עפ"י מסמכי המכרז, לרבות אחריותי/נו כלפי המועצה, הכל כאמור במסמכי  

 המכרז.

להמחות את זכותי לקבלת סכום כל שהוא מהמועצה לפי    ים זכאי/  נהיה/כי לא אהיה  נו /ידוע לי  4.13

המועצה    בכתב של גזבר המועצה. מראש הסכמה לכך    נו /הסכם זה לאחר, אלא אם קיבלתי 

בעניין זה, לרבות סירוב להמחות סכומים או התניית ההמחאה    נו/ תהא רשאית לסרב לבקשתי 

בתנאים שייראו לה לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות תנאים בדבר הגדלת הערבויות או קביעת  

 בטחונות נוספים להבטחת ביצועו של ההסכם.

התחייבויותיילהפקיד    יםמתחייב/   אני/ובנוסף   4.14 להבטחת  ערבויות  ערבות/  המועצה    נו / בידי 

במועדים   ובסכומים,  המכרז  למסמכי  המצ"ב  בנוסח  הבדק  בתקופת  וכן  הביצוע  בתקופות 

 ובתנאים המפורטים בהסכם ובמסמכיו. 

לעמוד בכל התנאים הנדרשים עפ"י כל דין ו/או תקן לצורך ביצוע    יםמתחייב/   ו /כמו כן אני 4.15

 . העבודות נשוא המכרז

כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז זו ובכלל זה בהסכם, גם אם לא הוזכרה    נו / ידוע לי 4.16

 . נו/ במפורש בחלק זה, מחייבת אותי

ם הנקובים  ילמחירבהתאם להוראות המכרז וההסכם, ובתמורה לבצע את העבודות  ים/מתחייב  אני/ו .5

 . נו/בהצעתי נו /ת על ידיעצהנחה המוה , בניכוי ׳ למסמכי המכרז(מסמך ימחירון ״המאגר המאוחד״ )ב

מחירי  )קרי:    נו/עבור ביצוע העבודות נשוא המכרז הם כמפורט בהצעתי   נו/המחירים המוצעים על ידי  .6

. שיעור  כנקוב להלן(  נו/בניכוי שיעור ההפחתה המוצע על ידי  -׳ימסמך    –  מחירון ״המאגר המאוחד״

 .   במחירוןה( הינו אחיד, וחל בגין כל פריט הנקוב הפחת 0%)לרבות  נו/ההפחתה המוצע על ידי 

  נו / עבור ביצוע העבודות נשוא המכרז הם כמפורט בהצעתי  נו/מחירים המוצעים על ידיהנני מצהיר כי ה  .7

  בביצוע העבודות הכרוכות    ,מכל מין וסוג שהוא  , בין מיוחדות ובין כלליות,כוללים את כל ההוצאותו

, לרבות כוח אדם,  ההסכםנשוא    ייעל פי תנאי המכרז בשלמות ומהווים כיסוי מלא לכל התחייבויות

ציוד, כלי רכב, חומרים, הובלות, כלי עבודה, ביטוחים, עבודות התכנון וכל הכרוך בהן, רישוי והיתרים,  

בכבישים,   לעבודות  תנועה  כלשהסדרי  עבודה  ביצוע  לצורך התחלת  מבין  ההתאמות המתחייבות  הי 

 וכל דבר אחר הדרוש לביצוע העבודות נשוא המכרז.    העבודות, וכיו"ב

לא תשולם כל תמורה נוספת בגין ביצוע העבודות נשוא המכרז,  לכך ש  מים/מסכים  ו/והנני   נו/ ברור לי

וי ההנחה המוצעת על  כ בני  ״המאגר המאוחד״  מחירוןם הנקובים ב, מעבר למחיריןעל כל הכרוך בה 

למדד,  נו/ידי הצמדה  הפרשי  לי  ישולמו  לא  זה  לעיל  .ובכלל  האמור  אף  מע"מ,    על  לתמורה  יתווסף 

 . המועצהבשיעורו עפ"י דין, אשר ישולם על ידי 

כי כל מס, היטל, תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר יחולו    נו ומוסכם עליי/נו/ לי  ברורכן  

  המועצה . לצורך כך, תנכה  נו/וישולמו על ידי  נו/ זה, יחולו עליי  מכרזבעתיד על ביצוע העבודות עפ"י  

תשלום  כמוה ככל סכום שעליה לנכות לפי כל דין, והעברת סכומים אלו לזכאי    נו / לימהסכומים שיגיעו  

 . נו/לי
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בהתאם  לבצע פריט ו/או סעיף ו/או עבודה    ים/מתחייב  ו/ כי במסגרת ההצעה הריני  ים/מצהיר   נו/ אני .8

  ובמסמכיו לעניין תשלום התמורה.   בהסכםלמנגנון הקבוע 

׳  מסמך י במחירון ״המאגר המאוחד״ )רת ממחיר הפריט  התמורה הנגזכי    ,נו/ יומוסכם על  נו/ ליידוע   .9

בגין מהות הסעיף ו/או הפריט ו/או העבודה    הנקבע במכרז,    נו/וי ההנחה שהצעתיבניכ   למסמכי המכרז(

היקף או לצורך בו הם נדרשים, למורכבותם, לאופיים, למידת הדחיפות בביצועם, למשך  ללא קשר ל

הזמן הנתון לביצועם, לקיומו של פיקוח נדרש לצורך ביצועם/ היעדר פיקוח, למועד בו נדרשו/ בו הם  

 . מבוצעים וכיו"ב

( מציעים, 3להתקשר עם עד שלושה ), בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי,  שהמועצה רשאית,  נו/ ידוע לי .10

. במידה  בתנאי שהמציעים שהצעתם דורגה שניה ושלישית, ישוו את הצעתם להצעה הזולה ביותר

תפנה   ביותר,  הזולה  להצעה  הצעתם  להשוות  יסרבו  שלישית  או  שניה  דורגה  שהצעתם  והמציעים 

 בתור )ההצעה שדורגה רביעית(, וכן הלאה.  המועצה להצעה הבאה  

שלמועצה נתון שיקול הדעת הבלעדי לקבוע את חלוקת העבודה  ,  ניםמבין/  ו/ , כי אנייםמצהיר/   ו/הנני .11

וכי החלטתה באשר לזהות הזוכה אשר יקבל עבודה מסויימת יכול ותקבע בין  שבין הזוכים השונים,  

מביצוע   המועצה  גורמי  רצון  שביעות  לאור  מתוצאת  היתר  ו/או  זוכה  אותו  ידי  על  קודמות  עבודות 

התמחרות אשר תבוצע בין הזוכים במכרז עובר לביצוע אותה עבודה, באשר לשיעור הנחה נוסף אשר  

וכי אין ולא  יוענק למועצה בביצוע אותה עבודה, אם וככל שתבחר המועצה לבצע התמחרות כאמור,  

 . הזוכים השונים במכרז זה כל טענה הנוגעת לחלוקת העבודה בין נו/תהיה לי

המועצה אינה מתחייבת לבצע עבודות שמדובר על מכרז מסגרת, וכי    נו/, כי ידוע לי ים/ מצהיר  ו/הנני .12

 .בהיקף כספי כלשהו, ו/או לתת לכל אחד מהזוכים במכרז עבודות בהיקף כספי כלשהו ו/או בכלל

בקיומו של תקציב מאושר על ידי גזברות  , שביצוע העבודות מותנה  נו/ כי להווה ידוע לי  ים/מצהיר   ו /הנני .13

המועצה, וכן בקבלת כל האישורים התקציביים והשתתפויות ממשלתיות, ככל שתהיינה. לאור זאת  

ידיים/ומתחייב   ים/מצהיר  ו/הריני על  כי בשום מקרה לא תבוצע עבודה כלשהי  בטרם תחתם   נו/ , 

המועצה ראש  ידי  ועל  הגזבר  ידי  על  בעבורה  ספציפית  עבודה  אקייםהזמנת  שלא  ככל    נקיים / . 

תשלום כלשהו בגין עבודה שבוצעה ללא הזמנת    נו /זו, תהיה המועצה פטורה מלשלם לי   נו/התחייבותי

 עבודה חתומה ומאושרת כאמור.

תוקף  ב,  אלף ש"ח(  מאה₪ )  000100,של  בסכום  חתומה  מצ"ב ערבות בנקאית    נו/הבטחת קיום הצעתי ל .14

לבצע   ים/ מתחייב ו / תתקבל, הריני נו/. אם הצעתילמסמכי המכרז 1-גמסמך ובנוסח   29/9/21עד ליום 

 במכרז:  נו/ימים מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי 7את כל הפעולות המפורטות כדלקמן, וזאת תוך  

להמציא לכם ערבות בנקאית חתומה ומבויילת )ככל שנדרש ביול עפ"י דין( להבטחת קיום תנאי   14.1

ובהתאם    , למסמכי המכרז  2- גמסמך  ש"ח, בנוסח    אלף(מאה וחמישים  )  000150,ע"ס    ההסכם

 . ההסכםלדרישות  

וההסכם, ובנוסח המצורף למכרז להמציא לכם אישור קיום ביטוחים, כמפורט במסמכי המכרז   14.2

 . (למסמכי המכרז ׳דמסמך )
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, כמפורט  במועצהלהמציא לכם הצהרת בטיחות חתומה על ידי ועל ידי הממונה על הבטיחות   14.3

 .  (למסמכי המכרז 2-חמסמך ) במסמך תנאי המכרז

את    נבצע/לא אבצעו/או אם    נו/מהצעתי  נו /בי  נחזור/אחזור שאם    נו/בזאת כי ידוע לי   ים/מצהיר   ו/ אני .15

, או כל התחייבות כלשהי אחרת הכלולה בחוברת  כולן או מקצתן,  לעיל  14ף  הפעולות המנויות בסעי

זו, זכותי  נאבד/אאבד  מכרז  העבודות  נו/ את  הערבות    המועצהו  ,לביצוע  את  לחלט  רשאית  תהא 

להצעתיהבנקא המצורפת  הצעתי   נו /ית  נשוא  העבודות  לביצוע  אחר  קבלן  עם  ולהתקשר  הכל  נו/זו   ,

ע בכל זכות או סעד שיעמדו  שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגו  נו /כמפורט במסמכי המכרז. כן ידוע לי 

ההתחייבויות שאני  המועצה  לרשות עצמי  ים/ נוטל  נו/עקב הפרת    למכרז.   נו/עם הגשת הצעתי  נו/ על 

עם    המועצהכל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרות    נו/כי לא תהיה לי  ים/מצהיר  ו/יהננ 

לעיל,  עם מציע אחר כאמור    המועצהכי במקרה בו תתקשר    ים/ מתחייב  ו/. כן הננינו/מציע אחר במקומי

עליי הצעתי  נו/יהיה  לבין  ידה  על  שנבחרה  ההצעה  בין  ההפרש  את  לה  ו נו/לשלם  רשאית    המועצה, 

 להשתמש לצורך זה בכספי הערבות שחולטו כמפורט דלעיל. 

  למסמכי   1-אבמסמך    9את כלל המסמכים והאישורים הנדרשים על פי סעיף    נו/להצעתי   ים/ מצרף  ו/הנני .16

 המכרז.

מסמך ו/או אישור הנדרש על פי מסמכי המכרז ועדת המכרזים    נצרף/כי במידה ולא אצרף  נו /ידוע לי 

 . נו/ הצעתי  עלולה לפסול

להציג כל מידע/ מסמך    מאיתנו/כי לוועדת המכרזים שמורה הזכות לחקור ולדרוש ממני  נו/עוד ידוע לי  .17

כשירותי להוכחת  שיידרש  ניסיונינו/ נוסף  מומחיותי נו/,  לביצוע    נו/, אפשרויות המימון, התאמתינו/, 

ואני וכיו"ב  המלצות,  לרבות  המידע/    ים/ חייב  נהיה/אהיהו  / העבודות,  מלוא  את  לוועדה  למסור 

למסור מסמך, הסבר או ניתוח כלשהוא כאמור, רשאית    נסרב /המסמכים, להנחת דעתה. אם אסרב

 .זו נו/ הוועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את הצעתי

זו בכדי להכשירה כהצעה כשרה עפ״י דיני    נו/ שאין בעצם הגשת הצעתי  נו/ לי, כי ידוע  יםמצהיר/   אני/ו .18

הצעתי כשרות  וכי  שהגשתי   נו /המכרזים,  המכרז  מסמכי  בהיות  תלויה  המכרז    נו /זו  בתנאי  עומדים 

 המהותיים, לרבות תנאי הסף שבו.

ה או חלקה, וכי  שהמועצה אינה מתחייבת לקבל כל שהצעה שהיא, כול נו/כי ידוע לי  ים/ מצהיר נו/הנני .19

היא רשאית לבטל את המכרז ו/או להחליט על ביצוע חלק מן העבודות ו/או להחליט על דחיית ביצוע  

 . חלק מן העבודות למועד מאוחר יותר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי

כי מדובר במכרז מסגרת, וכי ביצוען של עבודות על פיו יעשה לפי צורכי המועצה, ולפי    נים / מבין  נו/הנני .20

  ים / מתחייב  נו/שיקול דעתה הבלעדי, לרבות באשר לאופן חלוקת העבודות בין הזוכים השונים. הנני

ממני שתידרש  עבודה  כל  הצעתי   מאיתנו/לבצע  למחיר  ההנחה    המחירון)מחיר    נו/בהתאם  בניכוי 

 ( על פי ביצוע בפועל, ולעמוד בלוחות הזמנים שיקבעו לביצועה בהתאם לקביעת המועצה. נו/שהצעתי

בכל הנוגע ו/או תביעה  טענה ו/או דרישה ו/או  כל    נו/ יתהיה ל  בזאת מפורשות כי לא  ים/מצהיר  ו/נניה .21

אי  או    פיצול הזכייה מכוחו,  בקשר עם ביטול המכרז, הקטנת היקפו, הגדלת היקפו, דחיית ביצועו

, מכל סיבה שהיא. מבלי לגרוע  בכל זמן שהוא  נו/ישינוי היקף העבודות המועברות לביצועפיצולה או  
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נזק. כמו    נו/ייגרם לאם  אף  בגין כך  כל פיצוי  לקבלת    ם /זכאי  נהיה /מכלליות האמור דלעיל, לא אהיה

 ביצוע העבודות מכוח המכרז בהיקף מסויים. אי כל תביעה בגין  נו/ יכן, לא תהא ל

שקראתי .22 הנל  נו/לאחר  המסמכים  וכלל  ההסכם,  המכרז,  תנאי  מלוא  את  ווים,  בעיון 

המאוחד״לרבות   ״המאגר  הננימחירון  והמפרטים,  התוכניות  את    יםמציע/  ו/,  לבצע 

הפיתוח, ואת כל העבודות הנלוות  עבודות ו , ביצוע התשתיות עבודות תחזוקת התשתית

נספחיו,  כלל  על  המכרז  למסמכי  המצורף  ההסכם  ולתנאי  להוראות  בהתאם  להן, 

בהפחתה אחידה של % ______ )במילים: ______________________________(  

 . (למסמכי המכרז ׳ימסמך  ) במחירון ״המאגר המאוחד״הנקובים מהמחירים 

הה כי  ומודגש,  מובהר  ספק  על להסרת  המוצעת  הפריטים    אחידההינה    נו /ידי   -פחתה  כל  על  ותחול 

 . במחירוןהמפורטים 

הפחתה. הצעה אשר תחיל תוספת ל"מחירי המחירון"    0  )ניתן להציע אחוז הפחתה אחיד בלבד לרבות % 

כל ספרה מעבר לשתי ספרות לאחר    .ו/או תחיל שיעורי הפחתה לא אחידים תפסל על הסף, מבלי שתידון

   (.הנקודה תימחק

בין הסכומים הנקובים על ידי במסגרת הצעתי  ובמילים, ייקבע    נו /במקרה של סתירה  זו, במספרים 

 הסכום הגבוה יותר מבין השניים, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה. 

ידי   נו/ידי-בניכוי ההפחתה המוצעת על  המחירון למחירי     כנקוב לעיל יתווסף מע"מ, אשר ישולם על 

   המועצה. 

עבור ביצוע העבודות, כולל את כל ההוצאות, בין    נו/, כי שיעור ההנחה המוצע על ידייםמצהיר/  ו /הנני

היתר   בין  בחשבון  ולוקח  העבודות,  בביצוע  הכרוכות  שהוא,  וסוג  מין  מכל  כלליות,  ובין  מיוחדות 

עוד. מחיר התמורה אותו  מטרדים והפרעות במהלך ביצוע העבודות, עבודות מפוצלות, עבודות זמניות ו

נשוא ההסכם    נו/ מהווה כיסוי מלא להתחייבויותיי  נו /בהתחשב בשיעור ההנחה שהצעתי   נקבל/אקבל

תנועה,   הסדרי  רכב,  בכלי  שימוש  ופריקה,  הובלות  חומרים,  עבודה,  כלי  ציוד,  אדם,  כוח  לרבות 

. מובהר בזאת, כי לא  ביטוחים, מיסים, היטלים וכל דבר אחר הדרוש לביצוע העבודות נשוא המכרז

כל תמורה נוספת בגין ביצוע העבודות נשוא המכרז על כל הכרוך בהן, מעבר למחירים    נו/תשולם לי

    נו./ בניכוי ההפחתה המוצעת על ידי במחירוןהרשומים 

לכך שלמועצה נתון שיקול הדעת הבלעדי לקבוע    מים /ומסכים  נים / מבין  אני/ו, כי  יםמצהיר/  ו/ עוד הנני

העבודה בין הזוכים השונים במכרז, וכי החלטתה באשר לזהות הזוכה אשר יקבל עבודה    את חלוקת

כלשהי יכול ותקבע בין היתר לאור שביעות רצון גורמי המועצה מביצוע עבודות קודמות על ידי אותו  

זוכה ו/או מתוצאת התמחרות אשר תבוצע בין הזוכים במכרז עובר לביצוע אותה עבודה, באשר לשיעור  

התמחרות  הנח לבצע  המועצה  שתבחר  וככל  אם  עבודה,  אותה  בביצוע  למועצה  יוענק  אשר  נוסף  ה 

כל טענה הנוגעת לחלוקת העבודה בין הזוכים השונים במכרז זה, ו/או   נו/כאמור, וכי אין ולא תהיה לי 

ובניכוי    נו/ בניכוי ההנחה שהצעתי  המחירוןכל טענה באשר לתמורה המתקבלת לאחר הכפלת מחירי  

 להעניק בהתמחרות כאמור, אם וככל שתבוצע.  נבחר/ה נוספת אותה אבחרהנח
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ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות    90במשך תקופה של    נו /זו תהיה בתוקף ותחייב אותי   נו/ הצעתי .23

מעת לעת עד לבחירתו    נו/ כפי שהוגדר בתנאי המכרז. במידה ותדרוש המועצה, יוארך תוקפה של הצעתי

ידי  על  תוארך  הבנקאית  הערבות  במכרז.  זוכה  שאדרש  נו /של  ככל  כן,  ידי    נדרש/גם  על  להאריכה 

 המועצה. 

ר מאדם אחד, היא מחייבת את כל החתומים מטה ביחד וכל אחד מהם  אם הצעה זו נחתמה על ידי יות .24

לחוד, ובכל מקום שפרט מפרטי הצעה זו מובא בלשון יחיד יש לראותו כאילו הובא על ידי כל החתומים  

 מטה ביחד ועל ידי כל אחד מהם לחוד. 

עומדת בת .25 והיא  לתיקון,  או  לשינוי  לביטול,  ניתנת  ובלתי  חוזרת  בלתי  היא  זו  ומחייבת  הצעה  וקפה 

 . כאמור דלעיל  נו/ אותי

 

 על החתום:  נו /ולראיה באתי 

 

 ___________________   _____________________ 

 חתימה  תאריך

 ____________________  ___________________  _____________________ 

 כתובת  מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ. שם מלא 

 ___________________   _____________________ 

 מס' פקס  מס' טלפון

 

 אם המציע במכרז הינו תאגיד/ שותפות,  יש למלא את האישור להלן: 

 

 אישור 

ה"ה   חתימות  כי  בזאת  מאשר   _________________ התאגיד  עו"ד/רו"ח   ___________ הח"מ  אני 

מנהל/ים   המשמש/ים   ,_________________ התאגיד  ________________,  חותמת  בצרוף  בתאגיד 

מחייבים, עפ"י מסמכי ההתאגדות, את התאגיד לכל דבר ועניין, וכי התאגיד קיבל כדין את ההחלטה להציע  

 את הצעתו כאמור לעיל.

 ___________________  ____________________  _____________________ 

 חתימה שם עו"ד/רו"ח וכתובת  תאריך
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 מקומית אבן יהודה מועצה 
   __ 16_/2021מכרז פומבי מס' 

   תחזוקת תשתיות, ביצוע תשתיות ופיתוח )מכרז מסגרת(לביצוע עבודות 
 1-גמסמך 

 ערבות בנקאית להשתתפות במכרז ולהבטחת הצעת המציע
       

 תאריך : __/ ___/ ___                                                                    

 

 לכבוד 

   אבן יהודה מועצה מקומית
 אבן יהודה

 

 נ., ג.א.

 

                     
 הנדון : ערבות בנקאית מס'________________ 

  
מרחוב   .1 ת.ז./ח.פ./ח.צ.__________________  מס'   __________________________ בקשת  לפי 

)להלן   מיקוד(  כולל  מלאה  )כתובת   _____________________________________________ -  

  ₪   100,000"( אנו ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של  הנערב"

  "( שתדרשו מאת הנערב בקשר למכרז סכום הערבות"  -( בלבד )להלן  מאה אלף שקלים חדשים)במילים:  

 .עבודות תחזוקת תשתיות, ביצוע תשתיות ופיתוח ברחבי אבן יהודהלביצוע 

מקבלת דרישתכם הראשונה  מיידית ולא יאוחר מיום עסקים אחד  על ידינו,  סכום הערבות ישולם לכם   .2
בכתב, חתומה ע"י גזבר המועצה, וזאת ללא כל תנאי ובלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח ו/או לנמק את  

 דרישתכם ו/או זכאותכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת הנערב. 

עיל, יעשה על ידנו על דרך של העברה בנקאית לחשבון המועצה ע"פ הפרטים  ל   2התשלום, כאמור בסעיף   .3
דעתכם   שיקול  ע"פ  לפקודתכם  ידנו  על  עשויה  המחאה  באמצעות  או  בדרישתכם  ידכם  על  שיימסרו 

 הבלעדי. 

)כולל( בלבד, ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. כל    29/9/21ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום   .4
 רבות זו צריכה להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל. דרישה על פי ע

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.  .5

 כבוד רב, ב                                     

                                                                                 _____ _______ 
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 מועצה מקומית אבן יהודה 
   __ 16_/2021מכרז פומבי מס' 

   תחזוקת תשתיות, ביצוע תשתיות ופיתוח )מכרז מסגרת(לביצוע עבודות 
 2-גמסמך 

 נוסח ערבות ביצוע וטיב )בדק( 
 (  להסכם 19)סעיף 

 לכבוד

 "(המועצה"  -)להלן  המועצה המקומית אבן יהודה

 _______________ רחוב 

 אבן יהודה

 א.ג.נ., 

 _____________________________    ערבות בנקאית מספרהנדון: 
1. ____________ בקשת  מס'  ______ לפי  מרחוב  ________  ת.ז./ח.פ./ח.צ.__________________ 

"( אנו הנערב"  -_____________________________________________ )כתובת מלאה כולל מיקוד( )להלן  
חמישים אלף מאה ו) ש"ח    150,000ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של  

חדשים( )להלן    שקלים  בקשר  הערבותסכום  "  - בלבד  הנערב  מאת  שתדרשו  תחזוקת    ביצועל  הסכםל"(  עבודות 
 . הסכם מיום ______________בהתאם למוסכם בהוראות , בתחום המועצה תשתיות, ביצוע תשתיות ופיתוח

למדד   .2 צמוד  יהיה  הערבות  הבניהסכום  מתפרסם    תשומות  שהוא  חודש  כפי  המרכזית בכל  הלשכה  ידי  על 
 "( בתנאי הצמדה שלהלן: המדד" -לסטטיסטיקה  )להלן 

 

 ____________ שהתפרסם בתאריך  _____ שנת______ " לעניין ערבות זו יהא מדד חודש המדד היסודי"

 

 " לעניין ערבות זו יהא המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם ע"פ ערבות זו.  המדד החדש"

 

 ערבות זו יחושבו כדלקמן:   ןלענייהפרשי ההצמדה 

 

אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי יהיו הפרשי ההצמדה בסכום השווה למכפלת ההפרש בין 

 מחולק במדד היסודי. הערבותהמדד החדש למדד היסודי בסכום 

 

אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות ללא כל  

 הפרשי הצמדה. 

 
  , ממועד קבלת דרישתכם על ידינו לפי כתובתנו המפורטת לעיל  שעות 48בתוך דרישתכם הראשונה בכתב, לפי  .3

אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה, ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי  
 את הנערב.להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מ

 

מכ .4 לתשלום  דרישה  בכתובת  וכל  בסניף  בכתב  לנו  תימסר  זה  ערבות  כתב  ח 
____________________ ______ . 

 

בסעיף   .5 כאמור  דר  3התשלום,  על  ידנו  על  יעשה  לחשבון המועצהלעיל,  בנקאית  העברה  של  הפרטים    ך  ע"פ 
 ע"פ שיקול דעתכם הבלעדי.  ,שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם

 

6. ______ ליום  עד  בתוקפה  תישאר  זו  בלבד_____ערבות  )כולל(  בטלה    ,______  תהיה  זה  תאריך  ולאחר 
 ר מהתאריך הנ"ל. ומבוטלת.  כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו בכתב לא יאוח

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .7
 

 בכבוד רב,          

                                                                                    ______________________ 
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 מועצה מקומית אבן יהודה 
   __ 16_/2021מכרז פומבי מס' 

   תחזוקת תשתיות, ביצוע תשתיות ופיתוח )מכרז מסגרת(לביצוע עבודות 
 ד׳ מסמך 

 אישור על קיום ביטוחים
   

הנפקת   ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה   -  אישור קיום ביטוחים   האישור תאריך 

(DD/MM/YYYY) 

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו  בתוקף  פוליסת ביטוח ישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה  א

במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת  כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת,  

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

 מעמד מבקש האישור  נוסח הפוליסה  המבוטח מבקש האישור מ

 שם

אבן  המקומית  המועצה 

 יהודה 

 שם

 למלא

מען הנכס המבוטח  

כתובת ביצוע  /

 העבודות

 

 אבן יהודה

 

 קבלן הביצוע ☐

 קבלני משנה☐

 שוכר☐

מזמין  אחר☒ עבודות    -:  ביצוע 

תשתיות  ביצוע  תשתיות,  תחזוקת 

 )מכרז מסגרת( ופיתוח 

 ת.ז./ח.פ. 

 

 .ז./ח.פ. ת

 מען

 , אבן יהודה 53המייסדים 

 מען

 

 כיסויים                                                    

 פרקי הפוליסה 

חלוקה לפי גבולות  

אחריות או סכומי  

 ביטוח

מספר  

הפולי 

 סה

תאריך  

 תחילה 

תאריך  

 סיום

גבול האחריות /  

סכום ביטוח / 

 שווי העבודה 

כיסויים  השתתפות עצמית

 נוספים בתוקף

מט  סכום 

 בע 

מט  סכום 

 בע 

יש לציין קוד כיסוי 

 בהתאם לנספח ד' 

הסיכונים   כל 

עבודות 

 קבלניות

 : הרחבות

מלא      שווי 

העבודה   של 

 למלא-

 

 

קבלנים    -307   ₪ 

 וקבלני משנה 

על    -309 ויתור 

תחלוף לטובת מבקש  

 האישור 

 נזקי טבע  -313

גניבה,  -314 כיסוי 

 פריצה ושוד 

כיסוי רעידת    -316

 אדמה 

נוסף    -318 מבוטח 

 מבקש האישור 

 ראשוניות  -328

 

 

סכום      ופריצה  גניבה מלוא 

 הביטוח 

   

מערך    20%    עובדים  עליו רכוש 

 העבודה 

   

   ₪  1,000,000    סמוך  רכוש 

   ₪    1,000,000    רכוש קיים 

מערך    10%    בהעברה  רכוש 

 העבודה 

   

מערך    20%    פינוי הריסות

 העבודה 

   

תחזוקה   תקופת 

 חודשים  24 -מורחבת
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 כיסויים                                                    

חומרים מסופקים ע"י  

 המזמין

    במלוא ערכם    

ציוד, כלי עבודה ומבני 

 עזר של הקבלן 

     ₪   

הרצה   4  -תקופת 

 שבועות 

       

נזק ישיר מתכנון לקוי 

 ועבודה לקויה 

   1,000,000  ₪   

נזק עקיף מתכנון לקוי 

 ועבודה לקויה 

סכום      מלוא 

 הביטוח 

   

לאתר   מחוץ  רכוש 

רכוש   ו/או  העבודה 

 במעבר 

   1,000,000  ₪   

אדריכלים,   הוצאות 

ויועצים   מהנדסים 

 אחרים 

   1,000,000  ₪   

דרישת   הוצאות 

 רשויות

   1,000,000  ₪   

        פרעות ושביתות 

    ₪  1,000,000    הוצאות החשת נזק 

    ₪  1,000,000    הוצאות תיקון זמני

    ₪  250,000    שחזור מסמכים 

 צד ג'

 הרחבות: 

 זיהום תאונתי

 הרעלה 

שאין  מרכב  גוף  נזקי 

 חובה לבטחו 

 מכשירי הרמה 

 עבודה בגובה 

 

תת   לפריטים  נזק 

 קרקעיים

 

ו/או   משען  החלשת 

 רעידות 

 

מעבר   עודף  כיסוי 

האחריות   לגבול 

התקני של ביטוח רכב  

 שלישי רכוש -מנועי צד

 

   8,000,000

0 

 

 

 

 

 

 

 000,000ש, 2

 

1,000,000 

 

 

2,000,000 

 

 

₪ 

 

 

 

 

 

 

  ₪ 

 

  ₪ 

 

 

  ₪ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

אחריות    -302

 צולבת 

 הרחב שיפוי  -304

קבלנים    -307

 וקבלני משנה 

על    -309 ויתור 

תחלוף לטובת מבקש  

 האישור 

בגין  -312 כיסוי 

 נזק שנגרם מצמ"ה 

כיסוי    -315

 לתביעות מל"ל 

נוסף    318 מבוטח 

 מבקש האישור 

נוסף    -321 מבוטח 

בגין מעשי או מחדלי  

)מבקש   המבוטח 

 האישור( 
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 כיסויים                                                    

מבקש    -322

כצד   האישור מוגדר 

 ג' 

 ראשוניות  -328

רכוש מבקש    -329

האישור ייחשב כצד  

 ג

אחריות 

 מעבידים

   20,000,00

0 

 ₪ 

 

אחריות    -302  

 צולבת 

 הרחב שיפוי  -304

קבלנים    -307

 וקבלני משנה 

נוסף    -317 מבוטח 

 עיריית כפר יונה   –

נוסף    -318 מבוטח 

 מבקש האישור 

נוסף    -319 מבוטח 

וייחשב   היה 

מי   של  כמעבידם 

 מעובדי המבוטח 

נוסף    -321 מבוטח 

בגין מעשי או מחדלי  

)מבקש   המבוטח 

 האישור( 

מבקש    -322

 האישור מוגדר כצד ג 

 ראשוניות  -328

מוצר/  אחריות 

 מקצועי

 

 

 

 

 

 

 

תאריך   

 רטרו:

 

 _______

__ 

אובדן  -301   ₪  2,000,000 

 מסמכים  

אחריות    302

 צולבת 

דיבה/  -303

 השמצה  

 הרחב שיפוי  304

על    309 ויתור 

לטובת   תחלוף 

 מבקש האישור 

נוסף    318 מבוטח 

 מבקש האישור 

נוסף    321 מבוטח 

ומחדלי   מעשי  בגין 
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 כיסויים                                                    

מבקש    -המבוטח 

 האישור 

ואי  -325 מרמה 

 יושר עובדים  

פגיעה  -326

 בפרטיות  

עיכוב/  -327

 שיהוי  

 ראשוניות   328

גילוי  -332 תקופת 

 חודשים  6

 אחר

רשלנות  ביטול 

 רבתי/חמורה 

        

 

 

 : ( ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח פירוט השירותים 

 עבודות קבלניות  -בנייה  – 009

 קבלן עבודות אזרחיות – 069

 שיפוצים  074

 שירותי תחזוקה ותפעול  088

 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה  

הודעה   משלוח  לאחר  יום  60ייכנס לתוקף אלא    לא  ,מבקש האישור, למעט שינוי לטובת  ביטוח  פוליסת  שלביטול    או  שינוי

 בדבר השינוי או הביטול. האישור למבקש

 

 

 חתימת האישור

 המבטח:
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 מועצה מקומית אבן יהודה 
   __ 16_/2021מכרז פומבי מס' 

   מסגרת(תחזוקת תשתיות, ביצוע תשתיות ופיתוח )מכרז לביצוע עבודות 
 1-ה  מסמך

 תצהיר המציע בדבר עמידה בתנאי הסף, ניסיון מקצועי ועמידה בהוראות הדין 

 

אני הח״מ ________________________, בעל/ת ת.ז. ____________________, לאחר שהוזהרתי כי  
מצהיר/ה בזה בכתב  עלי להצהיר את האמת, וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,  

 - כדלקמן:

ח.פ./ח.צ.   _________________________________ בשם  זה  תצהיר  על  לחתום  מוסמך/כת  הנני 
 ״(.המציע __________________________ )להלן: ״

 - :פרטי המציעלהלן  .1

המציע:   של  מלא  שם 

 ____________________ 

 מס׳ עוסק מורשה: ______________________ 

התאגדות:  סוג  

 _________________________ 

 תאריך התאגדות: _______________________ 

תאגיד:   מספר 

 _________________________ 

 כתובת המשרד: ________________________ 

במשרד:  טלפון 

 ________________________ 

 פקס: ________________________________ 

דוא״ל:   כתובת 

______________ __________ 

יש(:  )אם  המציע  של  אינטרנט  אתר  כתובת 

 ___________________________________ 

 - המציע עומד בכל תנאי הסף של המכרז, כדלקמן: .2

 המציע הינו יחיד תושב ישראל או תאגיד רשום בישראל.  2.1

בנאיות   2.2 הנדסה  לעבודות  קבלנים  רישום  לחוק  )בהתאם  הקבלנים  בפנקס  רשום  קבלן  הינו  המציע 
 .לפחות 1-קבוצה ג 200ענף בניה ותקנותיו(   1969 -התשכ״ט

( בביצוע עבודות  2015-2020השנים האחרונות )  6המציע בעל ניסיון מוכח של חמש שנים לפחות מתוך  2.3
לפחות   של  בהיקף  ופיתוח  ביצוע תשתיות  שנה משש השנים    200,000תחזוקת תשתיות,  בכל  ש״ח  

ש״ח במצטבר במהלך שש השנים האחרונות,    1,200,000האחרונות, או לחילופין בהיקף של לפחות  
,  שבוצעו בפועלר רשויות מקומיות ו/או רשויות ציבוריות אחרות. מודגש שהכוונה לפרויקטים  בעבו

ניהל   אותם או  יזם  )להבדיל מפרויקטים שייתכן שהמציע  ע"י המציע כקבלן  ועד סופם,  מתחילתם 
 .  אותם אך לא ביצעם בעצמו כקבלן(

בסעיף   2.4 הקבועים  בתנאים  עומד  גופים1ב)ב()2המציע  עסקאות  לחוק  התשל״ו   (  ,  1976  -ציבוריים, 
 - כדלקמן:
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 כל אחד מאלה: –" בעל זיקה "

 חבר בני אדם שנשלט על ידי המציע;  ( 1)

 אם המציע הוא חבר בני אדם, אחד מאלה:  (  2)

 בעל השליטה בו; )א(  

חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי הענין, דומה במהותו להרכב  כאמור   )ב(   
תחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של של המציע, ו

 המציע;  

 מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה; )ג(   

חבר בני אדם אחר, שנשלט  שליטה    –(    אם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  3)
 מהותית בידי מי ששולט במציע;  

החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני    –"  שליטה מהותית "
 האדם;

 ; 1981  –)רישוי(, התשמ"א  כמשמעותם בחוק הבנקאות    –"  שליטה" ו"החזקה", "אמצעי שליטה"

 את המשבצת המתאימה( -Xהנני מצהיר/ה בזאת כי אנוכי וכל בעל זיקה אלי:     )סמן ב

  1987  –דין חלוט ביותר משתי עבירות  לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז  -לא הורשענו בפסק 
 "( עד המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.   חוק שכר מינימום" -)להלן  

וק שכר מינימום, בפסקי דין חלוטים, אך במועד האחרון  הורשענו ביותר משתי עבירות לפי ח    
 להגשת ההצעות במכרז תחלוף שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 

 - בסעיף זה 

גם בעל    -מי שנשלט על ידי המציע, בעל השליטה בו, ואם המציע הוא חבר בני אדם    -"  בעל זיקה"
 השליטה בו או חבר בני אדם שבשליטת בעל השליטה בו. 

 . 1968- כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח -"  שליטה"

 הנני מצהיר בזאת כי אנוכי וכל בעל זיקה אלי:    

 את המשבצת המתאימה(  -X)סמן ב

  (2002בינואר    1בעבירה שנעברה לאחר יום י"ז בטבת התשס"ב )דין חלוט -לא הורשענו בפסק 

הוגנים(, התשנ"א תנאים  והבטחת  כדין  )איסור העסקה שלא  זרים  עובדים  חוק    - 1991לפי 
, ולא נקנסנו על ידי גורם מוסמך  ועד תצהיר זה"( בשנה שקדמה למחוק עובדים זרים"  -)להלן  

ביותר משני קנסות בגין הפרה של חוקי העבודה וצווי ההרחבה הרלוונטיים בשלוש השנים  
 . שקדמו למועד תצהיר זה

לפי חוק   (2002בינואר   1שנעברו אחרי יום י"ז בטבת תשס"ב )או יותר    בעבירה אחתהורשענו      
, או נקנסנו בשני קנסות או יותר על ידי גורם מוסמך בגין  עובדים זרים, בפסקי דין חלוטים
, אך במועד תצהיר זה חלפו שלוש שנים רחבה הרלוונטייםהפרה של חוקי העבודה וצווי הה

 . ןהאחרו האחרונה/הקנס לפחות ממועד ההרשעה

 - , כדלקמן:1976  - לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל״ו  1ב 2המציע עומד בתנאים הקבועים בסעיף   2.5

סעיף  הו  התשנ״ח  9ראות  מוגבלות,  עם  לאנשים  זכויות  שוויון  חוק "  - )להלן    1998  -לחוק 
 .   לא חלות על המציע"( שוויון זכויות
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 - עובדים לפחות  100אם המציע מעסיק      

העבודה,    משרד  של  הכללי  למנהל  לפנות  המציע  של  התחייבותו  על  מצהיר  הריני 
לפי סעיף  הרווחה והשירות  יישום חובות המציע  לחוק    9ים החברתיים לשם בחינת 

    לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן;  -שוויון זכויות, ובמידת הצורך

ים החברתיים,  המציע פנה בעבר למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירות    
הנחיות   המציע  קיבל  ואם  כאמור,  המציע  התחייב  שלגביה  התקרות  איתו  ונעשתה 

 לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן;  9ליישום בחובותיו לפי סעיף 

הריני מצהיר על התחייבות המציע להעביר העתק מהתצהיר שנמסר לפי פסקה זו, למנהל  
 ימים ממועד ההתקשרות.  30ותים החברתיים בתוך  הכללי של משרד העבודה הרווחה והשיר 

המציע לא הורשע בעבירה שיש עימה קלון או בעבירה שנושאה פיסיקאלי כגון אי העברת ניכויים, אי   2.6
חוק   לפי  ההתיישנות  תקופת  חלפה  אם  זולת  וכו׳,  רישמיות  קבלות  מתן  אי  המס,  לרשויות  דיווח 

הריני מצהיר כי בעלי השליטה    - כל שהמציע תאגיד; כ1981  -המרשם הפלילי ותקנות השבים, התשמ״א
 בו ו/או מנהליו לא הורשעו כאמור;

לעיל,    2.3-2.2לפחות אחד מהשותפים ממלא אחר התנאים המפורטים בס״ק    -מציע שהינו שותפות 2.7
 לעיל.  2.4-2.6וכל השותפים ממלאים אחר דרישות ס״ק 

לעיל,    2.3-2.2רישות המפורטות בס״ק  החברה/אגו״ש ממלאה אחר כל הד  - מציע שהינו חברה/אגו״ש 2.8
 לעיל.  2.4-2.6וכל בעלי המניות/השותפים ממלאים אחר דרישות ס״ק  

ניכוי מס במקור מטעם   2.9 על  המציע עוסק מורשה לצורך מע״מ, מנהל ספרי חשבונות, בעל אישורים 
גופים ציבור יים,  פקיד שומה, ומורשה לעבודה עם גופים ציבוריים בהתאם להוראות חוק עסקאות 

 תשל״ו. 

ו/או הקפאת הליכים ו/או במסגרת הליכי פירוק ולרבות במסגרת   2.10 המציע אינו פועל תחת צו כינוס 
חברה הינו  שהמציע  ובמקרה  כאמור,  זמניים  של    -צווים  המבוקרים  הכספיים  בדו״חות  נכללה  לא 

]שנת הדיווח האחרונה בה חתם המציע על דו״חות מבוקרים[ ׳אזהרת עסק חי׳ או    2019החברה לשנת  
רת עסק חי׳, וממועד החתימה על הדו״חות הכספיים ועד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז  ׳הע

לגבי המשך   לכדי העלאת ספקות ממשיים  עד  של החברה  במצב העסקי  לרעה  שינוי מהותי  חל  לא 
 קיומהשל החברה כ׳עסק חי׳. 

זוכה במכרז, או אף  למען הסר ספק ברור לי, כי היה ובמהלך הליכי המכרז ועד למועד ההכרזה על ה
לאחר המועד האמור, יוצאו כנגד המציע צווים כאמור )ובכללם גם צווים זמניים(, יהווה הדבר עילה  
לביטול ההצעה ו/או הודעת הזכיה של המציע, וזאת מבלי שתהיה למציע, והוא מוותר מראש ובמפורש  

 על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך. 

 ו( השתתף במפגש המציעים. המציע )או נציג מטעמ  2.11

 המציע רכש את מסמכי המכרז. 2.12

תחזוקת תשתיות, ביצוע תשתיות ועבודות פיתוח  להלן רשימת הלקוחות בעבורם ביצע המציע עבודות   2.13
 - כקבלן ראשי 

 

הרשות   
המקומית/הציבורית  
בוצעה   בעבורה 

 עבודה 

עיקרי  פירוט 
העבודה 
 שבוצעה

מקום 
ביצוע 

 הפרוייקט 

שטח  
של   עיקרי 
 הפרוייקט

ההיקף  
הכספי 

של  
 הפרוייקט

זמן  משך 
ביצוע 

העבודה 
)בין 

 תאריכים( 

הגורם  שם 
הממליץ,  

מס׳  תפקידו, 
טל׳ 

 להתקשרות 
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 התחלה       .1

 

 שם

 סיום 

 

 טל׳ 

 התחלה       . 2

 

 שם

 סיום 

 

 טל׳ 

 התחלה       . 3

 

 שם

 סיום 

 

 טל׳ 

 התחלה       . 4

 

 שם

 סיום 

 

 טל׳ 

 התחלה       . 5

 

 שם

 סיום 

 

 טל׳ 

 התחלה       . 6

 

 שם

 סיום 

 

 טל׳ 

 התחלה       . 7

 

 שם

 סיום 

 

 טל׳ 

המועצה תהיה רשאית לפנות אל כל אחד מהלקוחות בעבורם ביצע המציע עבודות כאמור, ולברר   •
שביעות רצון הלקוח מהעבודות שבוצעו על ידי  את היקף ומהות העבודות שביצע המציע, ואת 

 המציע בכללותם. 

המועצה תהיה רשאית לפנות גם אל לקוחות אחרים, שאינם מנויים בטבלה שלעיל, ולברר את היקף   •
ומהות העבודות שביצע בעבורם המציע, ואת שביעות רצונם מהעבודות שבוצעו על ידי המציע  

 בכללותם. 
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המלצות כתובות מהלקוחות העבודות, וכן פרופיל   -טבלה שלעיללתצהירו זה ול על המציע לצרף  •
 . מקצועי של המציע

 הריני מצהיר/ה בזה, כי כל הפרטים שמילאתי בטבלה המצ״ב נכונים ומדויקים   .3

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

 

 _________________ 
 חתימת המצהיר 

 

 
 אישור

 
ביום   כי  בזה  מאשר  שברחוב  הנני  במשרדי  עו״ד______________,  בפני  הופיע/ה   __________

מס׳   ת.ז.  ידי  על  עצמו/ה  זיהה/תה  אשר   ___________________ מר/גב׳   ,________________
________________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת שאם לא כן יהיה/תהיה צפוי/ה  

 נכונות הצהרתו/ה זו וחתם/מה עליה בפני.  לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את
 _________________ 
  _____________, עו״ד 
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 מועצה מקומית אבן יהודה 
   __ 16_/2021מכרז פומבי מס' 

   תחזוקת תשתיות, ביצוע תשתיות ופיתוח )מכרז מסגרת(לביצוע עבודות 
 2-ה  מסמך

 תצהיר המציע בעניין אי תיאום מכרז

 
הח״מ   אצל  אני  משרה  נושא   ,____________________ ת.ז.  בעל/ת   ,________________________

צפוי/ה   אהיה  וכי  האמת,  להצהיר את  עלי  כי  לאחר שהוזהרתי  ]שם המציע[,   ___________________________
 -לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב כדלקמן:

 צהיר זה בשם המציע. הנני מוסמך/כת לחתום על ת . 1

 אני נושא/ת המשרה אשר אחראי/ת במציע להצעה המוגשת במכרז זה. . 2

המחירים המופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר  . 3
 או עם מציע פוטנציאלי אחר. 

דם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה או תאגיד אשר יש לו  המחירים המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל א . 4
 את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה או בפני כל גוף או אדם הקשורים עימם. 

 לא הייתי מעורב/ת בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.  . 5

 או נמוכה יותר מהצעת המציע. לא הייתי מעורב/ת בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה  . 6

 לא הייתי מעורב/ת בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.  . 7

מתחרה  . 8 או  מתחרה  עם  כלשהו  ודברים  דין  או  הסדר  בעקבות  נעשית  ולא  לב  בתום  מוגשת  המציע  של  זו  הצעה 
 פוטנציאלי אחר במכרז זה.

 על כל שינוי באחד הפרטים לעיל מעת החתימה על התצהיר ועד מועד הגשת ההצעות.   אני מתחייב/ת להודיע למועצה . 9

 . אני מודע/ת לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל. 10

 . זהו שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי זה אמת. 11

 

   _________________  __________________ 

 חתימת המצהיר        תאריך                 

 

 

 אישור 

 

שברחוב   במשרדי  עו״ד______________,  בפני  הופיע/ה   __________ ביום  כי  בזה  מאשר  הנני 

מס׳   ת.ז.  ידי  על  עצמו/ה  זיהה/תה  אשר   ___________________ מר/גב׳   ,________________

היר את האמת שאם לא כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים  ________________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצ

 הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה זו וחתם/מה עליה בפני. 

 

 _________________ 

 _____________, עו״ד
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 מועצה מקומית אבן יהודה 
   __ 16_/2021מכרז פומבי מס' 

   )מכרז מסגרת(תחזוקת תשתיות, ביצוע תשתיות ופיתוח לביצוע עבודות 
 3-ה מסמך 

 הצהרת היעדר קירבה לעובד/חבר המועצה

 

 לכבוד

 המועצה המקומית אבן יהודה

 

בשם   .1 זו  הצהרה  נותן   ,__________________ ת.ז.   ___________________ הח״מ  אני 

״(, והנני מצהיר, כי הנני מוסמך לתת הצהרה זו בשם  המציע____________________________ )להלן: ״

 המציע. 

הריני מאשר כי הובאו לידיעת יחידי המציע הוראות הסעיפים הבאים, וכי יחידי המציע בחנו בעצמם את הוראות  .2

 הסעיפים המפורטים להלן בנוסחם העדכני ביותר: 

 -, הקובע כדלקמן1950 -, התשי״אא לצו המועצות המקומיות103סעיף    2.1

״חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על עשרה אחוזים  

בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם המועצה;  

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות״.  -לענין זה, ״קרוב״ 

, הקובע  דבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי ציבור ברשויות המקומיות)א( של ההודעה ב12כלל   2.2

 -כדלקמן

 ״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; 

חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות   -לעניין זה, ״חבר מועצה״ 

 ()ב(״. 1)2  -()ב( ו1)1״בעלי שליטה״ ו״קרוב״ בסעיף 

 - , הקובע כדלקמן1950 -, התשי״אלצו המועצות המקומיות  142סעיף  2.3

״לא יהיה לעובד מועצה, לא במישרין ולא בעקיפין, לא בעצמו ולא על ידי בן זוגו, סוכנו או שותפו, כל  

חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה, למענה או בשמה, פרט לחוזה בדבר קבלת  

בהסכם    שירות מהשירותים שהמועצה מספקת לתושבים ופרט לענין שיש לעובד בהסכם עבודה שלו או

הכללי של עובדי המועצה. אין לראות עובד כאילו יש לו חלק או טובת הנאה כאמור, אם זיקתו לעסקי  

 )ב( לגבי חבר המועצה״. 103המועצה היא בתנאים המפורטים בסעיף 

 - בשים לב לנוסח העדכני של ההוראות הנ״ל, לפי בדיקתי, הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי .3

 ד מבין יחידי המציע איננו חברי מועצה ברשות מקומית כלשהי; אני הח״מ ו/או כל אח 3.1

בין חברי המועצה באבן יהודה ו/או ברשות מקומית גובלת, אין לי ו/או ליחידי המציע: בן זוג, הורה, בן  3.2

 או בת, אח או אחות, ואף לא מי שאני לו סוכן או שותף. 

מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו   אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד 3.2

 של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו. 

 אין לי ו/או לאחד מיחידי המציע בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד במועצה.  3.3

בהצהרה זו אמת. ידוע לי כי המועצה    הריני מצהיר, כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור .4

 תהיה רשאית לפסול את הצעת המציע, אם וככל שהצהרתי זו תתברר כלא נכונה. 
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סעיפים   .5 מהוראות  ובפרט  בכלל  דין  כל  מהוראות  לגרוע  כדי  לעיל  באמור  ו103אין  המועצות    142  -א  לצו 

ר הפנים, רשאית להתיר התקשרות מחבריה ובאישור ש  2/3, לפיהן המועצה ברוב של 1950  -המקומיות, תשי״א

 א׳ לצו, ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.103לפי סעיף 

 ולראיה באתי על החתום: 

 

 ___________________ ________________________  _____________________ 

 + חותמת  חתימה שם מלא  תאריך

 

 

 אישור 

 

ביום __________ הופיע/ה בפני ______________________  בזאת כי    ת/מאשר  ,אני הח"מ ___________ עו"ד

צפוי/ה  יהיה/תהיה  וכי  האמת,  את  להצהיר  עליו/ה  כי  שהזהרתיו/ה,  ואחרי   ,_________________ ת.ז.  נושא/ת 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה בפניי.  

_____ ______________  ____________________  _____________________ 

 חתימה שם עו"ד וכתובת  תאריך
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 מועצה מקומית אבן יהודה 
   __ 16_/2021מס' מכרז פומבי  

   תחזוקת תשתיות, ביצוע תשתיות ופיתוח )מכרז מסגרת(לביצוע עבודות 
 4-ה מסמך 

 ביצוע העבודותהצהרת המציע על קיומו של כוח אדם לצורך 

 

 תאריך:       _____________________ 

 

 לכבוד 

 המועצה המקומית אבן יהודה

 אבן יהודה

 

 הצהרת קבלן על קיומו של כוח אדם הנדון :                                

 לצורך ביצוע העבודה נשוא המכרז וההסכם                                      

 

הח"מ,   החברה/הקבלן(,  אנו  )שם   _______________________________________

  ______________________________ חברה/ת.ז.(  )מס'   _____________________________

 )כתובת(, מצהירים ומתחייבים בזאת מבלי לפגוע ביתר תנאי המכרז וכחלק בלתי נפרד מהם, כלהלן: 

כי   .1 בזאת  ומתחייבים  מצהירים  ומקצועי,  אנו  מיומן  אדם  כוח  בעתיד  ונעסיק  עתה  מעסיקים  אנו 

במספר עובדים הדרוש לשם ביצוע מלוא העבודות נשוא המכרז, במועדים ולפי לוח זמנים הנדרשים  

ו/או כפי שיידרשו מעת לעת ע"י המפקח ו/או המנהל מטעם המועצה, כהגדרתם בהסכם המהווה חלק  

 מתנאי המכרז. 

  

עיל, אנו מצהירים ומתחייבים בזאת, כי ברשותנו כוח עבודה מספיק לביצוע  בלי לגרוע מן האמור ל .2

לקיחה   תוך  הזמנים,  לוחות  מבחינת  והן  ואיכות  טיב  מבחינת  הן  וההסכם  המכרז  נשוא  העבודות 

בחשבון של כל מחסור, קיים או עתידי, בפועלים מן השטחים, מכל סיבה שהיא, לרבות שביתות, סגר  

כניסתם מניעת  שעלולה    בשטחים,  אחרת  מניעה  כל  ו/או  שהיא  סיבה  מכל  מהשטחים  פועלים  של 

 למנוע מפועלי השטחים להגיע לעבודה. 

 

אנו מוותרים בזאת על כל טענה בדבר מחסור בפועלים ו/או בכוח עבודה מיומן, מכל סיבה שהיא,   .3

דה, מכל סיבה  לעיל; ידוע לנו, כי מחסור בפועלים ו/או בכוח עבו   2לרבות מהסיבות המפורטות בסעיף  

שהיא, לרבות הסיבות המפורטות לעיל, לא ישמש כטענת הגנה ו/או צידוק ו/או סיבה לעיכוב ו/או  

 איחור ו/או פיגור כלשהם בביצוע העבודות ו/או אי מילוי מלא ובמועד של תנאי מתנאי ההסכם. 

 

                                                                                                 ___________________ 

 חתימה + חותמת                                                                                                         
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 מועצה מקומית אבן יהודה 

   __ 16_/2021מכרז פומבי מס' 
   תשתיות ופיתוח )מכרז מסגרת(תחזוקת תשתיות, ביצוע  לביצוע עבודות 

 5-ה מסמך 

 אישור רו״ח לעניין עמידת המציע בתנאי הסף בדבר מחזור כספי 

 
 לכבוד 

 מועצה מקומית אבן יהודה, 

 א.ג.נ.,

עבודות תחזוקת תשתיות, ביצוע תשתיות ועבודות פיתוח )מכרז    -_16/_2021מכרז פומבי מס׳ הנדון: 
 מסגרת( 

רו״ח[   ______________אני   של  מלא  שם  למלא  מטעם  ______________,    מ.ר.,  ]נא  החשבון  רואה 
________________________]נא למלא את השם המלא של הגוף המציע[ מאשר בזה את הפרטים הבאים  

 : לגבי המציע במכרז שבנדון, כדלקמן

 הננו משמשים כרואי החשבון של המציע משנת ______________.  .1

ליום  הדו״ .2 המציע  של  המבוקרים/סקורים  הכספיים  ליום  31.12.2017חות  וליום    31.12.2018, 

 בוקרו/נסקרו )בהתאמה( על ידי משרדנו.  31.12.2019

 - ]נא למחוק את האפשרות הלא נכונה, ולהותיר את האפשרות הנכונה[ לחילופין

ליום   המציע  של  המבוקרים/סקורים  הכספיים  ליום  31.12.2017הדו״חות  וליום    31.12.2018, 
 בוקרו/נסקרו )בהתאמה( על ידי רואי חושבון אחרים.   31.12.2019

ליום   .3 )בהתאמה(  המבוקרים/הסקורים  הכספיים  לדו״חות  שניתנה  הסקירה  הדעת/דו״ח  חוות 
אינה כוללת כל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב   31.12.2019וליום  31.12.2018, ליום 31.12.2017

 . 1  ת מהנוסח האחיד או כל סטייה אחר

 - ]נא למחוק את האפשרות הלא נכונה, ולהותיר את האפשרות הנכונה[ לחילופין

ליום   )בהתאמה(  המבוקרים/סקורים  הכספיים  לדו״חות  שניתנה  הסקירה  דו״ח  הדעת/  חוות 
לחריגה  כוללת חריגה מהנוסח האחיד, אולם אין    31.12.2019וכן ליום    31.12.2018ליום    31.12.2017

 להלן.  4זו השלכה על המידע המפורט בסעיף  

 -]נא למחוק את האפשרות הלא נכונה, ולהותיר את האפשרות הנכונה[ לחילופי חילופין

ליום   )בהתאמה(  המבוקרים/סקורים  הכספיים  לדו״חות  שניתנה  הסקירה  הדעת/דו״ח  חוות 
ליום  31.12.2017 ליום    31.12.2018,  חריגה   31.12.2019וכן  לה    כוללת  יש  אולם  האחדי,  מהנוסח 

 להלן. 4השלכות כמפורט לעיל על המידע המפורט בסעיף  

 
, יראוה אותן כחוות דעת ללא סטייה  99זה, חוות הדעת הכוללות תוספות המפורטות בדוגמאות לתקן ביקורת מספר    מכתב לצרכי    1

 .מהנוסח האחיד
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מהשנים   .4 אחת  בכל  המציע  מפעילות  הנובע  הכספי  המחזור  מופיע  2018-2020להלן  שהינו  כפי   ,
 - בדו״חות הכספיים, והנתונים החשבונאיים

מחזור   שנת הכספים   היקף 
 פעילות כספית 

 הערות דיווח 

1 2020     

2 2019   

3 2019   

 

הדו״חות הכספיים המבוקרים הנ״ל וכל הדו״חות הכספיים הסקורים של המציע שנערכו לאחר מכן,   .5
,  2 על ידי, אינם כוללים הערה בדבר ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המציע כ׳עסק חי׳ שנסקרו

 או כל הערה דומה המעלה ספק בדבר יכולת המציע להמשיך ולהתקיים כ׳עסק חי׳. 

גופים ציבוריים  מצ"ב   .6 פי חוק עסקאות  על  ורשימות  ניהול פנקסי חשבונות, מע"מ  על  אישור תקף 
וכן אישור על ניכוי מס במקור כפי שניתן ע"י שלטונות מס    1976  – )אכיפת ניהול חשבונות(, תשל'ו  

 הכנסה ומע"מ.

 

 _______________________      _______________________ 

 שם רוה״ח, חתימה וחותמת        תאריך 

  

 
 של לשכת רואי החשבון בישראל. 58כהגדרתו בהתאם לתקן ביקורת מספר  -לעניין מכתב זה, ׳עסק חי׳ 2
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 מועצה מקומית אבן יהודה 
   __ 16_/2021מכרז פומבי מס' 

   תחזוקת תשתיות, ביצוע תשתיות ופיתוח )מכרז מסגרת(לביצוע עבודות 
 6-ה מסמך 

 אישור עו״ד בדבר פרטי המציע 

 לכבוד 

 המועצה המקומית אבן יהודה

 א.ג.נ.,

   אישור פרטי המציעהנדון: 

עו״ד   הח״מ,  __________________________  ______________________,  אני  של  לבקשתו 
 :״(, מאשר בחתימתי, כדלקמןהמציע)להלן: ״ ____________ _______  ח.פ./ח.צ./ת.ז.

 מנהלי המציע הינם:  .1

 _________________________ ת.ז. ________________________; גב׳/מר 

 גב׳/מר _________________________ ת.ז. ________________________; 

 גב׳/מר _________________________ ת.ז. ________________________; 

 מורשי החתימה של המציע במכרז הינם:  .2

 _________________________ ת.ז. ________________________; גב׳/מר 

 גב׳/מר _________________________ ת.ז. ________________________; 

 גב׳/מר _________________________ ת.ז. ________________________; 

ותיו ומצגיו במסמכי  חתימתו המחייבת של המציע לכל דבר ועניין, לרבות, לצורך התחייבויותיו, הצהר  .3
המכרז ובחוזה שבכללם, הינה החתימה המופיעה על גבי הצעת המציע למכרז ועל המסמכים המצורפים  

 להצעת המציע למכרז, והיא נחתמה באמצעות מורשי החתימה שלו כאמור לעיל. 

 להלן דוגמת החתימה:  .4

 .____________________________________________________ 

במצ  .5 של  התקבלה  ההתאגדות  מסמכי  ולפי  דין  כל  לפי  למכרז,  ההצעה  להגשת  מחייבת  החלטה  יע 
 המציע. 

ביצוע העבודות נשוא המכרז הינו במסגרת סמכויות המציע ובהתאם למסמכי ההתאגדות שלו, המציע   .6
קיבל החלטה כדין להגיש הצעה עפ״י תנאי המכרז, והצעת המציע כשהיא חתומה על ידי המוסמכים  

 ט לעיל, מחייבת את המציע לכל דבר ועניין. לחתום כמפור

 כתובת משרדו הרשום של המציע הינה: ____________________________________.  .7

 _______________________      _______________________ 

 שם עוה״ד, מ.ר., חתימה וחותמת       תאריך 

דת ההתאגדות של התאגיד המציע, אישור עו״ד בדבר *** במקרה שהמציע הינו תאגיד, מצורף העתק מאומת של תעו
בעלי מניות ובעלי שליטה במציע, וכן תמצית מידע מעודכן מרשם החברות.
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 מועצה מקומית אבן יהודה 
   __ 16_/2021מכרז פומבי מס' 

   תחזוקת תשתיות, ביצוע תשתיות ופיתוח )מכרז מסגרת(לביצוע עבודות 
 מסמך ו׳ 

 הסכם התקשרות 
 

 2021  __________לחודש    _________ביום   אבן יהודהונחתם בשנערך 

 
 

   מועצה מקומית אבן יהודה   בין:        
 באמצעות ראש המועצה וגזברה      
 , אבן יהודה 53מרח' המייסדים      

 "( המועצה)להלן: "
     

 
 מצד אחד;                                                                                                       

 _______________, ת.ז./ ח.פ. ______________________  לבין:        
 באמצעות מנהלה ומורשה החתימה מטעמה מר ____________ ת.ז. _______________      
 מרח' _____________________ טל' ____________ פקס _________      

 "( הקבלן)להלן:  "               

 מצד שני;                                                                                                          
 
 

לבצע עבורה עבודות תחזוקת    __16__/2021מכרז פומבי מס'    הזמינה הצעות במסגרתוהמועצה   :הואיל
 ופיתוח בתחום המועצה אבן יהודה;    , ביצוע תשתיותתשתיות

 
אחרי עיון ובחינה זהירה של המכרז, על כל נספחיו, ושל כל מסמך רלוונטי אחר, הגיש  והקבלן,   :והואיל

 המפורטים במסמכי המכרז;, בהתאם לתנאים  למועצה הצעה, לביצוע ומילוי כל האמור במכרז
 

נשוא    העבודותוהמועצה קיבלה את הצעתו של הקבלן מיום _______________ לביצוע מלוא   :והואיל
רכיביה  כל  על  בביצוען  ,ןהמכרז,  הכרוכות  לוחות  ,  והעבודות  פי  על  המועצה,  לצורכי  בהתאם 

וי  בניכ  במחירון ״המאגר המאוחד״נקובים הזמנים שיקבעו על ידי המועצה, ותמורת המחירים ה 

וכן בניכוי הנחה נוספת אשר בחר הקבלן להציע במסגרת   ההנחה המוצעת על ידי הקבלן בהצעתו
ביצעה   שהמועצה  וככל  אם  ספציפית,  עבודה  של  לביצועה  עובר  במכרז  הזוכים  בין  התמחרות 

ובהתאם  מ כחוק,  , בהתבסס על עבודות וכמויות שבוצעו בפועל, ובתוספת למע״התמחרות כאמור
 במכרז;  אחד מהזוכיםלכך הוכרז הקבלן כ

 

וכי העבודות יבוצעו בהתאם לצורכי המועצה, לפי וידוע לקבלן כי   :והואיל המכרז הינו מכרז מסגרת, 
שיקול דעתה הבלעדי, ובחלוקה בין הזוכים השונים במכרז לפי החלטתה הבלעדית והבלבדית  

עבודה פרטנית חתומה ומאושרת על ידי גזבר המועצה  ורק לאחר קבלת הזמנת  של המועצה,  
לכך כלפי  כל תביעה או טענה בקשר    ואין ולא תהיה לו,  וראש המועצה באשר לכל עבודה ועבודה

 .המועצה
  

 זה את מחויבויותיהם וזכויותיהם ההדדיות; הסכם וברצון הצדדים לעגן ב  :והואיל



 

 

 חתימת הקבלן  גזבר המועצה   ראש המועצה 

45 

 
 

 כדלקמן:אי לכך הוצהר, והוסכם בין הצדדים 
 
 המבוא .1

 זה וכל יתר מסמכיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. הסכםהמבוא ל 
 

 
 הגדרות .2

יהיו למונחים להלן, ההגדרות בצידן )אלא אם    הסכםזה ובכל המסמכים המהווים חלק מה  הסכםב

 כוונה אחרת משתמעת מגופו של עניין(: 

 לרבות כל מי שיבוא בשמו או מטעמו.   -" המועצהגזבר " 2.1

 .אבן יהודה מקומיתהועצה  המ - " המועצה" 2.2

המאוחד״   -״המחירון״ 2.3 ״המאגר  אחזקה,    - מחירון  בניה,  לעבודות  ומחירים  סעיפים  מאגר 

 , כפי שיהיה בתוקף מעת לעת. והשיכון  הבינוי משרד תפעול ושירותים״  של 

מס'   - ״המכרז״ 2.4 פומבי  המועצה  __  16/__ 2021מכרז  תחזוקת  וצילבשפרסמה  עבודות  ע 
 . תשתיות, ביצוע תשתיות ופיתוח בתחום המועצה אבן יהודה

  הסכםלשמש מנהל לצורך  הנדס המועצה  מי שהוסמך על ידי מ מהנדס המועצה או   - "המנהל" 2.5

 זה.

האדם שמתמנה מזמן לזמן על ידי המנהל לפקח על ביצוע העבודה או כל חלק     -"המפקח" 2.6
 . המועצהממנה עבור 

  , ופיתוח בתחום המועצה אבן יהודה  , ביצוע תשתיותתחזוקת תשתיותעבודות   -"עבודותה" 2.7
, אשר ביצוען יקבע  כמפורט במסמכי המכרז, במפרט הטכני ובמפרטים הכלליים

, ובהתאם ללוחות  בהתאם לצורכי המועצה על פי שיקול דעתה הבלעדי והבלבדי
 המנהל כהגדרתו להלן. הזמנים שיקבעו על ידי  

ו   -"הקבלן" 2.8 ומורשיו המוסמכים,  של הקבלן  נציגיו  מי שלרבות  כל  ומטעמו  כן  בשמו  פועל 

 בביצוע העבודה.

או אלה ששרותיהם    -"עובדי הקבלן" 2.9 ידו  על  ו/או המועסקים  שליחיו  ו/או  של הקבלן  עובדיו 
יושכרו או ירכשו על ידו או על ידי עובדיו או על ידי שליחיו בביצוע העבודות ו/או  

בקשר  זה  הסכם   או    , אליהםאו  למעשיו  דין  כל  פי  על  אחראי  שהקבלן  מי  וכל 
 למחדליו.   

שעתיים ממסירת ההודעה  הודעה לקבלן ע"י המנהל המחייבת התייצבותו תוך    -"קריאת פתע" 2.10
כלשהי,   דחופה  עבודה  ביצוע  העבודה  לצורך  וכלי  האדם  בכח  מצויד  כשהוא 

 הדרושים.  
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 ההסכםמסמכי  .3

למסמכי    1-א לתנאי המכרז והוראות למשתתפים )מסמך    2.1מסמכי המכרז, כהגדרתם בסעיף   3.1
 מהסכם זה. החתומים על ידי הצדדים מהווים חלק בלתי נפרד  (המכרז

בכל מקרה של סתירה, אי התאמה או פירוש שונה של הוראה מהוראות הסכם זה לבין הוראה   3.2
וב ו/או במסמכי המכרז,  הנספחים להסכם  ומפורשת במסמך אחר מהמסמכים  היעדר  ברורה 

יקבע מהנדס המועצה איזו הוראה תגבר, והחלטתו זו  הנחייה אחרת מאת המנהל ו/או המפקח, 
 . תהיה סופית ומחייבת

 
 התחייבות לביצוע  .4

  המועצה מוסרת בזאת לקבלן, על פי צרכיה, בכפוף לתקציבה המאושר על ידי גזברות    המועצה  4.1
והקבלן מקבל בזאת על עצמו לבצע העבודות בקבלנות, כקבלן עצמאי,    ,ובהתאם לשיקול דעתה
ולמסמכי המכרז האחרים, להנחת דעתו המוחלטת של המנהל,    ההסכםהכל בהתאם להוראות  

של    אחר כל הוראותיולמלא  לצורך זה  ולשביעות רצונה המלאה של המועצה. הקבלן מתחייב  
מבלי לפגוע באמור לעיל, מתחייב הקבלן לבצע עבודות דחופות על פי "קריאת פתע"    .ההסכם

  .  המנהל ו/או המפקח ו/או מי מטעמם  בהתאם להוראות

  הסכםעם הקבלן מכוח    המועצהכי התקשרות    ,למען הסר ספק מוסכם ומובהר בזאת במפורש 4.2
גזברות   ידי  על  מאושר  תקציב  של  בקיומו  מותנים  היקפה  וכן  כל    המועצהזה  בקבלת  וכן 

האישורים התקציביים וההשתתפות של משרדי הממשלה והגופים האחרים אשר אמורים לממן  
כי בשום מקרה לא  מתחייב הקבלן,  בהתאם    דות, ככל שישנם.או להשתתף בממון ביצוע העבו

על ידי הגזבר ועל ידי ראש  יבצע עבודה כלשהי בטרם תחתם הזמנת עבודה ספציפית בעבורה  
ביצע הקבלן עבודה כאמור, בטרם נחתמה הזמנת עבודה ספציפית בעבורה, לא יהיה    המועצה.

 הקבלן זכאי לקבל בגינה תשלום כלשהו מהמועצה. 

תהא רשאית לפצל את ביצוע העבודות נשוא המכרז    המועצה כי    ,כן מובהר ומודגש בזאת במפורש 4.3
עובדיה היא, וכן לשנות, בכל  בין מספר זוכים ו/או לבצע את העבודות, כולן או חלקן, באמצעות  

לזוכה אחר/   מזוכה אחד  כלשהן  עבודות  ביצוע  ולהעביר  זוכה  כל  של  היקף העבודות  עת, את 
, וכי החלטתה באשר לזהות מבצע עבודה  , הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדיהמועצהלעובדי  

קודמות על    וע עבודות צספציפית יכול ותיקבע בין היתר לאור שביעות רצון גורמי המועצה מבי
ה מתוצאת  ו/או  זוכה  אותו  אותה  תידי  לביצוע  עובר  במכרז  הזוכים  בין  תבוצע  אשר  מחרות 

ר  חוע אותה עבודה, אם וככל שתבצעבודה, באשר לשיעור הנחה נוסף אשר יוענק למועצה בבי
 ולקבלן לא תהא כל טענה בקשר לכך.  המועצה לבצע התמחרות כאמור,

רשאית שלא לבצע באמצעותו את    המועצהש כי ידוע לו שהקבלן מסכים ומצהיר בזאת במפור 4.4
בסעיפים   המנויים  הטעמים  אחד  מחמת  אם  בחלקן,  או  במלואן  ואם    4.1-4.3העבודות,  לעיל 

מחמת סיבה אחרת כלשהי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, מבלי שהוא יהא זכאי לכל תמורה  
ו/או פיצוי ו/או סעד אחר בגין העבודות שלא בוצעו כאמור. למען הסר ספק, הקבלן מוותר בזאת  
במפורש על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם האמור, לרבות טענה בנוגע להיקף העבודות אשר  

 לביצועו.  נמסרו  

בין   4.5 ספציפית  התמחרות  לבצע  המועצה  שתבחר  ככל  כי  ומצהיר,  מפורשות  הקבלן  מסכים  כן 

לה   תוענק  אשר  נוספת  להנחה  באשר  ספציפית,  עבודה  לביצוע  עובר  במכרז,  השונים  הזוכים 
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בביצוע אותה עבודה, לא תהיה לקבלן כל טענה ו/או תביעה בקשר עם האמור, לרבות באשר  
ורה אשר לו יהיה זכאי לקבל במקרה בו יבחר לבצע את העבודה, אשר יגזר  לגובה סכום התמ

מחירי   במכפלת  בפועל  שבוצעו  המפורטת  המחירוןמכמויות  ההנחה  בניכוי  המציע  ,  בהצעת 
 , ובניכוי ההנחה הנוספת שבחר להציע בהתמחרות כאמור. במכרז

ש על ידי גזבר המועצה ומאושרת בכתב ומרא  כל עבודה תבוצע על פי הזמנה חתומה ע"י המנהל 4.6
בהזמנה יפורטו סוג העבודה, הכמות ומועד   "(.הזמנת עבודה ספציפית)להלן: "  וראש המועצה

התחלת הביצוע ותקופת הביצוע. המנהל יוציא לקבלן "צו התחלת עבודה כללי", לתחילת תוקפו 
, יותהמתבססים על הזמנות העבודה הפרטנ  וכן "צווי התחלת עבודה ספציפיים"  ההסכםשל  

בכל פעם שיידרש הקבלן לבצע עבודה מסויימת מכח זכייתו במכרז. מבלי לפגוע באמור לעיל, 

זה, בהתאם    בהסכםמתחייב הקבלן לבצע עבודות דחופות עם קבלת "קריאת פתע", כהגדרתה 
 .   הל ו/או המפקח ו/או מי מטעמםלהוראות המנ

וראה בכתב, שתקרא "צו התחלת  הקבלן יתחיל בביצוע העבודה בתאריך שיקבע ע"י המנהל בה 4.7
ויתקדם בביצועה בקצב הדרוש להשלמתה תוך  (  צו התחלת עבודה ספציפי״)להלן: ״עבודה"  

בצו   לעיל  התחלת העבודה הספציפי  התקופה שנקבעה  לביצועה. מבלי לגרוע מכלליות האמור 
ובפרט בכל האמור לעבודות    ,ת המנהל שתינתן בע"פע"פ הנחיי  יתחיל הקבלן בביצוע העבודה

 להשלמתן תוך התקופה שנקבעה לכך.  ויתקדם בביצוע הדרוש  ,דחופות

הקבלן ימציא, תוך שבוע ימים מיום קבלת הזמנת עבודה ספציפית או במועד אחר אם נתבקש   4.8
ידי המנהל, תכנית שתשקף את שלבי ההתקדמות, הזמנים, דרכי הביצוע, לרבות השיטות   על 

דעתו לבצע את העבודה, וכן אומדן כספי מוערך של אותה עבודה בהתבסס על  אשר לפיהן יש ב

לכתבי הכמויות   ובהתאם  עבודה ספציפית,  מהות העבודה  אותה  ולהצעת הקבלן המהווה  של 
בסיס להסכם זה. הקבלן חייב לשנות ולתקן את תכניתו זו בכל עת שהמנהל ידרוש זאת ממנו.  

את המועצה לעכב או לנכות כל סכום מהחשבונות עד  אי המצאת התכנית כאמור לעיל תסמיך  
 . המצאתה לפי שיקול דעתה, הקבלן מוותר בזה מראש על כל טענה בקשר לכך

תהיה רשאית למסור את ביצוע    המועצה  ,אם לא יתחיל הקבלן בביצוע העבודות כאמור דלעיל 4.9
אותה עבודה לידי קבלן אחר או לבצעה בעצמה ולחייב את הקבלן בהוצאות ביצוע כל העבודה  

יעלו על מחיר העבודה   גם אם מחירי העבודה  נלוות,  ידי אותו קבלן אחר, לרבות הוצאות  על 
 התאם לכל דין.  זה וב  הסכםעפ"י  המועצהבהצעת הקבלן, וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויותיה של  

" ו/או בהוראת  ספציפי  אם לא יסיים הקבלן את ביצוע העבודה במועד הנקוב "בצו התחלת עבודה 4.10

וקבועים    כפיצויים מוסכמים  )חמש מאות( ש"ח  500את הסכום של    למועצה המנהל ישלם הקבלן  
עבודה  על פי צו התחלת ה  שבין המועד הסופי שנקבע לסיום העבודה  , בעד כל יום של איחור  מראש

רשאית לנכות את סכום הפיצויים הנ"ל מכל סכום    המועצה  הספציפי, לבין מועד סיומה למעשה.
לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת. תשלום הפיצויים    שהוא וכן תהא רשאית  שיגיע לקבלן, בכל זמן 

לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו עפ"י הסכם זה ואין בו כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד אחר  
 .זה ובהתאם לכל דין הסכםעפ"י  המועצההעומדים לרשות  

יות  הקבלן מתחייב לשמור על קשר מיידי ורצוף עם המנהל, מהנדס תורן ועם המוקד העירוני ולה  4.11
במשך   שתידרשנה,  עבודות  לביצוע  ביממה  24זמין  בחגיםשעות  לרבות  ובשבתות.    ,,  במועדים 

לצורך כך עליו להיות מצוייד באמצעי קשר קבועים ו/או ניידים, אותם יחזיק על חשבונו, כגון:  

, לרבות בתדר  המועצהדרו בתדר של ומכשירי קשר אשר יש  טלפון קווי, מכשיר טלפון נייד, ביפר 

 . המוקד העירוני, במשך כל שעות היממה
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עבודות גם בשעות  לבצע ולהשלים    ,יב הקבלן, ככל שיידרשבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מתחי  4.12
נוספת מעבר לתמורה   וכיו"ב וללא כל תמורה  בלתי מקובלות וחריגות לרבות בערבים/ לילות 

 הכלולה בהצעתו.  

. הקבלן  במועצהבשני העתקים על גבי טופס הנהוג    הקבלן יומן עבודהבמהלך ביצוע עבודה, ינהל   4.13
המצב  את  ימציא למפקח, מדי יום ביומו, העתק ממנו, כשהוא חתום על ידו. הרישום ביומן ישקף  

העובדתי במהלך ביצוע העבודה. היומן יחתם, מידי יום ביומו על ידי המפקח והקבלן. הרישום  
 או אישור לקבלת העבודה.   ההסכםי  ביומן לא ישמש עילה לדרישת תשלום על פ

מי 4.14 לגרוע  הוראות  מבלי  בהיקפים    המועצה  ההסכם,תר  עבודות  ביצוע  להזמין  רשאית  תהא 

התואמים לצרכיה, עפ"י שיקול דעתה המוחלט, ומבלי שתהא מחוייבת באיזה אופן שהוא להיקף  
עבודות כלשהו, והקבלן מתחייב לבצע העבודות בנאמנות, בשקדנות וברמה גבוהה לשביעות רצון  

לרבות הנחה נוספת    ובמחירי הצעתו  , המועצה  להוראותבהתאם  בכל היקף שידרש,  ,  המועצה
שיבחר לתת ככל שהמועצה תקיים התמחרות בין הזוכים במכרז עובר לביצוע עבודה ספציפית  

זה תקבע רק ע"פ העבודות שבוצעו בפועל בהתאם    הסכם. למען הסר ספק, התמורה לפי  כלשהי
 . זה הסכםעפ"י  המועצהלהזמנות 

הקבלן,   4.15 מתחייב  עם  כי  עוד  ההתקשרות  תקופת  כל  המקצוע  י  המועצהבמשך  בעלי  את  עסיק 
לפי שיקול דעתו    ,הבאים ידי המנהל  על  בפועל בביצוע העבודות לאחר שיאושרו  יועסקו  אשר 

 הבלעדי: 

  - בכפוף לנדרש על פי אופי העבודה, ובכפוף להוראות בדבר ייחוד פעולות על פי הדין 4.15.1

ן מוכח של לפחות חמש השנים הקודמות הנדסאי מקצועי בעל ניסיו  אומהנדס אזרחי  
, אשר יהיה אחראי על כל תחזוקת תשתיות, ביצוע תשתיות ופיתוחלהסכם זה בתחום  

 . הפרוייקטים שיבוצעו מכוח הסכם זה ומוסמך מטעם הקבלן לפתור בעיות הנדסיות

מנהל עבודה מקצועי בעל ניסיון מוכח של לפחות שלוש השנים הקודמות להסכם זה  4.15.2
ופיתוחתחבתחום   תשתיות  ביצוע  תשתיות,  העבודה.   ,זוקת  משרד  בפנקסי  הרשום 

קבוע במשך תקופת הביצוע של כל עבודה לגביה מונה, ישגיח ויקפיד   מנהל העבודה יהא
על אורח ביצוע העבודה. למען הסר ספק, הקבלן יהא רשאי למנות מנהל עבודה אחד 
למספר עבודות המתנהלות במקביל, ובלבד שלא יהא בכך כדי לפגוע בביצוע העבודות,  

 .  לרבות קצב העבודות, איכותן וכיו"ב

מ 4.16 ספק  הסר  הציוד,  למען  כל  את  חשבונו  על  לספק  מתחייב  הקבלן  כי  במפורש  בזאת  ובהר 
 עבודה.כל עבודה ו המתקנים, החומרים, כוח האדם וכיו"ב הדרושים לביצוע 

הקבלן מתחייב להחזיק לאורך כל תקופת ההסכם רישיון תקף של תוכנת מחירון אינטרנטי של   4.17
אינטרנ  מחירון  דרך  דקל.  חברת  בניהול  המאוחד״  המחיר,  ״המאגר  הצעות  כל  יוגשו  זה  טי 

תוגש   ספציפית  עבודה  הזמנת  לחתימת  עובר  הצעה  כל  כי  יודגש,  המחיר.  וניתוחי  חשבונות 
 באמצעות תוכנה אינטרנטית זו.

עבודה   4.18 לביצוע  עובר  במכרז,  השונים  הזוכים  בין  ספציפית  התמחרות  לבצע  המועצה  החליטה 
בתוך   הצעתו  את  להמציא  הקבלן  מתחייב  דרישת    5ספציפית,  את  שקיבל  מיום  עסקים  ימי 

 המועצה לכך.  
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התמרור   4.19 ורשות  התנועה  ועדת  החלטות  ליישום  העבודות  את  ולסיים  לבצע  מתחייב  הקבלן 
ודש ימים )קלנדרי( מיום שקיבל לידיו את תשריט ביצוע העבודות אשר אושרו  המקומית, בתוך ח

 בועדת התנועה )רשות התמרור המקומית(. 

 
 תפקידיו וסמכויותיו של המפקח   .5

מוסמך 5.1 המפקח  מטעמו.  מפקח  למנות  רשאי  העבודה  המנהל  טיב  על  ולפקח  לבדוק  ,  לבקר 
ביצועה, וכח האדם בהקשר לביצועה, קיום רציפות ואופי    רמת  ,החומרים בקשר לביצוע העבודה

. כן יהיה רשאי המפקח למסור הודעה לקבלן  ההסכםוהכל בהתאם להוראות    המועצה  הקשר עם 
בדבר אי אישורם של עבודה או חלקה, או השימוש באותם החומרים. ניתנה הודעה כנ"ל יפסיק  

, אשר  ד לקבלת החלטתו של המנהלחומרים עהקבלן את אותה העבודה או השימוש באותם ה
הינה סופית ואינה ניתנת לעירעור. על הקבלן למלא אחר הוראות המפקח, לשתף עימו פעולה  

 ולאפשר לו לבקר כל עבודה המבוצעת ע"י הקבלן.  

  המועצה   יבויותיו כלפיי ישחרר את הקבלן מהתח  הפיקוח אשר בידי המנהל או בידי המפקח לא 5.2
והקבלן יהיה אחראי לכל הפעולות, השגיאות    ,ילוי כל הדרישות שבדיןזה ולמ   הסכםלמילוי תנאי  

 מגרעות שנעשו או נגרמו על ידיו.  ההשמטות וה

 

 העברת זכותו ההסכםהסבת  .6

, או כל טובת הנאה על פיו לאחר, פרט אם , כולו או מקצתוההסכםהקבלן לא יסב ולא יעביר את   6.1
 בכתב ומראש.   המועצה כמה לכך מאתקבל תחילה הס

לפי הסכם זה לאחר,    המועצההקבלן לא יהיה זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כלשהו מ  6.2
 . המועצה אלא אם קבל הסכמה לכך בכתב ומראש מאת גזבר 

 

 קבלני משנה  .7

לפגוע באמור בסעיף   7.1 ביצועה של עבודה מסויימת    6מבלי  יהא הקבלן רשאי למסור את  לעיל, 
והכלולות   העבודה  בביצוע  הקשורות  העבודות  מתוך  בתנאי    ,בהסכםכלשהי,  משנה,  לקבלן 

 בכתב של המנהל.  מראש ותחילה אישורו   יקבלמפורש כי כל קבלן משנה 

ם הקבלן באותם  משנה יהיה רשום בפנקס הקבלנים במקצוע אותו הוא נדרש לבצע מטעהבלן  ק 7.2
לפעול על פי כל    ויחויב משנה ייצג את הקבלן  המקצועות בהם יש רישום ברשם הקבלנים. קבלן  

 העסקת קבלני משנה מטעמו. תמורה עקב  הכללים עליהם חתום הקבלן. הקבלן לא יקבל תוספת  

קבלן  לקבלן המשנה לא תהיה כל זכות עיכבון לגבי העבודה או כל חלק ממנה אף אם יגיעו לו או ל  7.3
 . המועצהכספים מאת  

עבודמ 7.4 של  משנה סירתה  לקבלן  הקבלן  ידי  על  כלשהי  הקבלן  ה  את  תשחרר  ולא  תפטור  לא   ,
פי   על  מחובותיו  כלשהי  ומחובה  הפעולות,  יוהקבלן    ההסכםמאחריותו  לכל  אחראי  שאר 

השגיאות, ההשמטות המגרעות והנזקים שנגרמו ע"י קבלן משנה, או שנגרמו מחמת התרשלותו,  
 ה דינם כאילו נעשו ע"י הקבלן ו/או נגרמו על ידו. ויהי
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 תוכניות במקום העבודה  .8

, יוחזקו על ידי הקבלן במקום העבודה. המנהל  מההסכםתוכניות והעתקים מכל מסמך, המהווה חלק  
או המפקח וכל אדם שהורשה על ידם בכתב לתכלית זו יהיו רשאים לבדוק ולהשתמש בהם בכל עת  

 סבירה.  

 
 השגחה מטעם הקבלן   .9

חייב הקבלן    ,למועצהועד מסירתה  כל עבודה ועבודה המבוצעת על פי הסכם זה,  במשך תקופת ביצוע  

במקום   זה  לצורך  תדיר  להעסיק  או  העבודה,  ביצוע  על  ברציפות  ולהשגיח  העבודה  במקום  להיות 
או הביאורים    . כל ההוראותלעיל  4העומד בתנאים המפורטים בסעיף    העבודה מנהל עבודה מוסמך

 שינתנו למנהל העבודה על ידי המנהל או המפקח, דינם כדין ההוראות או הביאורים שניתנו לקבלן.  

 
   זהירותבטיחות ו אמצעי .10

לרבות   10.1 אזהרה,  תמרורי  גידור,  שמירה,  חשבונו,  על  ולהחזיק,  לספק  להתקין,  מתחייב  הקבלן 
העבודה, ולביטחונו ונוחיותו של הציבור, ובכל  פנסים מהבהבים ושאר אמצעי זהירות לביטחון  

מקום שיידרש על ידי המנהל או המפקח, או שיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה מצד רשות 
על העבודות, ועל הציוד בכל אמצעי סביר    ,על הקבלן להגן על אתר העבודות  . מוסמכת כלשהי

לרבות כתוצאה מתופעות    ,כל נזק שהואקח כך שלא ינזקו בו/או כל אמצעי אחר שיידרש ע"י המפ

מזג אויר ומתופעות לואי הנלוות לנ"ל כמו חדירת מים, אבק, קורוזיה, רוח אבן, גניבות שריפות,  
 פריצות וכיו"ב.  

למען הסר ספק, ההוצאות המתחייבות בגין מילוי החובות המפורטות בסעיף זה כלולות במחירי   10.2
 בגין הוצאות אלו.   הצעת הקבלן, ולא תינתן כל תמורה נפרדת

 נקיטת אמצעי בטיחות נאותים בביצוע העבודות  10.3

מבלי לפגוע בשאר הוראות ההסכם, הקבלן מצהיר ומתחייב לפעול בביצוע התחייבויותיו נשוא  
הסכם זה באופן בטיחותי, לשמירת רווחתם ושלומם של עובדיו ושל כל אדם וגוף אחר, בהתאם  

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

הפ" ארגון  התש"ל  יקוחחוק  חדש(,  )נוסח  בעבודה  הבטיחות  ופקודת   )"–  1970  " פק' )להלן: 
לנספח  הבטיחות בהתאם  ידו,  על  החתום  הבטיחות  לתצהיר  בהתאם  פיהם,  על  והתקנות   )"
, ובהתאם לתדרוך והנחיות הממונה על  למסמכי המכרז(  2-ח  -ו  1-ח מסמכים  )כללי    –בטיחות  

הקבלן בביצוע התחיבויותיו נשוא הסכם זה ומעת    בטיחות בעבודה, כפי שינתנו בטרם יתחיל
 .  לעת

הוראות   10.4 בשאר  לפגוע  כלשהי    ההסכם מבלי  עבודה  מלבצע  להימנע  ומתחייב  מצהיר  הקבלן 
ו/או   במועצהזה בטרם יעבור תדריך בטיחות אצל הממונה על הבטיחות  הסכםמהעבודות נשוא 

המועצה ע"י  שייקבע  מי  עלע"י  הממונה  של  הוראה  כל  ביצע  כזו,    ,  וישנה  במידה  הבטיחות, 
המהווה הוראה אשר נקבעה ע"י הממונה על הבטיחות כהוראה שיש לבצע לפני התחלת ביצוע  
כחלק   המצ"ב  ההצהרה  כדוגמת  בטיחות  הצהרת  על  בפניו  חתם  המכרז,  במסגרת  העבודות 
נתן הוראה   ולמנהל. במידה והממונה על הבטיחות  אותה לממונה  והגיש  דנן  ממסמכי המכרז 

בביצוע   להתחיל  הקבלן  יכול  העבודות  ביצוע  להתחלת  לאישורו  תנאי  מהווה  ביצועה  אשר 
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על   הממונה  הוראות  את  שהשלים  לאחר  רק  ההסכם,  הוראות  בשאר  לפגוע  מבלי  העבודות, 
 הבטיחות לשביעות רצונו המלאה של הממונה.   

   

 זכות גישה   .11

תהא זכות כניסה למקום העבודה, ולכל מקום  למנהל, למפקח ולכל אדם שהורשה לכך על ידי המנהל  
אחר שבו נעשית עבודה, או מובאים ממנו חומרים, מכונות וחפצים כלשהם לביצוע העבודה, והקבלן  

 חייב לאפשר זכות גישה זו. 
 

 תשלום תמורת זכויות הנאה  .12

ישת  כ:  לצורכי רשימוש כלשהו, כגון להנאה או  זכות  במהלך ביצוע עבודה תידרש קבלת הסכמה לאם  
  , , או כל זכות דומה, יהא על הקבלן לקבל הזכות האמורה מבעליהמוצר, או זכות מעבר או שימוש

 .  יחול על הקבלן בלבד  והתשלום תמורתה כפי שיוסכם בין הבעלים לבין הקבלן
 

 רשאית לעשות פעולות במקום הקבלן המועצה .13

והוא    ההסכםהמוטלת עליו לפי    , וכן כל התחייבותהשהקבלן התחייב לבצע והוא לא ביצעכל פעולה  
לשים קבלן אחר תחתיו ולעשותם במקומו ועל חשבונו, ובלבד שנשלחה    המועצה  רשאית  –לא מילאה

הדורשת ממנו למלא את התחייבויותיו תוך הזמן שנקבע  ני כן הודעה בכתב על ידי המנהל,  אליו לפ
של  בהודעה.   מזכויותיה  לגרוע  כדי  זה  בסעיף  באמור  אין  כי  זה    להסכםבהתאם    המועצהמובהר 

 ובהתאם לכל דין. 
 

   שלילת זכות עכבון .14

כי אין ולא תהיה לקבלן זכות עכבון כלשהי במקום/במבנה/ בדרך ו/או בכל חלק של אלה   בזה, מוסכם
, והוא  , בין אם לצורך ביצוע עבודה עפ"י הוראות ותנאי הסכם זה ובין לאחר מכןובכל הנמצא עליהם

 מוותר בזה במפורש על כל זכות עכבון המוקנית לו עפ"י כל דין, אם מוקנית לו זכות כזו. 
 

    ויתור על סעדים מניעתיים .15

ודה, בכל הליך  ונגד כל אחד מטעמו או הנותן לו שירותים בקשר עם העב המועצה קבלן לא ינקוט נגדה
מניעה צו  של  עמם    ,משפטי  שיש  הליך הצהרתי  ו/או  עשה  ו/או  צו  בקידום  כלשהי  או הפרעה  פגיעה 

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

  

 פגיעה בנוחות הציבור  .16

המבוצעת  הסדירה    לפעילות הקבלן מתחייב, כי תוך כדי ביצוע העבודה לא תהיה כל פגיעה או הפרעה  
, או בנוחות הציבור ולא  במוסדות חינוךובמיוחד בקיום לימודים סדירים    , עבודההבו מתבצעת    במקום

ב,  "וכיו  שביל  ,דרך  , , שלא לצורך, בזכות השימוש והמעבר של כל אדם במדרכה, בכבישתהיה כל הפרעה
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. לצורך מזעור פגיעות ו/או הפרעות כאמור מתחייב  או בזכות השימוש וההחזקה ברכוש ציבורי כלשהוא
וזאת ללא תשלום תוספת כלשהי לסכום    המקובלותהפעילות  לעבוד גם בשעות מעבר לשעות    הקבלן

 .  התמורה על פי הסכם זה
 

 פעילות קבלנים אחרים  .17

וכן לעובדיהם לבצע   ,אישרה המועצהשר לכל אדם או גוף אחר שלפי הוראות המנהל, חייב הקבלן לאפ
עבודות כל שהן במקום העבודה או בסמוך אליה. כן מתחייב הקבלן לתאם פעולה אתם ולאפשר להם  
את השימוש במידת המצוי והאפשרי, בשירותים ובמתקנים שהותקנו על ידו, ויהא רשאי לדרוש תשלום  

במקרה של חילוקי דעות בדבר התשלום בעד שימוש בשירותים  סביר כתמורה בעד השימוש האמור.  
 ובמתקנים של הקבלן, יקבע המנהל את שיעורו של התשלום וקביעתו תהיה סופית ותחייב את הקבלן.  

 

 ניקיון מקום העבודה .18

את עודפי החומרים והפסולת, ומיד עם גמר העבודה ינקה    ,, מזמן לזמן, ממקום העבודההקבלן יסלק
הע מקום  המבנים  את  הפסולת,  החומרים,  שיירי  הארעיים,  המתקנים  כל  אל  ממנו  ויסלק  בודה 

והע וימסור את האתר  סוג שהוא  לשביעות  הארעיים מכל  ומתאימים למטרתם,  נקיים  בודה כשהם 
, תעודה  ההסכם, מיד עם גמר ביצוע של עבודה ספציפית מכח  למועצההקבלן ימציא    רצונו של המפקח.

קבלות המעידות על ביצוע תשלום    למועצהוכן ימציא    ומוסדר  פסולת מוכרעל העברת פסולת לאתר  
 . ביחס לכל כמות הפסולת אשר הועברה לאתר לאתר הפסולת

 

    ולתקופת האחריות )בדק( ההסכםערבות לביצוע  .19

פי   19.1 על  התחייבויותיו  מילוי  הקבלן  ההסכםבתקופת    ההסכםלהבטחת  מוסר  טרם ב  למועצה, 
)להלן:     ₪(  אלף  חמישיםמאה ו )₪    150,000, ערבות בנקאית צמודה בסכום של  ההסכםחתימת  

לתקופת    המועצה  להנחת דעתו של גזבר למסמכי המכרז,    2-גמסמך  בנוסח    ,"(ערבות הביצוע"
ההסכם. מימשה המועצה את זכות הברירה )אופציה( הנתונה לה על פי תנאי ההסכם, והאריכה  

הקבלן את תוקפה של הערבות בהתאם, או לחילופין ימציא ערבות  את תקופת ההסכם, יאריך  
לא עשה כן הקבלן, תהא המועצה רשאית לחלט את הערבות הקיימת בידה, וזאת    חדשה תחתיה.

מבלי לגרוע מהחלטתה להאריך את תוקפו של ההסכם, ומבלי לגרוע מחובתו של הקבלן להמציא  
 במועד המוארך.  לידיה ערבות חדשה להבטחת קיום התחייבויותיו

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם על הצדדים, כי מקום בו היקפה הכספי של עבודה כלשהי ו/או   19.2
מקום בו הקבלן יבצע בעת נתונה עבודות שהיקפן הכולל, יעלה על סכום של פי ארבעה מסכום  

״ )להלן:  הביצוע  גדול  ותעבודערבות  ידי  בהיקף  על  ביצוען  להתנות  המועצה רשאית  ״(, תהיה 
הקבלן בהפקדת ערבות ביצוע נוספת בסכום כפי שיקבע על ידי המועצה, לפי שיקול דעתה הבלעדי  

״(, להנחת דעתו של גזבר  הערבות הנוספתלמסמכי המכרז )להלן: ״  2- מסמך דוהבלבדי, ובנוסח 
 מור.המועצה, וכל עוד מבצע הקבלן עבודות בהיקף גדול כא 

הכרו 19.3 הקבלן.ההוצאות  על  יחולו  הערבות  במתן  כערבות    כות  גם  תשמש  האמורה  הערבות 
לידיהקבלן  להתחייבות   מטעויות    המועצה   להשיב  הנובעים  והסכומים  ההפרשים  את 
 בחשבונותיו.  



 

 

 חתימת הקבלן  גזבר המועצה   ראש המועצה 

53 

מובהר בזאת כי מתן הערבות כדלעיל אינו פוטר את הקבלן ממילוי כל חובותיו והתחייבויותיו   19.4
זה ובהתאם לכל דין, ואילו גבייתה ומימושה של הערבות, כולה או    הסכםעפ"י    המועצהכלפי  

, לא יהוו מניעה מצדה לתבוע מהקבלן כל נזקים והפסדים נוספים וכן כל  המועצהחלקה, על ידי 
 זה ו/או עפ"י דין.   הסכםסעדים נוספים ואחרים עפ"י 

למקרה בו הפר הקבלן    ישמש כפיצוי קבוע ומוסכם מראש  המועצהסכום הערבות שנגבה על ידי   19.5
תהא רשאית לחלט את הערבות במלואה    המועצהו  התחייבות מהתחייבויותיו על פי הסכם זה,

שתהא לקבלן זכות כלשהי לבוא  מבלי   לה נזק ו/או למידת הנזק שייגרם  וללא קשר לכך שנגרם 
דבר  ומענות כלשהן בקשר לכך, ומבלי שבטענות    המועצה  או גזבר  המועצה  או ראש  המועצה   כלפי

 על פי כל דין בגין הפרת ההסכם.   ו/או ההסכםעל פי  המועצה  זה יגרע מזכויותיה של

למדד המחירים לצרכן, כפי שהוא מפורסם על ידי הלשכה המרכזית    ותה צמוד נת תהי יוהערבו  19.6
להגשת הצעות  הינו המדד הידוע במועד האחרון  בערבות הביצוע  לסטטיסטיקה. המדד הבסיסי  

יהיה המדד הידוע במועד    -. המדד הבסיסי בערבות הנוספתלמכרז ככל שיוחלט על הפקדתה, 
 .החלטת המועצה על הפקדתה

יהא לממשובלתי מותנ  יינהת תהיוהערבו  19.7 וניתן  חד    ן ת  פנייה  לפי  צורך בהנמקה,  מיידית בלא 

צדדית של ראש המועצה או גזבר המועצה ו/או מי מטעמם, בכל מקרה שלפי קביעתם לא ביצע 
הקבלן את העבודות ו/או חלקן ו/או הפר ו/או לא מילא אחר התחייבותו/ התחייבויותיו עפ"י  

נובעים מטעויות בחשבונות  הסכם זה ו/או במקרה של סכומים המגיעים למועצה בגין הפרשים ה 
ידי המועצה וההסכם לא יבוטל, ימציא הקבלן ערבו  נהת תחולטיוהקבלן. היה והערבו  ת  יועל 

    .ות שחולט יובתנאים זהים לערבו  ותחדש

עם תום תוקפו של ההסכם )או הארכותיו, ככל שהמועצה תחליט לממש את זכות  מוסכם, כי   19.8
הקבלן    להבטחת טיב העבודות שביצעכערבות בדק    תשמש ערבות הביצוע גםהאופציה להאריכו(,  

 .  להלן 29, כהגדרתה בסעיף  במהלך תקופת הבדק על פי הסכם זה

למען הסר ספק מובהר בזאת כי הקבלן מתחייב לדאוג ולוודא כי בכל עת במהלך תקופת ההסכם,   19.9
מסמך  בנוסח    תקופות ההארכה ותקופות הבדק, תהיה/ינה בידי המועצה ערבות/יות תקפה/ות

 . למסמכי המכרז 2-ג

, על הערבות  הערבות התקפה בתקופת ההארכהערבות הביצוע, על  הוראות סעיף זה יחולו על   19.10
 על ערבות הבדק. הנוספת, וכן

 

 אורח מקצועי  .20

, לשביעות  , באורח מקצועי נכוןלהסכם, למפרט ולכתבי הכמויותכל העבודות תבוצענה בהתאם  20.1
או הוראות     , כללים, הנחיות, תקנותות שלגביהן קיימים חוקיםהל. עבודרצונו המלאה של המנ

,  הוראות אלהלו   הנחיותלכללים,  ל,  מטעם רשויות מוסמכות, תבוצענה בהתאם לחוקים, לתקנות
 .  וכן בהתאם לכל דין

מחובתו של הקבלן להמציא אישור רשמי מאת הרשויות על התאמת העבודות לחוקים, לתקנות   20.2
 האמורות לעיל וכל ההוצאות הקשורות או הנובעות מכך יחולו על הקבלן. ולהוראות  
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ביתר הוראות   20.3 לפגוע  ומבלי  , הנחיות המפרט הטכני המיוחד המצורף  ההסכםלמען הסר ספק 
למסמכי המכרז והמפרטים הטכניים הכלליים הנזכרים בו, וכן התוכניות המצורפות למסמכי  

לן מעת לעת במהלך ההתקשרות, נחוצות כולן לביצוע  המכרז והתוכניות אשר תימסרנה לידי הקב
 זה.  הסכםהעבודות ומהוות כולן חלק בלתי נפרד מהנחיות 

למען הסדר הטוב מובהר ומוסכם, כי ככל שעבודה על פי הסכם זה טעונה היתר בניה לפי חוק   20.4
שור  , תדאג המועצה להוציא היתר בניה כאמור. מאידך, כל אי1965  -התכנון והבניה, התשכ״ה 

נדרש אחר, לרבות אישור משטרה, אישורי חפירה מהמוסדות האחראים על תשתיות כדוגמת  
עבודה   ביצוע  לצורך  שנדרשים  וככל  אם  וכדומה,  תנועה  הסדרי  וכדומה,  בזק  החשמל,  חברת 
ספציפית, ידאג הקבלן להוציאם בעצמו ועל חשבונו. בכל מקרה הקבלן מתחייב שלא להתחיל  

ספציפי עבודה  מרשויות  בביצוע  אחרים  אישורים  קבלת  הדורשת  ו/או  בניה  היתר  הטעונת  ת 
 מוסמכות כלשהן, בטרם יאחז בידו היתר ו/או אישורים כאמור.  

נדרש הקבלן להוציא אישור מאת רשות מוסמכת, לרבות אישור משטרה, לצורך ביצוע העבודות,  
, ועל חשבונו. למען הסדר  יעשה כן הקבלן בעצמו ו/או על ידי יועצים שונים )ומוסמכים( מטעמו

הטוב מודגש, כי הקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל מין וסוג שהוא בגין הצורך להוציא  
 היתר ו/או אישור מאת רשות מוסמכת לצורך ביצוע העבודות. 

 

  אספקת ציוד מתקנים וחומרים .21

 , המתקנים  ,הציודאת כל    הקבלן מתחייב לספק על חשבונו,  ההסכםמבלי לגרוע מיתר הוראות   21.1
המיומן  החומרים האדם  וכוח  האביזרים  המכונות,  הכלים,  של  ,  היעיל  לביצועה  הדרושים 

 העבודה בקצב הדרוש.  

   -חומרים ומוצרים 21.2

חדשים  21.2.1 יהיו  העבודה  ביצוע  לצורך  הקבלן  ידי  על  שיסופקו  והמוצרים  החומרים  כל 
להוראות   הבחינות  מכל  בתכונותיהם  ויתאימו  התקנים   ההסכם ושלמים  ולדרישות 

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

הק 21.2.2 כי  במפורש,  שיתגלו מוסכם  והליקויים  המגרעות  הפגמים,  לכל  אחראי  בלן 

בחומרים ובמוצרים שהשתמש בהם לביצוע העבודה, אף אם החומרים או המוצרים 
 אושרו על ידי המנהל.  או /עמדו בבדיקות התקנים הישראליים ו

 

  סדר ביצוע העבודות .22

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

שהדבר ייחשב כשינויים ומבלי שהקבלן יהא זכאי לתשלום או לפיצוי כלשהוא, ובלבד שאם לדעת  
הכולל הדרוש להשלמת  יה בשינוי סדר ביצוע העבודה כאמור כדי לגרום להארכת פרק הזמן  המנהל יה

מובהר בזאת כי מתן  . לפי שיקול דעתה הבלעדי מתן ארכה מתאימה לקבלן המועצה  העבודה, תאשר

לנזקים כלשהם, מכל מין    המועצהארכה לקבלן, כשלעצמו, אין בו כדי להעיד על כל אחריות מצד  
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אשר ייגרמו לקבלן כתוצאה מן הארכה האמורה, ובנוסף אין בו כדי להקנות לקבלן כל  וסוג שהוא,  
בנוסף על התמורה המקורית אשר נקבעה עפ"י   פיצוי כספי אחר  ו/או  נוספת  זכות לקבלת תמורה 

 הוראות הסכם זה לצורך ביצוע  אותה עבודה. 
 

 

    עקירת עצים וצמחיה .23

קיימים או שניטעו באתר העבודה אלה אם קיבל אישור    לא יעקור הקבלן ולא יפגע בעצים ובצמחיה 
. בכל מקרה של פגיעה ללא אישור בעצים או בצמחיה  במועצהבכתב ומראש מגורם המוסמך לכך  

לשקם את הנזק ולנקות מן הסכומים המגיעים לקבלן את מלוא הנזק, בתוספת  רשאית    המועצהתהיה  
גינה  מ"ר של    100ש"ח לכל     3,000  -א אישור וש"ח לכל עץ שנעקר לל  500סכום פיצוי מוסכם בסך  

זה ו/או עפ"י    הסכםעפ"י    המועצהאין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכות העומדת לרשות  שנהרסה.  
 כל דין. 

 
 

    סילוק חומרים פסולים ומלאכה פסולה .24

הבלעדי  לפי שיקול דעתו  ,  המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן, מזמן לזמן, תוך כדי מהלך העבודה 24.1
 : ובלא שתשולם לקבלן כל תמורה נוספת בגין כך  ,של המפקח

שהם ממקום העבודה תוך תקופת זמן אשר תצוין בהוראה, בכל כלעל סילוק חומרים   24.1.1

 . מטרתם /מקרה שלדעת המפקח אין החומרים מתאימים לתפקידם

 .  24.1.1בסעיף על הבאת חומרים מתאימים לתפקידם במקום החומרים האמורים  24.1.2

על סילוקו, הריסתו ועשייתו מחדש של חלק כלשהו מהעבודה שנעשה על ידי שימוש   24.1.3
ה לתנאי  בניגוד  או  מתאימה  בלתי  במלאכה  מתאימים,  בלתי  ו/או   הסכםבחומרים 

 .   בניגוד להוראות המפקח

יפה לכל דבר על אף כל בדיקה שנערכה על ידי המפקח ועל   לעיל  24.1כוחו של המפקח לפי סעיף   24.2
 אף כל תשלום ביניים שבוצע בקשר לחומרים ומלאכה האמורים.  

רשאית לבצעה על    המועצה  תהא  לעיל,  24.1לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף   24.3

הקבלן,   ישא חשבון  ו  הקבלן  ההוראה,  בביצוע  הכרוכות  הוצאות  רשאית    המועצהבכל  תהא 
לגבותן או לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא, וכן תהא רשאית לגבותן מהקבלן בכל  

 דרך אחרת.  

 
 חרום בשעת עבודה .25

   הקבלן מצהיר כי הוא יודע שהמועצה מחוייבת ליתן שירותים גם בשעת חירום. 25.1

אם וככל שיוכרז מצב חירום, בכפוף להנחיית    -תו גם בשעת חירוםהקבלן מתחייב לבצע עבוד  25.2
לצורך כך הקבלן מסכים כי יוכרז כמפעל חיוני של המועצה, ומתחייב מראש  .  הג״א ופיקוח העורף

לו לטובת מתן השירותים נשוא הסכם זה. כן מסכים הקבלן ומתחייב   לריתוק משקי שיבוצע 
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עובדיו, ככל הנדרש, על פי    לרתק משקית את  על  מנת לספק את השירותים למועצה במלואם 
 הסכם זה גם בשעת חירום.  

 
 תוצאות בדיקת דגימות        .26

התשלומים בעד בדיקת דגימות במבדקות  ככל שטיב העבודה וסוגה ידרוש ביצוע בדיקת דגימות,   26.1
המנהל   ידי  על  מאושרים  במכונים  הבדיקה  שואאו  תוצאות  עפ"י  בדרישות  ר  התקנים  יעמדו 

יחולו על הקבלן. בדיקות שלא    )שניים וחצי( ממחיר העבודה  2.5%הישראליים בסכום של עד  
יכללו   לא  ישא בתשלו  2.5%  -במסגרת העמדו בדרישות התקנים הישראליים  בגינן    םוהקבלן 

עפ"י    ושעמדו בדרישות התקנים הישראלייםממחיר העבודה,    2.5%  -. בדיקות מעבר לבמלואו
 .  המועצהיחול על בגינן ם  תשלוה -ותתוצאות הבדיק

כל החומרים והמוצרים אשר ידרשו לשם בדיקות תקניות או אחרות יסופקו על ידי הקבלן, על   26.2
 חשבונו.  

לצורך ביצוע בדיקות  הקבלן חייב לשלוח את החומרים והמוצרים לשם בדיקות תקינותם או   26.3

 על הקבלן.     ו ות יחולוהוצאות הובלתם למקום הבדיק ,אחרות, למקום בו יורה המנהל

 
    פגמים וחקירות סיבותיהם .27

הפגם   27.1 סיבות  אחר  שיחקור  מהקבלן  לדרוש  המפקח  רשאי  ביצועה,  בזמן  בעבודה  פגם  נתגלה 

  ההסכם ושיתקנו לפי שיטה שתאושר על ידי המפקח. היה הפגם כזה שאין הקבלן אחראי לו לפי 
היה הפגם כזה שהקבלן אחראי    .המועצהיחולו הוצאות החקירה והתיקון על    –  ו/או עפ"י כל דין

יחולו הוצאות החקירה על הקבלן, וכן יהא הקבלן חייב לתקן   – או עפ"י כל דיןו/ ההסכםלו לפי 
על חשבונו הוא את הפגם וכל הכרוך בו. אם לדעת המנהל הפגם אינו ניתן לתיקון יהיה הקבלן  

 ידי המנהל.  - שגובהם ייקבע על למועצהחייב בתשלום פיצויים 

ניתן לגילוי בתקופת הבדק,  שנים אחר גמר תקופת הבדק    5נתגלה פגם בעבודה תוך   27.2 אשר לא 
לתנאי   בהתאם  שלא  העבודות  מביצוע  דין  ההסכם והנובע  כל  להוראות  בהתאם  יהיה   ו/או   ,

הקבלן חייב לתקן את הפגם וכל הכרוך בו על חשבונו, ואם הפגם אינו ניתן לתיקון, יהיה הקבלן  
 .ל דעתו הבלעדי המנהל לפי שיקוידי  - , שגובהם ייקבע עללמועצהחייב תשלום פיצויים 

  הסכםלפי    המועצה מוסכם ומובהר במפורש בזאת כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות   27.3
 זה ועפ"י כל דין.

 
 ההסכםתקופת  .28

יום מתן צו התחלת  מהינו למשך שנה מיום חתימתו ע"י שני הצדדים או    הסכם זהתוקפו של   28.1
 הם.  י , הכל לפי התאריך המאוחר מבינההסכםעבודה כללי לביצוע עבודות מכח 

ניתנת בזה למועצה ו/או לראש המועצה אופציה חד צדדית להאריך את תוקפו של הסכם זה   28.2
 .״(תקופות ההארכה)להלן: ״  שנים נוספות, שנה בכל פעם ארבע לתקופה של 

, כאמור לעיל, תינתן על כך הודעה  ההסכםיך תוקפו של  להאר  המועצה  ראש/המועצה  והחליט  28.3
 .של ההסכם יום לפני תום תוקפו 30"י המנהל  לקבלן בכתב ע
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יבים, לפי  זה בשינויים המחוי  הסכםכל תנאי    ת ההארכהכאמור, יחולו בתקופ  ההסכםהוארך   28.4
 הענין. 

תתבסס על  בתקופת ההארכה  לה יהיה זכאי הקבלן  דלעיל, התמורה    28.4על אף האמור בס"ק   28.5
, בניכוי שיעור ההנחה שהציע הקבלן  כפי שיהיה בתוקפו מעת לעת,  במחירוןהמחירים הנקובים  

ובניכוי הנחה נוספת שניתנה על ידי הקבלן בהתמחרות שבוצעה בין הזוכים במכרז עובר    במכרז,
   .ולפי ביצוע בפועל התמחרות כאמור, ספציפית, אם וככל שהמועצה ביצעה לביצוע אותה עבודה

בנוגע לתשלום התמורה לקבלן ותנאיו )מלבד תשלום הפרשי   ההסכםיתר תנאי   למען הסר ספק, 28.6
 זה, יחולו במלואם גם על תקופת ההארכה.  בהסכםהצמדה כאמור דלעיל(, המפורטים 

של    מובהר 28.7 תוקפו  תקופת  במהלך  כי  ההארכ  ההסכםבמפורש,  תקופות  במהלך  גם  לא    הכמו 
 . כלשהם הפרשי הצמדהלקבלן ישולמו 

  
     תקופת האחריות )בדק( .29

, תקופת האחריות הינה שנה תמימה שמנינה יתחיל במועד סיומה של כל עבודה  ההסכםלצורך   29.1
 (. חשבון הקבלן המאושר על ידי המנהלי צו התחלת עבודה )כנקוב ב"שבוצעה עפ 

אחריות הנ"ל יהיה הקבלן חייב לתקנם  ה פגמים, ליקויים וקלקולים כלשהם שיתגלו תוך תקופת   29.2
הכל לפי דרישת המנהל בכתב בתוך המועד שנקבע לכך על ידו, ועל    , ו/או לחדשם ו/או להחליפם

)לרבות הוצאות בגין ציוד, נסיעות שעות עבודה וכל    ללא קבלת תמורה כלשהי  חשבונו של הקבלן

 מכל מין וסוג( ולשביעות רצונו המלאה של המנהל. הוצאות 

קבלן אחר או   באמצעותהעבודות את לבצע  המועצהרשאית  ,לא מילא הקבלן אחר האמור לעיל 29.3
, מבלי לגרוע מכל סעד ו/או זכות  הקבלן בהוצאות הנגרמות עקב כךאת  ולחייב    ,בכל דרך אחרת

 .  זה, לרבות חילוט הערבות, ו/ או עפ"י כל דין  להסכם בהתאם   המועצהאחרים העומדים לרשות  

כי ערבות הביצוע המשמשת   29.4 מילוי  מובהר בזאת  התחייבויות הקבלן בתקופת  מלוא  להבטחת 
ותוקפה יהיה    האחריות )בדק(תשמש גם להבטחת מילוי מלוא התחייבויותיו בתקופת    ההסכם

  זה לעניין ערבות הביצוע,   כםהסדלעיל. כן מובהר במפורש כי הוראות    19בהתאם, כאמור בסעיף  
לרבות ההוראות בדבר חילוט הערבות, חלות במלואן גם על תקופת האחריות )בדק(, בשינויים  

   המחוייבים לפי העניין. 

  
 נזיקין לגוף או לרכוש  .30

ובגין כל תאונה ו/או מחלה ו/או נכות ו/או  לכל    אחריות מלאה ומוחלטת  יהיה אחראי  הקבלן 30.1
תוך כדי ביצוע העבודה  כתוצאה ממעשה או מחדל כלשהו  ובדן, שייגרמו  או או/נזק  חבלה ו/או  

ו/או    למועצהכלשהו לרבות    גוף  /לגופו או לרכושו של אדםבמישרין או בעקיפין,  ובקשר אליה,  
, ובכלל זה יהיה  לקבלן ו/או לעובדיהם ו/או לשלוחיהם ו/או למי מטעמם ו/או לאדם אחר כלשהו

אחראי כלפי כל צד שלישי לפי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או לפי כל חוק אחר, ויהיה    הקבלן 
כל    בגין,  והוצאותיו  על חשבונו  ו/או הניזוק)ים(, לפי המקרה,  המועצהאת  ולשפות  חייב לפצות  
, ובכל דמי הנזק ו/או הפיצוי שיגיע לו)ה()הם(. הקבלן  נגדה בקשר לכך  יוגשותביעה ש דרישה ו/או  

את  משח ומראש  לחלוטין  אחריות  המועצהרר  מכל  מטעמה,  שבא  מי  ואת  שלוחיה,  עובדיה,   ,

וחבות לכל ובגין כל תאונה ו/או מחלה ו/או נכות ו/או חבלה ו/או נזק ו/או אובדן ו/או קלקול  
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לגוף או לרכוש כנ"ל, שאירעו כתוצאה מהאמור בסעיף זה, לכל אדם ו/או גוף אחר, לגוף ו/או  
 ה שהיא. לרכוש, בכל עיל

אחר    הקבלן  30.2 אדם  לכל  או  לעובד  דין  ע"פ  המגיעים  פיצויים  או  נזיקין  דמי  כל  לשלם  מתחייב 
, כתוצאה מתאונה או נזק כלשהו שנגרם תוך כדי ביצוע העבודות  הקבלןהנמצא בשירותו של  

ן או בעקיפין, בביצוע התחייבויותיו  ו/או ממעשה או מחדל הקשורים, במישריו/או בקשר איתן  
בגין כל תשלום שתחוייב לשלם כתוצאה מאי    המועצהסכם זה. הקבלן יפצה וישפה את  עפ"י ה

 .   קיום התחייבותו כאמור

לה עקב שגיאה מקצועית    מונזק שיגר פגיעה או  בגין כל    המועצהיהיה אחראי וישפה את    הקבלן  30.3

 ו/או מחדל ו/או הזנחה במילוי חובתו המקצועית. הקבלן של 

לגבי מקרים של שגיאות ורשלנות כאמור לעיל אשר יתגלו לאחר    תחול גם  הקבלןחריותו של  א 30.4
 תום תקופת ההסכם. 

תחול גם בשל מעשים ו/או    לעיל  30.1-30.4למען הסר ספק, אחריותו של הקבלן כמפורט בס"ק   30.5
מחדלים של כל גורם הפועל בשמו ו/או מטעמו בביצוע העבודות, לרבות עובדים, קבלני משנה  

 וכיו"ב. 

כנגד    המועצה  30.6 לתביעה  נושא  יהיו  אשר  הסכומים  בגובה  לקבלן  תשלומים  לעכב  רשאית  תהא 
ופן סופי ומוחלט  בגין נזק או אובדן כאמור בפרק זה, עד אשר תיושבנה תביעות אלה בא  הקבלן 

 . המועצהלשביעות רצון  

ו/או    למועצהמבלי לפגוע באמור לעיל, מוצהר בזה ומוסכם, שכל סכום ו/או פיצוי, אשר יגיעו   30.7
יהיה לשאת בהם מחמת שתתבע ע"י צד ג',  בגין מעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או    המועצה   שעל  

קזז מהסכומים המגיעים ממנה  רשאית ל  המועצה  כולל הוצאותיה ושכ"ט עו"ד, תהיה  מועסקיו,
 לקבלן. 

 
 ביטוח .31

פי דין, מתחייב הקבלן לערוך ולקיים  -ו/או על   ההסכםפי  -מבלי לגרוע מאחריותו של הקבלן על 31.1
על שמו ועל שם קבלני  מורשית כדין,  בחברת ביטוח  )בין בעצמו ובין באמצעות הבאים מטעמו(,  

, והבאים מטעמם על שם המפקח, המועצה, על שם הבאים מכוחם מפני אבדןשם ו/או על  משנה

עבודות   ביצוע  תחילת  מיום  של  למשך  ו החל  הסופית  המסירה  ועד  ההתקשרות  תקופת  כל 
מה הקבלן  של  ויציאתו  כמפורט    אתרהעבודות  ביטוח  פוליסת  המאוחר(,  עריכת  באישור  )לפי 

אישור עריכת ביטוח  " :  )להלן  ממנוומהווה חלק בלתי ניפרד    ׳דכמסמך  הרצ"ב    ביטוח העבודות
היקף    .זה  הסכםעים מביצוע העבודות נשוא  נזק או אחריות הקשורים או הנוב בגין  "(  העבודות

קבלניות,   עבודות  לביטוח  הפוליסה  טופס  לנוסח  בהתאם  יהיה  הפוליסה  פי  על  הניתן  הכיסוי 
 .העבודות הקבלניותביטוח  ילת תקופת הביטוחהידוע כ"ביט" על פי המהדורה הנהוגה ביום תח 

)חבות כלפי צד שלישי בגין    אחריות כלפי צד ג'פוליסת ביטוח העבודות הקבלניות כוללת פרק   31.2
הביצוע(   תקופת  במשך  שייגרמו  לרכוש  נזק  או  גופנית  מעבידיםפגיעה  כלפי    ואחריות  )חבות 

 עובדים בגין פגיעה גופנית הנגרמת בקשר לאתר(.  

 שווי העבודות באישור הביטוח יכלול את שווי כל העבודות בחוזה המסגרת 
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ימים    7-ללא צורך בדרישה מצד המועצה, הקבלן מתחייב להמציא לידי המועצה לא יאוחר מ 31.3
. בכל מקרה של אי התאמה  חתום על ידי מבטחוממועד התקשרות, אישור בדבר עריכת ביטוחיו,  

בין האמור בהעתקי ביטוחי הקבלן לבין האמור בחוזה זה, ולדרישת המועצה, מתחייב הקבלן  
וחים האמורים על מנת להתאימם להוראות חוזה זה. מוסכם בזה במפורש  לגרום לשינוי הביט

בדבר   אישור  להוות  כדי  בשינויים  ו/או  בהמצאתם  האמורים,  הביטוחים  בעריכת  אין  כי 
התאמתם ולא תטיל אחריות כלשהוא על המועצה ולא תצמצם את אחריותו של הקבלן ע"פ חוזה  

 .  זה או ע"פ כל דין

שא בעצמו בסכומי ההשתתפות העצמית הנקובים בפוליסות הביטוח.  למען הסר ספק, הקבלן י 31.4
 זה.  הסכםמכל סכום שיגיע לקבלן על פי  המועצהסכומים אלו יהיה ניתנים לקיזוז על ידי 

ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם או לצמצם את היקפם, או   31.5
יום   60ודעה בדואר רשום על כוונתו לעשות כן שלא לחדשם אלא אם כן מסר המבטח למועצה ה 

 .מראש

שם המבוטח בביטוחי הקבלן המפורטים לעיל יורחב לכלול גם את המועצה. ביטוחי הקבלן יכללו   31.6
נגד כל יחיד מיחידי המבוטח,    SUBROGATIONסעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו לתחלוף   

 .תב לשפותו, או הקשור לעבודהגופים עירוניים וכל אדם או גוף שהמבוטח התחייב בכ

 . ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש על פיו רק הוא ישא בתשלום הפרמיה 31.7

ביטוחי הקבלן יכללו הוראה על פיה הם ביטוחים ראשוניים לכל ביטוח אחר שנערך ע"י המועצה   31.8

 . , ולא יחול עליהם סעיף "השתתפות"הקשורים למועצהועל ידי גופים  

תנאי כל הביטוחים הנערכים ע"פ חוזה זה. כן מתחייב הקבלן לשתף    הקבלן מתחייב לקיים את 31.9
 . פעולה עם המועצה לשם שמירה ומימוש של זכויות המועצה על פיהם

מובהר, כי הקבלן יהיה אחראי במלואם לנזקים בלתי מבוטחים אשר האחריות עליהם מוטלת   31.10
 ת העצמית. עליו מכוח סעיפי הסכם זה, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפו

 כן יערוך הקבלן את הביטוחים הבאים:  31.11

ביטוח חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, וכן ביטוח  31.11.1
מ   יפחת  שלא  לסך  עד  רכב  בכלי  השימוש  עקב  שלישי  צד  של  רכוש  בגין   – אחריות 

 ₪  בגין נזק אחד.  600,000

כולל מנופים, מלגזות, גוררים וכן כלים למען הסר ספק מוסכם כי המונח "כלי רכב"  
 . נעים ממונעים מכל סוג

"כלי רכב" וציוד מכני הנדסי כאמור, אשר אין חובה חוקית לבטחו בביטוח חובה יערך   31.11.2
עבורו גם ביטוח אחריות מפני נזקי גוף מיוחד ונזקי רכוש בגבולות אחריות שלא יפחתו 

 ש"ח למקרה.  2,000,000-מ

מוצר/מק 31.11.3 אחריות  מסך ביטוח  יפחת  לא  פיו  על  המבטח  אחריות  שגבול  צועית, 
₪  וזאת ממועד מסירת העבודות או חלקן למועצה ולמשך כל התקופה שבה   2,000,000

 שנים מתום ביצוע העבודות.  7קיימת אחריות זו לפי ההסכם או לפי כל דין, ולפחות 
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שלם הפרמיות במועדן.  זה ול  הסכםהקבלן מתחייב לקיים את תנאי כל הביטוחים הנערכים על פי   31.12
ו  על קרות אירוע נזק ולשתף פעולה עם    למועצה כן מתחייב הקבלן להודיע מיד בכתב למבטח 

 על פיהם.  המועצהלשם שמירה ומימוש של זכויות   המועצה

מכל אחריות לנזק כלשהו העלול  ו/או המפקח ו/או הבאים מטעמם    המועצההקבלן פוטר את   31.13
ו/ הקבלן  של  כלשהו  לרכוש  ביצוע  להיגרם  במסגרת  המשמש  מטעמו  הבאים  של  ,  ההסכםאו 

 ובלבד שהפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 

הקבלן מתחייב להאריך את פוליסות הביטוח מדי פעם בפעם לפי הצורך, כך שיהיו תקפות עד   31.14
וכן יהיו    המועצהכל מסירת העבודה חתום בידי    למועד תשלום חשבון סופי בכפוף למסירת פרטי

 .בהסכםעל פי אחריות הקבלן הקבועה תקפות במהלך כל תקופת התחזוקה, תיקונים ואחזקה 

 

 זכויות פטנטים  .32

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

מכח   עבודה  ביצוע  כדי  העבודה,    הסכםתוך  במתקני  בציוד,  זה,  באביזרים,  או  במערכות,  במכונות 
 הקבלן לצורך ביצוע העבודה.  בחומרים שיסופקו על ידי 

 
  

   וקיזוז ניכוי כספים מהקבלן .33

לנכות    המועצה רשאית  לקזז  תהא  המגיעים  מהכספיו/או  לקבלןו/ם  שיגיעו  ו/או    המועצה  מאת  או 
עקב  לשלמם עקב אי קיום או    יבי , את כל הסכומים אשר תידרש או תחומכל מקור אחרמהערבות ו/או  

מהקבלן    למועצההפרת סעיף כלשהו מסעיפי ההסכם ו/או כל סכום ו/או פיצוי ו/או שיפוי אשר יגיעו  
כל סכום ו/או פיצוי ו/או  ו/או    ו/או בהתאם לכל הסכם אחר ו/או על פי כל דין,  בהתאם להסכם זה

עובדיו  לשאת בהם מחמת שתתבע ע"י צד ג' בגין מעשי ו/ או מחדלי  הקבלן ו/או    המועצה   שעל שיפוי  
מקור  מכל  או  זה ו/את הקבלן מכח הסכם  מ  למועצהו/או כל העשוי להגיע  ו/או מי מטעמו  ו/או מועסקיו  

כל ערבות שניתנה על ידי הקבלן בהקשר להסכם זה, תשמש בין השאר גם לכיסוי  כן מוסכם כי  שהוא.
פים ששולמו על  לתבוע את החזרת הכס   אמור בסעיף זה אינו גורע מזכויות המועצהסכומים כאמור. ה

 . העומדת לרשותה עפ"י דין ו/או עפ"י הסכם זה  ידה בכל דרך אחרת

 
          העסקת הפועלים .34

. כן מתחייב הקבלן  המועצה  המדינה ובאישור מחלקת הביטחון שלהקבלן יעסיק פועלים אזרחי  34.1
חוק  חוק שכר מינימום,  שרות התעסוקה,  כל דין, לרבות הוראות  להעסיקם בהתאם להוראות  

 .  חוק העסקת נוער וכל דבר חקיקה רלוונטי אחרון הזדמנויות  שיוי 

עובדים 34.2 להעסיק  מתחייב  ואחרכשירים  הקבלן  מקצועיים  ביצוע  א,  לשם  הדרוש  במספר  ים, 
עבודההעבודה כל  של  ומהותה  לאופייה  בהתאם  הקבלן  מ.  ,  מתחייב  לעיל  באמור  לפגוע  בלי 

     לעיל. 4צוע העבודה מהנדס אזרחי ומנהל עבודה כאמור בסעיף  למשך כל תקופת בי להעסיק 
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המהנדס האזרחי, מנהל העבודה או כל גורם  לפי דרישה בכתב מאת המנהל, יחליף הקבלן את   34.3
התנהג אותו אדם  ,  ולפי שיקול דעתו הבלעדי  , אם לדעת המנהלאחר המועסק בביצוע העבודות

קידו ו/או הוא מבצע את תפקידיו ברשלנות ו/או  שלא כשורה ו/או הוא אינו מוכשר למלא את תפ
   .הוא אינו מתאים לתפקיד מכל סיבה אחרת

קיד חלופי, באופן אשר  להעמיד לאלתר, לצורך ביצוע העבודות, בעל תפ  הקבלןבנוסף מתחייב   34.4
כל עיכוב/ דחייה בקצב ביצוע העבודות. בעל התפקיד החלופי יאושר מראש על ידי המנהל   יימנע

   על פי שיקול דעתו הבלעדי.

עבודה  ש"ח ליום    200אי מילוי הוראות סעיף זה יחייב את הקבלן בפיצויים מוסכמים מראש בסך   34.5

להוראות סעיף  בניגוד    וימשיך הקבלן בהעסקתגורם כלשהו המועסק בביצוע העבודות אשר  של  
 .  זה ובהתאם לכל דין הסכםעפ"י   למועצה, מבלי לגרוע מיתר הזכויות העומדות זה

בקשר להעסקת העובדים ו/או מועסקים.  הקבלן    כל דיןהקבלן חייב למלא בכל עת אחר הוראות   34.6
ישלם בעד כל עובדיו, את כל התשלומים הסוציאליים המשתלמים ע"י המעביד, כל התשלומים  

יב בניכויים משכר עובדיו וכן תשלומים אחרים בהם חייב המעביד על פי חוק וביטוח  שמעביד חי
של   ביותר  הגדול  המספר  את  המייצג  העובדים  ארגון  ידי  על  המקובלים  בשיעורים  סוציאלי 

 העובדים במדינה באותו ענף. 

המפ 34.7 רצון  לשביעות  חוק  לפי  המוטלת  וחובה  דרישה  כל  לקיים  מתחייב  ושנועדה הקבלן    קח, 
רווחת על  בביצוע  לשמור  המועסקים  לעובדים  שיוסדרו  זה  ובכלל  העובדים  ובטיחות  נוחיות   ,

ישמש   לא  העבודה  מקום  העבודה.  במקום  נאותים  אכילה  ומקומות  נוחיות  סידורי  העבודה 

העבוד  ביצוע  מתחילת  אדם  לאף  זמני,  דיור  לא  אף  דיור,  העבודה  כמקום  מסירת  ליום  עד  ה 
 .  למועצה

כדין   34.8 )איסור העסקה שלא  זרים  עובדים  כי הוא עומד בתנאים הקבועים בחוק  הקבלן מצהיר 
התשנ"א   הוגנים(,  תנאים  התשמ"ז  1991  –והבטחת  מינימום,  שכר  ובחוק  לצורך  1987  –,   ,

י המכרז  התקשרות עם המועצה בהסכם זה, וכי כראיה חתם על תצהיר בנוסח המצורף למסמכ
 .למסמכי המכרז   1-ך הכמסמ

 

 אי קיום יחסי עובד מעביד  .35

ליצור יחסי עובד  כדי    כי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו ו  ,הקבלן מצהיר בזאת כי הינו קבלן עצמאי
הוא המעביד של עובדיו וכי אין בהסכם זה    כי  ,. כמו כן, מצהיר בזאת הקבלןהמועצה  מעביד בינו לבין 

. הקבלן מתחייב לשלם עבור  ו/או מי מטעמו  לבין מי מעובדיו  המועצה  כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בין 
  הביטוח הלאומי וכל מס או תשלום אחר שיידרש לשלם   ,עצמו ועבור עובדיו את תשלומי מס ההכנסה
כל תשלום ו/או זכויות    המועצהמטעמו זכאים לקבל מן  ואין הקבלן, עובדיו, מורשיו ו/או הפועלים  

תתבע לשלם סכום כל שהוא מן    המועצהבמידה ו  .שהם המגיעים עפ"י כל דין ו/או נוהג לעובד ממעבידו
הקבלן ו/או מעובדיו, שמקורם בטענת יחסי עובד ומעביד, מתחייב הקבלן לשפותה בגין כל סכום כאמור  

כי אין    ,מובהר בזאתתחוייב בו כאמור מן התמורה המגיעה לקבלן.  רשאית לנכות כל סכום ש  המועצהו
 בסעיף זה כדי לגרוע מחובת הביטוח של הקבלן כאמור במסמכי המכרז. 
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 התמורה  .36

ביצוע העבודות   36.1 פי  בפועל  כנגד    ספציפיים   צווי התחלת עבודהלפי    ,הזמנת עבודה ספציפיתעל 
וכן כנגד מילוי מלוא התחייבויותיו על    ,להלן  37והגשת חשבונות באופן ובמועד כמפורט בסעיף  

וי הסכומים המתקבלים ממכפלת  ולקבלן תמורה בש  המועצהזה על נספחיו, תשלם    הסכםפי  
הנקוב   היחידה  לעת,מחיר  מעת  שיהיה  כפי  בפועל  במחירון,  לביצוע  ההנחה  בהתאם  בניכוי   ,

, ובניכוי הנחה  (למסמכי המכרז  ׳במסמך  )  קבלן כמופיע במסמך "הצעת הקבלן"המוצעת על ידי ה
נוספת אשר נתן הקבלן בהתמחרות שביצעה המועצה בין הזוכים במכרז עובר לביצועה של עבודה  

 .   ספציפית כלשהי, אם וככל שבחרה המועצה לבצע התמחרות כאמור

מכל    , בין מיוחדות ובין כלליות,את כל ההוצאות  ת כוללו,  ומוחלטתקבועה  ,  התמורה הינה סופית 36.2
בביצוע העבודות על פי תנאי המכרז בשלמות ומהווים כיסוי מלא לכל  הכרוכות    ,מין וסוג שהוא

התחייבויות הקבלן, לרבות כוח אדם, ציוד, כלי רכב, חומרים, הובלות, כלי עבודה, ביטוחים,  
ההתאמות  הסדרי תנועה לעבודות בכבישים,    עבודות התכנון וכל הכרוך בהן, רישוי והיתרים, 

מובהר, כי לא יתווספו  המתחייבות לצורך התחלת ביצוע עבודה כלשהי מבין העבודות, וכיו"ב.  
על אף האמור  למחירים אלה סכומים נוספים מכל מין וסוג שהוא לרבות הפרשי הצמדה למדד.  

 . המועצהידי לעיל, יתווסף לתמורה מע"מ בשיעורו עפ"י דין אשר ישולם על 

מובהר   36.3 קשר  כי  עוד  בלא  קבועה  בו  התמורה  לאופיה,  למקום  למורכבותה,  העבודה,  מבוצעת 
ביצוע   לצורך  נדרש  פיקוח  של  לקיומו  לביצועה,  הנתון  הזמן  ומשך  בביצועה  הדחיפות  למידת 

למען הסר ספק מודגש בזאת    . בו היא מבוצעת וכיו"בה/ היעדר פיקוח ולמועד בו נדרשה/עבוד
ב  במפורש זכאי לקבלת תוספת כלשהי מעבר לתמורה הקבועה  יהא  לא  בגין    הסכםכי הקבלן 

וכן לא יהיה הקבלן זכאי לתמורה נוספת בשל היותו    ביצוע עבודה דחופה מכוח "קריאת פתע" 
 . לעיל 25מוגדר כמפעל חיוני של המועצה כאמור בסעיף 

כלשהי בגין הפרשי הצמדה למדד, מכל  הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת  מובהר ומוצהר כי  כן   36.4
 .   מין וסוג שהוא

מובהר במפורש כי כל מס, היטל או תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר יחולו    עוד 36.5
עפ"י   העבודות  ביצוע  על  ידו.    הסכםבעתיד  על  וישולמו  הקבלן  על  יחולו  תנכה    המועצהזה, 

לפי לנכות  שעליה  סכום  כל  לקבלן  המגיעים  היטלים    מהסכומים  מיסים,  זאת  ובכלל  דין,  כל 
 ותשלומי חובה, והעברתם לזכאי תהווה תשלום לקבלן. 

תהא רשאית לנכות מכל תשלום המגיע לקבלן את כל הסכומים, הקנסות    המועצהעוד מוסכם כי   36.6
 זה. כםסהוההורדות אשר יחולו עליו עקב אי ביצוע בשלמות של כל הנדרש ממנו במסגרת 

 
   – החישוב הגשת חשבונות ואופן .37

  לחודש  10-לחודש ועד ל   1-חשבונית מס "מקור" לתשלום חודש בחודשו מ  למועצההקבלן יגיש   37.1
להסכם   בכפוף  להצעתו  בהתאם  העבודה,  ביצוע  או  השירות  מתן  שלאחר  ובהתאם  בחודש 

חתומות הזמנות  ל סציפיות  זהמאושרות  ו  עבודה  הסכם  הוראות  פי    "(. חשבונית"-)להלן   על 
החשבונית וכן הצעות מחיר לעבודה ספציפית בהתמחרות נוספת, ככל שהמועצה תבחר לבצע  

דקל תוכנת  של  פורמט  באמצעות  יוגשו  כאמור,  נוספת  להגשת  התמחרות  זהות  תוכנות  או   ,
אם    -חשבונות/הצעות מחיר בתחום הבניה והתשתיות, אשר יהיו מקובלות על מהנדס המועצה

 י הגשת מסמך שהונפק דרך התוכנה. באמצעות התוכנה, או על יד 
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  לחשבונית יצורף חשבון מפורט אשר יכלול את כל העבודה שנעשתה ונמדדה, עם חישוב כמויות  37.2
במהלך חודש מתן השירות/  ,  ובצירוף יומני עבודה המאושרים על ידי המפקח ו/או על ידי המנהל

בוצעו למעשה ונתקבלו  שביצוע העבודה. החשבון יתאים לרשימת הכמויות ויכיל את הכמויות  
 כמתאימות לתוכניות, למפרטים ולהוראות ונמדדו במקום העבודה. 

המנהל יבדוק את החשבונית והחשבון המוגשים על ידי הקבלן ויאשרם בחתימתו, בחלקם או   37.3
במלואם, לאחר בדיקת נכונות הפרטים המופיעים בהם, שלמותם וכיו"ב, בהתאם לשיקול דעתו  
הבלעדי. מובהר בזאת כי במקרה בו הפרטים המופיעים בחשבון ובחשבונית אינם נכונים ו/או  

ים, במלואם או בחלקם, רשאי המנהל שלא לאשרם ולהורות לקבלן לבצע  מלאים ו/או מדוייק 
לפי שיקול דעתו הבלעדי, והקבלן מתחייב לעשות כן   את התיקונים ו/או ההשלמות הנדרשים 

 באופן ובמועד אשר יידרש ע"י המנהל.  

בתנאי   37.4 ישולמו  ממנה  חלק  ו/או  שוטף  החשבונית  קבלת   +45תשלום  חודש   = שוטף  )חודש 
לכל    10  -החשבונית(, ובתנאי שהחשבונית והחשבון המפורט הועברו על ידי הקבלן למנהל עד ה

החודש של  ידי   חודש  על  אושרו  שהמנהל   השוטף,  וכן  במלואם  בחלקם/  את    המנהל  העביר 
  לכל חודש  30  -עד ה  המועצההחשבונית כשהיא מאושרת לתשלום, כולה או מקצתה, לחשבות  

 של החודש השוטף. 

ו/או בחשבות    לעיל  37.4הנקוב בס"ק  חשבונית שלא תתקבל עד המועד   37.5   המועצה אצל המנהל 
 תועבר לטיפול לתשלום בחודש שלאחר מכן. 

ימי    14. עיכוב מעל  המועצהחשבונית לא מאושרת תעוכב עד לבירור ללא כל חבות נוספת מצד   37.6

 ו/או למנהל בכתב.   עבודה מחייב את הגורם המעכב להודיע על כך לספק

לשכבה הרלבנטית של העבודות שביצע הקבלן, אזי     G.I.Sמובהר בזאת כי ככל שקיימת מערכת   37.7
תאשר   מערכות  ניהול  יחידת  אם  אלא  לתשלום,  יועבר  לא  הקבלן  ידי  על  שיוגש  סופי  חשבון 

)יחידת   נקלטו למערכת שחרורו  ביצוע  לאחר  כי התוכניות  לפני חתימה  תוודא    ניהול מערכות 
G.I.S ימי עבודה.   7(. יחידת ניהול מערכות תסיים הטיפול בחשבון סופי תוך   

יום לא יהווה הפרה    14אשר לא יעלה על    המועצהכן מוסכם בין הצדדים כי איחור בתשלום מצד   37.8
 זה והקבלן לא יהיה זכאי לכל סעד כספי ו/או אחר בגין איחור כאמור.  הסכםשל 

 
 שינויים והוספות והערכת שווים   .38

לרבות   38.1 ממנה  חלק  ובכל  מסויימת  בעבודה  והוספות  שינויים  עשית  על  להורות  רשאי  המנהל 
וכיו"ב בממדיה  בסיגנונה,  באופיה,  בצורתה,  והוספות  אחר  ו   ,שינויים  למלא  מתחייב  הקבלן 

אין בשינויים או בתוספת סיבה מוצדקת לאיחורים וסטיות ביחס ללוח זמנים, אלא    אותיו.הור
 הארכה בכתב, על פי שיקול דעתו.   את אישראם המנהל 

הקבלן לא יעשה שינויים או הוספות בעבודה, אלא אם כן קיבל תחילה הוראה על כך מאת המנהל   38.2
)להלן   ות כרוכים בתמורה כספית, לא יבוצעו  ככל שהשינויים או התוספ "(.  ההוראה"  –בכתב 

 שינויים או הוספות אלו ללא קבלת הזמנת עבודה חתומה על ידי ראש המועצה והגזבר.

 ערכו של כל שינוי או הוספה, יקבע על ידי המנהל בכפיפות לתנאים הבאים :    38.3
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ייקבע ערכם   –פריטים זהים לאלה שבהוראה    בהסכםאם לדעתו של המנהל כלולים   38.3.1
פי   על  היחידה  מחירי  לפי  וההוספות  השינויים  המופיע    ההסכםשל  המחיר  )קרי, 

הנוסף שבחר בניכוי שיעור ההפחתה שהציע הקבלן  במחירון ובניכוי שיעור ההנחה   ,
הקבלן להעניק לאחר התמחרות שבוצעה בין זוכי המכרז עובר לביצוע עבודה ספציפית, 

 (. ם וככל שהמועצה בחרה לבצעהא

ושאין עבורם   במחירוןאם לדעתו של המנהל כלולים בהוראה פריטים שאינם מופיעים   38.3.2
״דקל פיתוח יקבע ערכם של פריטים אלה על ידי המנהל על פי מחירון    בהסכםמחיר  

דקל"   )להלן:  ותשתיות״ כמופיע בניכוי    "(מחירון  הקבלן  ידי  על  המוצעת  ההנחה 
"הצעת   לאחר הקבלן"במסמך  להעניק  הקבלן  שבחר  הנוסף  ההנחה  שיעור  ובניכוי   ,

התמחרות שבוצעה בין זוכי המכרז עובר לביצוע עבודה ספציפית, אם וככל שהמועצה 
 .   בחרה לבצעה

, יבצע דקל  במחירוןאם לדעתו של המנהל כלולים בהוראה פריטים שאינם מופיעים   38.3.3
קרובים/  פריטים  של  מחיריהם  על  המבוסס  פריט  אותו  של  תמחירי  ניתוח  הקבלן 
דומים במהותם לפריט הנדון, אשר יהיה כפוף לאישורו של המנהל עפ"י שיקול דעתו, 
בהתאם לסדר העדיפויות המפורט להלן )כל הוראה או מסמך קודם ברשימה, עדיפים 

 על הוראה או מסמך הבאים אחריו(:  

ניתוח תמחירי בהתאם למחיריהם של פריטים קרובים/ דומים במהותם   38.3.3.1
 . , לרבות במחירוןובמסמכיו  בהסכםהכלולים 

ניתוח תמחירי בהתאם למחיריהם של פריטים קרובים/ דומים במהותם   38.3.3.2
 . דקלהכלולים במחירון 

ניתוח תמחירי בהתאם למחיריהם של פריטים קרובים/ דומים במהותם   38.3.3.3
 יצרן. לגביהם קיים מחירון  

תנוכה   זה,  סעיף  לפי  המבוצע  התמחירי  הניתוח  מבוסס  עליהם  מהמחירים  כי  בזאת  מוסכם 
, וכן שיעור ההנחה הנוסף שבחר  ההנחה המוצעת על ידי הקבלן כמופיע במסמך "הצעת הקבלן"

הקבלן להעניק לאחר התמחרות שבוצעה בין זוכי המכרז עובר לביצוע עבודה ספציפית, אם וככל  
 . ה לבצעהשהמועצה בחר

על  חתימת   38.4 שהקבלן    ההסכם הקבלן  לכך  ראיה  שבמחירון  תהיה  המחירים  את    דקל בחן 

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

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

תבוצע  כי קביעת ערכם של השינויים וההוספות    , למען הסר ספק, הקבלן מסכים ומתחייב בזאת 38.5
ולקבלן לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנוגע    ,עתו הבלעדי של המנהלשיקול ד על פי  

   לכל עניין הנובע משינויים ותוספות אלו. 

כי   38.6 נרשמו על ידי המפקח ביומן העבודה  והוספות כמפורט דלעיל אשר    שינויים רק  כן מוסכם 
הם הזמנת עבודה  ונחתמה לגבי   , קיבלו את אישור המנהל בכתב ומראש,שינוהל על ידי הקבלן

 עליהן תינתן התמורה כאמור.     והוספות שינוייםיחשבו כ  ,ספציפית על ידי הגזבר וראש המועצה
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ב את ביצועם של השינויים או התוספות מחמת אי קביעת ערכם ועליו  כהקבלן אינו רשאי לע 38.7
 לבצעם מיד עם קבלת ההוראה מאת המנהל.  

 

 
 ארכה לסיום העבודה  .39

עבודה מסויימת    כי יש מקום להארכת המועד לסיום  עפ"י שיקול דעתו הבלעדי,,  סבור המנהל 39.1
וספות, או מחמת כח עליון, או תנאים מיוחדים המחייבים לדעת המנהל,  המחמת שינויים או  

 מתן הארכה יתן המנהל הארכה בכתב לסיום העבודה לתקופה לפי שיקול דעתו הבלעדי.   

אין   39.2 כי  במפורש  בזאת  ומודגש  באחריות  מובהר  להודות  כדי  כאמור  מועד    המועצה בהארכת 
למעשה/ מחדל כלשהו בגינם ניתנה הארכת מועד, וכי בנוסף הקבלן לא יהיה זכאי לקבל תמורה  

 כלשהי בגין הארכת מועד כאמור.

שביתות או השבתות שהוכרזו    ,חגים, הפסקות עבודה  לא תינתן כל ארכה על סמך ימים גשומים, 39.3
קבלני הקבלן,  ידי  המקצועיים  על  ארגוניהם  או  עובדיהם  או  שלו  בשטחים,  משנה  סגר   ,

)לרבות מגפת  אינתיפאדה ככוח  Covid-19, מצב חירום, מגפה  יוכל להחשב  וכל מקרה שלא   )
אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובות    .עליון, אשר לקבלן אין ולא יכולה להיות שליטה עליו

   זה.  הסכםמשנה כמפורט בהקבלן בנוגע להעסקת עובדים ו/או קבלני 

 .  ציבורי אותו מוסדב פעילות המבוצעתלא תינתן ארכה משום שהעבודה לא מתבצעת בשל   39.4

 
 פיצויים מוסכמים .40

,  "קריאת הפתע"במקום שקיבל הוראה להתייצב בו בתוך שעתיים מרגע  תייצב הקבלן  אם לא י 40.1
, באמצעות המנהל,  המועצה  רשאית    עם כל הציוד וכוח האדם הנדרשים לביצוע אותה עבודה,

   ( ש"ח כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין האיחור. אלף)  1,000בסכום של    לקנוס את הקבלן

  עבודה במועד שנקבע ב"צו התחלת    ו/או התחייבות כלשהי  סיים הקבלן ביצוע עבודה אם לא י 40.2
מאות( ש"ח כפיצויים   )חמש 500סכום של   למועצהו/או בהוראת המנהל, ישלם הקבלן " ספציפי 

של איחור שבין המועד הסופי שנקבע לסיום    האיחור בעד כל יום בגין,  מוסכמים וקבועים מראש
 העבודה לבין מועד סיום העבודה למעשה.  

זה, הינם   40, לרבות בסעיף בהסכםהצדדים מצהירים כי סכומי הפיצויים המוסכמים הנקובים  40.3
 . ההסכםעל   הת של ההפרה בעת החתימנזק שהצדדים רואים אותו כתוצאה מסתבר

לעיל מכל סכום    40.1-40.2תהא ראשית לנכות את סכום הפיצויים האמור בסעיפים    המועצה 40.4
שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא, וכן תהא רשאית לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת. אין באמור לגרוע  

 כל דין בגין הפרת התחיבויותיו של הקבלן.  הסכם זה ו/או עפ"י על פי  למועצהמכל זכות שיש 

 

 מדידות  .41

לפי   41.1 למעשה  שבוצעו  המדידות  ההסכםהכמויות  מדידות.  סמך  על  המפקח  ידי  על  תקבענה   ,

אלא אם    , כמשמעה במסמכי המכרז ובכלל זה המפרטים,תהיינה לפי שיטה של "מדידה נטו"
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פנקס המדידות או ביומן  מדידה אחרת. כל המדידות תירשמנה ב   במסמכים אלו שיטת נקבעה  
 הקבלן.  וותיחתמנה על ידי המפקח  

לפני כל מדידה, יודיע המפקח לקבלן מראש על מועד המדידה והקבלן מתחייב להיות נוכח במועד   41.2
 המדידה.  

והקבלן לא יהיה רשאי   ,, רשאי המפקח לבצע המדידות בהיעדרולא נוכח הקבלן במועד המדידה 41.3
 י המפקח על סמך המדידות.לערער על הכמויות שנקבעו על יד 

ימים על ממצאי המדידה. לא הגיש    3, רשאי הוא לערער בכתב תוך  בלן בשעת המדידהנכח הק 41.4
יוגש למנהל והחלטתו תהא   וסופיות. הערעור  ערעור תוך מועד זה המדידות תחשבנה כנכונות 

 סופית ומחייבת.     

 (   MADE-ASגשת תוכניות עדות )ה 41.5

על הקבלן להכין תוכניות    כםסההמכח    ספציפיתלאחר השלמת ביצוע של כל עבודה   41.5.1
עדות כמפורט במפרט הטכני, אשר תכלולנה תאור מדוייק של כל המתקנים, המערכות  

כפי שבוצעו הלכה למעשה ות   ,והעבודות  כל מידע הדרוש להפעלתם  חזוקתם לרבות 
חודש ממועד   1תוך    למועצהשו  התוכניות והקבצים יוג  השוטפת ולאיתורם המדוייק.

פי   על  הביצוע  הספציפיסיום  העבודה  התחלת  צו  ו/או  לסיום  ההסכם  תנאי  ויהיו   ,
 עבודת הקבלן.   

על הקבלן להודיע למפקח בכתב כי הוכנו תוכניות עדות ולהגיש את התוכניות לבדיקת   41.5.2

התואמת   )דיסקט(  מגנטית  במדיה  למערכת  המתכננים  מועצה  של    S .I.Gומתאימה 
יהודה   קומית מ הטכני  אבן  במפרט  מערכת  כמפורט  שקיימת  ככל   ,G.I.S    לשכבה

בצרוף שלושה העתקים של תוכניות ושרטוטים   ,הרלבנטית של העבודות שביצע הקבלן
ע" ומס'חתומים  שמו  ציון  )תוך  מוסמך  מודד  כמפורט  רשיון  י  מדידות  ביצע  אשר   )

הקבלן  על  כן,  כמו  עדות.  תוכניות  להגשת  מקבלנים  לדרישות  בנוגע  הטכני  במפרט 
בוצעו  השונות  הבדיקות  כי  המעידים  והתעודות  התוצאות  את  למתכננים  למסור 

 בהתאם לדרישות המפרטים הטכניים ושאר תנאי ההסכם. 

ימסרו על כך הודעה בכתב   הושלמו העבודותבאם סבורים המתכננים כי לכאורה אמנם   41.5.3
 למפקח.  

ת העבודה המפקח, המנהל, יום ממועד קבלת ההודעה אצל המפקח יבדקו א  15תוך   41.5.4
המנהל לאגף התחזוקה ו/או מנהלי המחלקות הרלבנטיות באגף התחזוקה  המתכננים

ובהתאם למפרט   "( בשטח, כפי שבוצעההבודקיםבהתאם לקביעת מנהל האגף )להלן: "
 הטכני.  

לעיל,    4באם סבורים הבודקים לאחר בדיקת העבודה הספציפית כמפורט בתת סעיף   41.5.5
יאשרו זאת ע"י חתימתם   ,ומשביעה את רצונם  ההסכם,כי העבודה מתאימה לתנאי  

 לעיל(.   41.5.2בסעיף  על גבי עותקי השרטוטים )המפורטים 

השרט  41.5.6 התוכניות  ועותקי  הדיסקט  את  המפקח  באמצעות  יעביר  וטים הקבלן 
לעיל לבדיקת היחידה לניהול מערכות    41.5.5בסעיף  המאושרים והחתומים כמפורט  

היחידה ו/או מי   "(, אשר תיתן אישור בכתב של מנהלהיחידהבאגף התחזוקה )להלן: "

בה העדות  לתוכניות  הערות  ו/או  התוכניות מטעמה  ועמידת  דעתה  לשיקול    תאם 
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בו לפני מתן    בדרישות המפרט הטכני תוך שבועיים ממועד  לידיה התוכניות.  קיבלה 
תוכל   היחידה  לשלוח  המועצה  אישור  היתר  בין  איכות ,  לבדיקת  מטעמה  מודד 

 , כמפורט במפרט הטכני.  המדידות

 

 הפרות ותרופות  .42

המנהל לעשות כל אחת מהפעולות    ו/או   המועצה ם  הפר הקבלן הוראה מהוראות הסכם זה רשאי 42.1
 הבאות:   

כבטחון לביצוע ולמילוי התחייבויות הקבלן ע"פ   למועצהלממש את הערבות שניתנה   42.1.1
יות, לפי ו/או את הערבות לתקופת האחרו/או ההארכה    ההסכםבגין תקופת  זה    הסכם

 העניין.  

סכם או באמצעות אחרים את העבודות שהקבלן חייב בביצועם ע"פ ה   םלעשות בעצמ 42.1.2
זכאי זה ע"י הקבלן מבלי שיהיה  ועבודות שנעשו  ללא הגבלה בפעולות  , תוך שימוש 

 הוצאות הכרוכות בכך.    כל הולחייב את הקבלן ב לתמורה נוספת,

ו/או בגין נזקים 42.1.3 פיצוי מוסכם  ו/או    לקזז כל סכום אותו חב לה הקבלן, לרבות בגין 
           מכל סכום אותו הינה חבה לקבלן. הפרת הקבלן  נגרמו לה עקב ו/או בקשר לש  הוצאות

כל דין ובכלל   אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד או תרופה ע"פ הסכם זה ו/או ע"פ 42.1.4

 המועצה  ובכלל זה זכות   1970 – תשל"א    –(  הסכםחוק החוזים )תרופות בשל הפרת    זה
כתוצאה רין והן בעקיפין  לתבוע את כל הנזק הממשי שנגרם לה ו/או יגרם לה הן במיש

 מההפרה.  

כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של    ,מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם בין הצדדים 42.2
במקרה של    .עפ"י ההסכם ועפ"י כל דין  בכל הזכויות המוקנות לה  המועצה   ויזכו את  ,זה  הסכם

רשאית, בהודעה בכתב, לבטל    המועצה  לל זה בכל אחד מהמקרים דלהלן תהאהפרה יסודית ובכ 
, לתפוס את מקום העבודה, ולסלק את ידו של הקבלן ממנו ולהשלים את העבודה  ההסכםאת  

הקבלן בהוצאות הכרוכות בכך, ולהשתמש  את  לחייב    ,, או בכל דרך אחרת שתמצא לנכוןבעצמה
את הציוד  וכן למכור את החומרים  ו   ,, הציוד, המתקנים שבמקום העבודהלשם כך בכל החומרים

והמתקנים האמורים כולם או חלקם ולהשתמש בתמורתם לכיסוי כל סכום המגיע או העלול  

לפי    למועצה להגיע   . נמסרה הודעה  , או הדרוש להשלמת העבודותזה או אחר  הסכםמהקבלן 
מובהר בזאת כי נקיטת צעד מן הצעדים המפורטים  מבוטל במועד הנקוב בה.    ההסכםכאמור יהא  

 : המועצהכדי להקנות לקבלן כל זכות לקבלת תמורה כלשהי מאת דלעיל אין בה 

כשהקבלן פושט רגל או שהוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל או כשניתן נגדו צו כינוס נכסים  42.2.1
, נתקבלה על ידו החלטה על פירוק ל תאגיד לגבי נכסיו כולם או חלקםאו במקרה ש

ק או שהוא הגיע לפשרה או מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפרוק או ניתן נגדו צו פירו
סידור עם נושיו כולם או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה או פשרה למען 

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

או מקצתו, לאחר  ההסכם כשהקבלן מסב את   42.2.2 בביצוע   ,כולו  או מעסיק קבלן משנה 
   בכתב ומראש. המועצההעבודה ללא הסכמת 
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 .  , להנחת דעתו של המנהלההסכםכשהקבלן מסתלק מביצוע   42.2.3

כשאין הקבלן מתחיל בביצוע עבודה מסויימת, או כשהוא מפסיק את מהלך ביצועה או   42.2.4
מבצע  שאינו  או  המפקח,  ע"י  ואושר  שנקבע  לו"ז  לפי  ברציפות  מבצעה  אינו  שהוא 

מהמנהל להתחיל העבודות בקצב הדרוש להשלמתן במועד ואינו מציית להוראה בכתב  
או להמשיך בביצוע העבודה, לרבות ביצוע עבודה בהתאם ל"קריאת פתע", או לבצעה 

, או כאשר הקבלן ו/או מי מטעמו הפרו ברציפות בקצב הדרוש ו/או לפי לוח הזמנים
אחת או יותר מההתחייבויות האמורות בהסכם ולא תיקנו את ההפרה לאחר שקיבלו  

זמן שננקב בהתראה, או כאשר המנהל התרה בקבלן  התראה על כך מאת המנהל תוך ה
ו/או מי מטעמו כי העבודות המבוצעות על ידיהם, כולן או מקצתן, אינן לשביעות רצונו  

 .  והוא לא נקט מייד עם קבלת התראה זו צעדים נאותים לשיפור ביצוע העבודות 

 .  ההסכם בזדון בביצועפועל לן  כשיש בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו שהקב 42.2.5

לן, הוכחות להנחת דעתה, שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקב  המועצה  כשיש בידי 42.2.6
 להסכםדורון או טובת הנאה כלשהי בקשה    ,, מענקנתן או הציע לאדם כלשהו שוחד

 . ההסכםאו כל דבר הכרוך בביצוע  

בביצוע העבודות ו/או    שאינם באיכות ראויההקבלן משתמש בחומרים ו/או ציוד  כש 42.2.7
 תמש בציוד ו/או בחומרים הדרושים. אינו מש

הקבלן אינו ממלא את הוראות המפקח ו/או המנהל ולא נענה לדרישותיו תוך זמן כש 42.2.8

 מן שנקבע לכך ע"י נותן ההוראה.   סביר ו/או תוך הז

מי מבעלי    אם נפתחה חקירה פלילית או ננקטו הליכים פליליים נגד הקבלן ו/או נגד  42.2.9
 יותיו ו/או מנהליו.  מנ

תנה בקשר עם חתימת הסכם זה אינה  יכי הצהרה כלשהי של הקבלן שנ  ,התברראם   42.2.10
די להשפיע על נכונה, או שהקבלן לא גילה עובדה מהותית אשר לדעת המנהל היה בה כ

 התקשרות עם הקבלן.  

הצהרה ו/או נתונים ו/או דוחות שאינם מדוייקים    למועצהכי הקבלן מסר    ,התברראם   42.2.11
 מסגרת תפקידו.  ב

,  6,  5.1,  4הבאים הנחשבים כהוראות יסודיות:     ההסכם כשהקבלן הפר סעיף מסעיפי   42.2.12
7 ,9 ,10  ,15-21 ,23  ,24, 25.2, 27 ,29  ,30 ,31,  32 ,34, 35 , ,40 ,41.5. 

הקבל 42.3 יד  וסילוק  העבודה  מקום  סעיף  תפיסת  לפי  ממנו  אין  42.1ן  ביטול    לעיל  משום  בה 
 התחייבויות הקבלן עד מועד ביטולו כאמור.  

,  המועצהעל ידי    ההסכם ו/או עפ"י דין כביטול    ההסכםבזכויותיה עפ"י    המועצהלא יראו בשימוש   42.4
הודיעה על כך במפורש ובכתב, והקבלן יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו    המועצהאלא אם  

 .ההסכםכל עוד לא ניתנה לו הודעה על ביטול   ההסכםעל פי 

תהא רשאית לבטל ההסכם בהוראה בכתב של המנהל בכל עת    המועצה  מבלי לפגוע באמור לעיל, 42.5

במקרה כזה יראו את ההסכם  ימים.    30, וזאת בהתראה של של המנהל  ע"פ שיקול דעתו הבלעדי

כאילו נחתם מראש עד למועד הנקוב בהודעה. הופסקו שירותי הקבלן בשל ביטול ההסכם על ידי  
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לתנאי    המועצה בהתאם  לו,  המגיעה  התמורה  לקבלת  זכאי  הקבלן  יהיה  זה,  בסעיף  כאמור 
הפסקת   בפועל לשביעות רצונה על פי הזמנתה ועד למועד העבודות שביצע בעבורה, בגין ההסכם

, בניכוי כל הכספים אותם היא זכאית לקזז ו/או להפחית בהתאם  המועצהעפ"י הודעת    העבודות
להסכם זה ו/או בהתאם לכל דין. כנגד קבלת התמורה הנ"ל, לאחר הניכויים, לא תהיינה לקבלן  
פגיעה   עבור  כולל  לו,  שנגרמו  הפסדים  ו/או  נזקים  בגין  תביעות  ו/או  דרישות  ו/או  טענות  כל 

 מוניטין, כתוצאה מהפסקת העבודה וביטול ההסכם.   ב

, או בזכות כלשהי מהזכויות שהוקנו לה בהסכם  שהי מהסמכויותבסמכות כל  המועצה השתמשה   42.6
לא יהיו לקבלן כל  ,  וביטלה את ההסכם, כולו או מקצתו, או הפסיקה את ביצועו, כולו או מקצתו

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

במוניטין. הוצאות השלמת העבודות יהיו על חשבון הקבלן והוא ישא בנוסף להוצאות האמורות  
בשיעור   בתוספת  ל   5%גם  כתמורה  ההוצאות  ספרי מסכום  ואחרות.  כלליות  משרד    הוצאות 

לקבלן   המועצה ששולמו  לתשלומים  הנוגע  בכל  לכאורה  ראיה  ישמשו  ומועדם,    והחשבונות 
מובהר כי אין בתשלום ההוצאות הנזכרות דלעיל כדי   עור הוצאות ההשלמה ומועד הוצאתן. לשי

לתבוע פיצוי ו/או שיפוי ו/או השתתפות ו/או כל סעד נוסף בגין נזקים אשר    המועצהלפגוע בזכות  
נגרמו לה כתוצאה מהפסקת העבודה, בהתאם לזכויות העומדות לרשותה עפ"י הסכם זה ו/או  

     פ"י כל דין.ע

ו/או תרופה המגיעים להם ע"פ כל דין   42.7 אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות הצדדים לכל סעד 
 .ההסכםבמקרה של הפרת 

   

 מירת זכויות  ש .43

ו/או מהפעלת זכות כלשהי המוקנית לה על פי    המועצה  שום ויתור או מחדל או הימנעות מפעולה של  
מחמת התנהגות  יוצרות כנגדה מניעות ו/או השתק  , לא תחשב כעובדות הזה ו/או על פי כל דין  הסכם

על זכותה בכתב   המועצה יהא לה כל תוקף אלא אם כן ויתרה או בדרך אחרת ביחסיה עם הקבלן, ולא 
 ובמפורש.  

 
     הוצאות ביול .44

 יחולו על הקבלן.  , ככל שישנן, ההסכםוצאות ביולו של  ה

 

 סודיות .45

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

כן מתחייב הקבלן לוודא כי הוראה זו תקויים גם על ידי עובדיו ו/או כל הפועל    ו/או בפועלים מטעמה.
 מטעמו. 

 

 כללי  .46

זה, על נספחיו, משקפות את מלוא המוסכם בין הצדדים, וכי צד להסכם    הסכםמוסכם בזה כי הוראות  
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 .ההסכםלא יהיה קשור במצגים, הבטחות והתחייבויות שנעשו, אם בכלל, לפני חתימת 

 

 הודעות  .47

 כתובת הצדדים הם :   

   אבן יהודה  – 53רח' המייסדים  –מועצה מקומית אבן יהודה  

 __________________________________  -הקבלן  

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

 
  ולראיה באנו על החתום: 

 הקבלן ע"י:  המועצה המקומית אבן יהודה ע"י:

   

 __________________   __________________ 

   ראש המועצה וגזבר המועצה 

 

 אישור עו"ד של הקבלן 

ה"ה   חתימות  כי  בזאת  מאשר   _________________ התאגיד  עו"ד/רו"ח   ___________ הח"מ  אני 

התאגיד   חותמת  בצרוף  בתאגיד  מנהל/ים  המשמש/ים   ,_________________  ,________________

כדין את ההחלטה להתקשר  מחייבים, עפ"י מסמכי ההתאגדות, את התאגיד לכל דבר ועניין, וכי התאגיד קיבל  

 בהסכם זה. 

 ___________________  ____________________ _____________________ 

 חתימה  שם עו"ד/רו"ח וכתובת  תאריך 
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 מועצה מקומית אבן יהודה 
   __ 16_/2021מכרז פומבי מס' 

   ביצוע תשתיות ופיתוח )מכרז מסגרת(תחזוקת תשתיות, לביצוע עבודות 
 ז׳ מסמך 

 כתב התחייבות והוראות פינוי פסולת 
 

 
עם הרשות )להלן:    ההסכםהקבלן מתחייב בזה לפנות פסולת מכל סוג שהוא הנוצרת כתוצאה מביצוע   א.  .1

 "( או בקשר אליו, הכול בהתאם להוראות נספח זה, להלן. עם הרשות ההסכם"

עם הרשות או מהוראות כל    ההסכםהתחייבות הקבלן האמורה ניתנת מבלי לגרוע משאר הוראות   ב.
 דין. 

הקבלן מאשר בזה כי קיבל מידי המנהל רשימת אתרי פינוי/הטמנה מוסדרים ומאושרים על פי דין   א. .2
 "(. אתר מורשהו/או על ידי הרשות )להלן: " 

של כמות הפסולת העשויה להצטבר    למנהל אומדן בכתבלן מאשר כי בטרם ביצוע העבודות, מסר  הקב ב. 
להלן:  )עם הרשות, וכי האומדן הנ"ל  אושר על ידי המנהל    העבודות נשוא ההסכםכתוצאה מביצוע  

 "(.האומדן"

התקשרות עם    הסכםעם הרשות לתוקף, הקבלן מתחייב להציג בפני המנהל    ההסכם כתנאי לכניסת   א. .3
 " בהתאמה(. עם האתר  הסכםה"  -" ואתר הפינויימה )להלן: "אחד מהאתרים המורשים המופיע ברש

תקופת    הסכםב ב.  כל  במהלך  פסולת  פירוק  על  כאסמכתא  שישמשו  שוברים  פנקס  ייכלל  האתר  עם 
 "( לפי כמות הפסולת המוערכת באומדן. השוברים"  עם הרשות )להלן: ההסכם

 הקבלן מצהיר בזה שידוע לו ומוסכם על ידו: ג. 

 תחייב לבצע הובלת פסולת לאתר הפינוי בפרק זמן ובמועדים שייקבעו על ידי המנהל.כי הוא מ (1)  

כי לאחר כל פריקת פסולת באתר הפינוי כאמור, הקבלן יציג בפני המנהל את השובר המתייחס   (2)  
 לאותה פריקה, מאושר על ידי אתר הפינוי. 

ו/או   (3)   יהא רשאי להתנות המשך העבודה  כל  כי המנהל  ביצוע תשלום כלשהו לקבלן, לרבות 
 תשלום ביניים, בפינוי הפסולת ובהצגת השובר כאמור. 

למען הסר ספק, מובהר ומוסכם כי  המנהל יהא רשאי להפסיק את העבודה בכל עת, במידה   (4)  
 ולפי שיקול דעתו הבלעדי פינוי הפסולת אינו מתבצע לפי הוראותיו או לפי הוראות נספח זה. 

ישא בכל התוצאות וההוצאות הכרוכות בהפסקת העבודה כאמור וזאת מבלי לגרוע    הקבלן    

 עם הרשות.  הסכםמשאר הוראות ה

הפסולת לאתר הפינוי    עם האתר ובפינוי  הסכםת הכרוכות בלמען הסר ספק, מובהר בזה כי כל ההוצאו א.  .4
 יחולו על הקבלן בלבד. 

ספת כלשהי בגין פינוי הפסולת לאתר הפינוי, מעבר  למען הסר ספק, הקבלן לא יהיה זכאי לתמורה נו ב. 
 עם הרשות.  ההסכםלתמורה שנקבעה בגין ביצוע  

עם הרשות לרבות נספח    הסכםמובהר בזה כי הקבלן ישא באחריות לפריקת פסולת בניגוד להוראות ה  ג. 
 זה ו/או בניגוד להוראות כל דין. 

ה ד.  הוראות  לגרוע משאר  י  הסכםמבלי  וההוצאות הנובעות  עם הרשות הקבלן  שא במלוא האחריות 
מפירוק פסולת כאמור בס"ק ג' לעיל, לרבות עקב כל עיכוב, הפסקה, הפרעה או נזק בהתייחס לביצוע  

 עם הרשות.  ההסכם

עם הרשות )למעט ביצוע מחויבויות הקבלן לגבי    הסכםבתום ביצוע העבודה ו/או השירותים נשוא ה א. .5
ות כאלה(, הקבלן מתחייב להציג בפני המנהל תעודה מאת אתר  תקופת הבדק ו/או האחריות, אם חל 



 

 

 חתימת הקבלן  גזבר המועצה   ראש המועצה 

72 

עם הרשות )להלן:    ההסכםהפינוי המעידה על סך הכול כמות הפסולת שפירק באתר הפינוי בקשר עם  
   "(.התעודה"

 התעודה תשקף את כמות הפסולת שנקובה באומדן, בקרוב, בכפוף לאישור המנהל כאמור להלן. 

לאשר או שלא לאשר את התעודה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בהתאם לסבירות  המנהל יהא רשאי   ב. 
 כמות הפסולת הנקובה בה, לעומת האומדן. 

אישור המנהל לגבי התעודה תהווה תנאי מוקדם לביצוע התשלום הסופי לקבלן, למתן תעודת גמר   ג. 
 ולהחזרת ערבות הביצוע. 

ביעה ו/או כל עילה כנגד הרשות על פי כל דין או הסכם  מוסכם בזה כי לא תהא לקבלן  כל טענה ו/או ת ד. 
בגין עצם קביעת החובה לבצע את התשלום בגין הפינוי ו/או בגין קיזוזו מכל תשלום המגיע לקבלן  

 מהרשות, כאמור לעיל. 

כך   א. .6 עקב  כלשהי  פסולת  לפנות  תיאלץ  והרשות  במידה  כי  הרשות  לבין  הקבלן  בין  ומוסכם  מוצהר 
התאם להוראות נספח זה ו/או בהתאם להוראות כל דין, ו/או שהרשות נאלצה  שהקבלן לא פעל ב

פינויה, הקבלן ישפה את הרשות  - לשאת בהוצאות כלשהן אשר תהיינה כרוכות בפינוי פסולת ו/או אי
 על כל הוצאה כאמור תוך שבעה ימים מהיום שקיבל דרישה לעשות כך מהרשות.

תחולנה, בין השאר, על ההוצאות אשר תהיינה כרוכות: בפינוי  למען הסר ספק, הוראות ס"ק )א( לעיל   ב.
פינויה  –פסולת כלשהי; בקנסות שיפסקו כנגד הרשות ו/או מי מטעמה בגין פינוי הפסולת ו/או אי  

 ו/או אי פינויה כנדרש על פי הוראות נספח זה ו/או הוראות כל דין; הוצאות משפט ושכר טרחה עו"ד. 

ה  ג. בין  בזה  ומוסכם  לה  מובהר  המגיע  סכום  כל  לקזז  רשאית  תהא  הרשות  כי  הרשות,  לבין  קבלן 
מהקבלן בהתאם להוראות נספח זה מכל תשלום המגיע לקבלן ממנה, ולא תהא לקבלן כל טענה ו/או  
כל תביעה ו/או  כל עילה כנגד הרשות על פי כל דין או הסכם בגין קיזוזו של סכום כלשהו כאמור  

 לעיל. 

אין   ד. ספק,  הסר  זכות  למען  או  סעד  מכל  לגרוע  כדי  זה  נספח  בהוראות  או  לעיל  זה  בסעיף  באמור 
 העומדת לרשות הרשות כנגד הקבלן על פי כל דין או הסכם.

 

 
 

 אני/ו מתחייב/ים בזה לעמוד בכל התנאים המפורטים בנספח זה לעיל:
                

 
 

 ____________________________________________ 
 מורשי החתימה של הקבלן + החותמת 
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 מועצה מקומית אבן יהודה 
   __ 16_/2021מכרז פומבי מס' 

   תחזוקת תשתיות, ביצוע תשתיות ופיתוח )מכרז מסגרת(לביצוע עבודות 
 1-ח מסמך 

 בטיחות כללי נספח 
  

 
 בטיחות כללי נספח 

 הצהרת הקבלן  

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שחל עליו איסור מוחלט להתחיל בביצוע העבודות נשוא מכרז זה לפני שעבר   .1
,  המועצה לענין זה  יו/או כל גורם אחר שייקבע ע"   במועצה תדריך בטיחות אצל הממונה על הבטיחות  

כללי    –   קיבל הדרכה בנושאים בטיחותיים הנוגעים לעבודה וסביבתה, קרא והבין את נספח בטיחותכי  
הוא מאשר כי קיבל הדרכת בטיחות    לפיההצהרה בפני הממונה על הבטיחות,    )הנספח דנן( וחתם על

כללי ומתחייב לפעול בביצוע התחייבויותיו נשוא    –כמפורט לעיל, הבין אותה, קרא את נספח הבטיחות  
 הסכם זה ע"פ הוראות הממונה על הבטיחות, נספח הבטיחות והוראות הדין.  

 
מתחייב בזאת לעבור את תדריך הבטיחות ולחתום על הצהרת הבטיחות כמפורט לעיל בטרם  הקבלן   .2

 יתחיל בביצוע עבודה כלשהי במסגרת מכרז זה.  
 

הקבלן מצהיר ומתחייב למלא את כל ההתחייבויות נשוא מכרז זה על פי כללי הבטיחות והגהות, על פי   .3
"  המנהלנשוא מכרז זה )להלן: "  הסכםב  המנהל והמפקח כהגדרתםהוראות הדין, הנחיות והוראות  

 כללי.   –ונספח הבטיחות " בהתאמה( המפקחו"

 
 נושאי בטיחות דגשים  

לפעול בהתאם לכל חוקי הבטיחות בעבודה לרבות  על הקבלן  במסגרת התחייבויותיו נשוא הסכם זה   .1
"( ופקודת הבטיחות  חוק ארגון הפיקוח)להלן: "  1954  – על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד  

 "( והתקנות על פיהם.  פקודת הבטיחות)להלן: " 1970 –בעבודה )נוסח חדש(, התש"ל 

 
ב .2 זה  הסכם  נשוא  התחייבויותיו  במילוי  לפעול  הקבלן  רווחתםעל  לשמירת  בטיחותי,  שלומם    ,אופן 

וכל אדם ו/או גוף שהוא, לקיים את כל הוראות ונהלי הבטיחות    המועצה  ובריאותם של עובדיו, עובדי
 .  המנהל והמפקחהנדרשים לשם כך ובהתאם להוראות 

 
ר  הקבלן יאתר ויוודא מהם הסיכונים הקיימים במקום העבודה וסביבתו עקב ביצוע העבודות. בין הית .3

לנקיטת   ידאג  בשימוש.  הנם  אשר  והחומרים  הציוד  המבנים,  התהליכים,  העבודות,  לטיב  בהקשר 
 לפני תחילת העבודה.    ,אמצעי הבטיחות המתחייבים לשמירת שלום הציבור וידריך את עובדיו בהתאם

 
  הסכם סכם והנספח דנן, יובהר כי הקבלן אחראי בהקשר לעבודות נשוא  המבלי לפגוע בשאר הוראות ה  .4

לביצוע   והפועלים  המועסקים  ושאר  ועובדיהם  המשנה  קבלני  עובדיו,  ולשלום  לבטיחות  זה, 
 ההתחייבויות נשוא המכרז.  

 
ובשלטי אזהרה   .5 בולט  לכסות פתחים, לסמן באופן  לעיל, על הקבלן חלה החובה  לפגוע באמור  מבלי 

ומובנים מפגעים וסיכונים שונים הקיימים ו/או הנוצרים במהלך העבודה, העלולים להוות    מתאימים 
סיכון לגופו ו/או לרכושו של מאן דהוא, לגדר לבטח )בהתאם להוראות פק' הבטיחות( מכונות, חומרים,  

ולנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת התלקחות חומרים, למניעת    ,ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים
התפשטות בערה וכן לכיבויה. כן מתחייב הקבלן לנקוט באמצעי בטיחות נאותים ומספקים להבטחת  

 שלומו של כל אדם בשעת דלקה. 

 
על הקבלן לפעול בהתאם לתכנית בטיחות אשר תוכן ע"י מי מטעמו האמון על כך ובהתאם לדרישות   .6

 הדין, הכוללת נוהלי בטיחות למצבי חירום.  
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ולנקוט בכל האמצעים הדרושים, על מנת שהציוד וכלי העבודה המצויים בשימוש    הקבלן מתחייב לוודא .7

במסגרת הסכם זה יהיו באיכות טובה, במצב טוב ותקין, ללא פגמים או ליקויים העלולים לסכן מאן  
 דהוא, וכי ישמשו אך ורק למטרה לשמה הם מיועדים.  

 
חים לכל מקום שאדם צריך להמצא בו  הקבלן מתחייב לדאוג לקיומם של אמצעי גישה נאותים ובטו  .8

 במסגרת ביצוע העבודות נשוא הסכם זה.  

 
הקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת התפוצצות ו/או למניעת פגיעה באדם וברכוש   .9

וכללי   הדין  להוראות  בהתאם  הכל  דהוא,  במאן  לפגוע  העלולה  התפוצצות  מהתרחשות  כתוצאה 
 הבטיחות.  

 
שה תאונה ו/או מפגע אשר גרם ו/או עלול היה לגרום לפגיעה בגופו ו/או ברכושו של  במקרה בו התרח .10

למפקח מטעם משרד  כן  ולמפקח ולמנהל  מאן דהוא מתחייב הקבלן לדווח על המקרה באופן מיידי  
 העבודה )במידה והדבר נדרש על פי כל דין(.  

 
שעות ממועד    72תוך  מנהל  דווח מלא של הארוע ל  למסורמבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל על הקבלן  

 הארוע, לרבות הסקת מסקנות והמלצות למניעת קרות ארועים דומים בעתיד.  

 
חייבויותיו  הקבלן מפר התחייבות כלשהי מהת כי  ,בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי  המנהלבמידה וימצא   .11

באמצעות המנהל ליתן התראה בנוגע לאמור לקבלן. והיה והקבלן לא    המועצה  תוכלנשוא הנספח דנן,  
לפי שיקול  באמצעות המנהל,   המועצה ימים ממועד קבלת ההתראה, תוכל   7תיקן ההפרה כנדרש תוך  

להפסיק את התקשרותה עם הקבלן על פי הסכם זה, ומועד סיום ההתקשרות יהיה מועד קבלת  דעתה,  
 ההודעה.  

 
הוראות  כי  יובהר  ספק,  הסר  לגרוע    למען  ולא  להוסיף  באות  זה  והתרופות  מסעיף  הסעדים  שאר 

 במסגרת הסכם זה וע"פ הוראות הדין.   המועצה העומדים לרשות  

 
כדי להוות    במועצהבהוראות נספח זה, ובתדריך הממונה על הבטיחות  אין  למען הסר כל ספק, יובהר כי   .12

דר כל  של  ומוחלטת  סופית  מילוי  רשימה  במסגרת  הקבלן  על  החלים  והגהות  הבטיחות  ישות 
 התחייבויותיו נשוא הסכם זה. 

 
כמו כן, יודגש כי פעולת הקבלן בהתאם לדרישות הנ"ל אינה משחררת ו/או פוטרת אותו מן החובות  

הזוכה במכרז זה והארגונים    הקבלןעל פי הדרישות הספציפיות החלות על    ו/או החלות עליו על פי כל דין  
 .  הינו כפוף הםל

 
   ציוד מגן אישי

הקבלן מתחייב להעמיד לרשות עובדיו ציוד מגן אישי, בהתאם להוראות כל דין ובפרט בהתאם לתקנות   .1
התשנ"ז   אישי(,  מגן  )ציוד  בעבודה  "  1997הבטיחות  אישי)להלן:  מגן  ציוד  שלטי    ,"( תקנות  להתקין 

 הדרכה לשימוש בציוד, ולוודא כי עובדיו ישתמשו בו.  

 
כאשר הדבר דרוש כאמור לעיל, באיכות נאותה חזק ועמיד, בעל    הקבלן ידאג לאספקת ציוד מגן אישי .2

כל תקן   פי  ועל  למנוע,  בא  הוא  מפני הסיכונים שאותם  נאותה  הגנה  למתן  הנדרשים  ותכונות  מבנה 
 הנדרש בהוראות הדין ובתקנות "ציוד מגן אישי". 

 
 הקבלן יוודא כי ציוד מגן אישי מוחזק במצב נקי ותקין.   .3

 
י .4 לא  והקבלן  ה במידה  תוכלמלא  זה,  סעיף  פי  על  בהתאם    המועצה  תחייבויותיו  המנהל,  באמצעות 

ימים, להפסיק את    7הבלעדי לאחר מתן התראה לביצוע התחייבות אשר לא מולאה תוך    הלשיקול דעת 
 עבודת הקבלן.  
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 ציוד המחייב בדיקות תקופתיות של בודק מוסמך 

ובכלל זה מכונות הרמה    ,האביזרים כלי העבודה וכיו"בעל הקבלן לדאוג לכך שכל הציוד, המכונות,   .5
בדיקת תקינות ע"י בודק מוסמך    יעברו  ,שבהתאם להוראות הדין ובפרט הוראות "פקודת הבטיחות"

במידה   ובמועד.  כנדרש  הבטיחות  בפקודת  בלתי    ופרטכהגדרתו  נמצאו  וכיו"ב  אביזר  מכונה,  ציוד, 
, על הקבלן לדאוג לכך שיוצאו מכלל שימשו עד אשר  כאמור  תקינים וכשירים בבדיקת בודק מוסמך 

יתוקנו ויוכשרו וימצאו תקינים בבדיקה חוזרת של בודק מוסמך. מבלי לפגוע בשאר הוראות ההסכם  
ונספח זה הקבלן ישא באחריות לכל נזק לגוף ו/או רכוש של כל גורם ו/או אדם הנגרם כתוצאה מאי  

 זה.   מילוי התחייבויותיו בהתאם למפורט בסעיף
 

מבלי לפגוע באמור לעיל, חובה על הקבלן לוודא כי כל המכונות, הציוד, האביזרים וכיו"ב המצויים   .6
בבעלותו ו/או בחזקתו בקשר לביצוע / אי ביצוע הוראות הסכם זה יבדקו מדי יום ומדי תקופה על מנת  

המכשור לבדוק  המוסמכים  הגורמים  ע"י  ובטיחותי  כשיר  תקין,  במצב  הם  כי  בהתאם    לוודא  הנ"ל 
 להוראות הדין, היצרן וכללי מקצוע מקובלים.  

באחריות לכל נזק לגוף ו/או רכוש של כל    מבלי לפגוע בשאר הוראות ההסכם ונספח זה הקבלן ישא
 גורם ו/או אדם הנגרם כתוצאה מאי מילוי התחייבויותיו בהתאם למפורט בסעיף זה. 

 
להמציא   .7 הקבלן  הגוף  ימ  למנהלעל  ו/או  מוסמך  )בודק  המוסמכים  הגורמים  של  אישורים  שבוע  די 

ם על כך כי הציוד, המכונות,  המקצועי האמון על ביצוע הבדיקה כגון חשמלאי מוסמך וכיו"ב( המעידי
לעיל,    2  -ו   1בהתאם לדרישות הנקובות בסעיפים  האביזרים וכיו"ב נבדקו במועד, ע"י הגורם המוסמך,  

 ונמצאו תקינים וכשירים וללא פגמים או ליקויים העלולים לגרום סיכון לגורם כלשהו. 
 

   הפעלת מכונות, ציוד, כלים ומערכות חשמליות ניידות

כי כל המכונות, הציוד, האביזרים, הכלים, המערכות וכיו"ב המצויים בשימוש    ,דאוג ולוודאעל הקבלן ל .1
  . וגנים לבטח" וכנדרש על פי כל דיןבמסגרת ביצוע / אי ביצוע ההתחייבויות נשוא הסכם זה יהיו "ממ

המערכות  מבלי לפגוע באמור לעיל, על הקבלן לדאוג ולוודא כי כל המכונות, הציוד, האביזרים, הכלים,  
וכיו"ב המצויים בשימוש במסגרת ביצוע / אי ביצוע ההתחייבויות נשוא הסכם זה יהיו בטוחים לחלוטין  

 מפני סכנת התחשמלות, ולא ניתן יהא להתחשמל כתוצאה מהשימוש בהם.  
 

מבלי לפגוע באמור לעיל, כלי היד החשמליים יכללו בידוד כפול והפעלתם תהיה דרך מפסק מגן לזרם   .2
 חת( ומגן לעומס יתר.  דלף )פ

 
חשמלאי כאשר הדבר    על עובדי הקבלן המועסקים בביצוע עבודות חשמל ו/או אחרות להיות בעלי רשיון  .3

נדרש בדין, המתאים לסוג העבודות המתבצעות )הנדסאי מוסמך, בודק וכיו"ב(. הקבלן ו/או עובדיו  
 את רשיונותיהם על פי דרישתו.   למנהליציגו  

 
ע"י קבלני   .4 לרבות  ידי מי מטעמו,  על  ו/או  ידו  על  כל עבודות החשמל המתבצעות  כי  הקבלן מתחייב 

על פי דריש  על פיו  ות כל דיןמשנה, יבוצעו  תקנות הבטיחות בעבודה    ,לרבות חוק החשמל והתקנות 
.  1953  –ותקנים ישראלים שעניינם חשמל כמשמעותו בחוק התקנים, התש"ג    1986)חשמל(, התשמ"ו  

הקבלן יהא אחראי לכל נזק ו/או פגיעה לאדם, לגוף ו/או לרכוש כלשהו אשר תגרם כתוצאה מאי ביצוע  
 .  האמורותהתחייבויותיו 

 
כי עבודות אשר יבוצעו בקרבת מוליכים חיים ו/או במתקני חשמל יבוצעו על פי הוראות   ,הקבלן יוודא .5

 הדין, בתנאי בטיחות נאותים ובהתאם להוראות חוק החשמל והתקנות על פיו.  

 
ן,  ב"פקודת הבטיחות" יופעלו אך ורק על ידי גורם המוסמך ע"פ כל דין להפעלת  ן מכונות הרמה כהגדרת .6

 ע"פ דרישתו.    המועצה ידות על כך. התעודות יוצגו לנציגברשותו תעודות תקפות המע  האוחז
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 עבודות על גגות שבירים, עבודות בגובה 

ע עבודות על גג שביר  על הקבלן לנקוט בכל האמצעים למניעת פגיעה ו/או נפילה של מאן דהוא המבצ .1
דין כל  פי  על  תלול  או    ,ו/או  שבירים  גגות  על  )עבודה  בעבודה  הבטיחות  לתקנות  בהתאם  זה  ובכלל 

"(, בהתחשב במבנה הגג, שבירותו,  תקנות העבודה על גגות שבירים )להלן: "  1986  –חלולים(, התשמ"ו  
 שיפועו והשפעת מזג האוויר. 

 
יו .2 לגג שביר  והעלייה  לעין  במקומות הגישה  יכתב באופן ברור  גג  צגו שלטי אזהרה עליהם  "זהירות, 

 . שביר"

 
פיגומים בטוחים ותקניים וציוד מגן אישי הכולל  ו   סולמותו/או בגובה,    הקבלן יספק לעובדים על גגות .3

חגורות ורתמות בטיחות ושאר האמצעים הנדרשים עפ"י "תקנות העבודה על גגות שבירים". הקבלן  
מ  עובדיו,  כי  וישתמשו  יוודא  לעיל  לאמור  בהתאם  יפעלו  ועובדיהם  מטעמו  המשנה  קבלני  ועסקיו, 

 באמצעים הנדרשים על פי חוק. 

 
בהתאם   .4 יתבצעו  תלולים  או  שבירים  גגות  על  עבודות  כי  מתחייב  הקבלן  לעיל,  באמור  לפגוע  מבלי 

 להוראות הדין תוך שימוש באמצעים המוגדרים בתקנות העבודה על גגות שבירים.  
 

 ת בניה עבודו

ההסכם   .1 הוראות  ובשאר  דין  בכל  לפגוע  דנןמבלי  כהגדרתן  והנספח  בניה  עבודות  לבצע  הקבלן  על   ,
, ובכלל זה עבודות  1961  –  בפקודת הבטיחות ובצו הבטיחות בעבודה )עבודת בניה הנדסית(, התשכ"ב

בניה( התשמ"ח   )עבודות  ותיעול, בהתאם להוראות תקנות הבטיחות בעבודה  )להלן:    1988  –חפירה 
 "(.  הבטיחות )עבודות בניה( תקנות"

 
הקבלן ידאג כי עבודות חפירה, עבודות עפר ותיעול יבוצעו באופן שתמנע פגיעה בעובדים וברכוש, פגיעה   .2

ם או כל חלק מהם, אלא אם ננקטו וננקטים האמצעים הדרושים למניעת פגיעה  ביציבות מבנים, מתקני
באדם וברכוש, לרבות גידור ותאורה נאותה. כמו כן, ינקוט הקבלן באמצעי זהירות מיוחדים למניעת  

 פגיעה באדם הנמצא בחפירה או בבור מזרם חשמלי, אדים מזיקים, גזים או התפרצות מים.  

 
עבודה   .3 מבצע  הינו  ישתמש  כאשר  חומרים,  להידרדר  עלולים  ממנה  כתוצאה  או  הקבלן  שבמהלכה 

או   אבנים,  סלעים,  פגיעת  למניעת  הנאותים  האמצעים  בכל  וינקוט  נאותים  וכלים  עבודה,  בשיטות 
 חומרים כאמור באדם או ברכוש. 

 
י .4 על  עבודת הריסה המבוצעת  כי  יוודא  הבטיחות  הקבלן  בתקנות  כקבוע  עבודה  מנהל  ע"י  דו תבוצע 

בניה( לרבות)עבודות  הנדרשים  הבטיחות  אמצעי  נקיטת  ותוך  כקבוע    ,  אזהרה  שלטי  והצבת  גידור 
 ועל פי כל דין.    ,בתקנות הבטיחות )עבודות בניה(

 
יוודא כי עבודות המבוצעות תוך שימוש בביטומן חם יע .5 שו בהתאם להוראות כל דין, לרבות  הקבלן 

 אמצעים נאותים למניעת התפשטות אש. , לרבות נקיטת תקנות הבטיחות )עבודות בניה(

 
מבלי לפגוע בשאר הוראות המכרז והדין, עבודות ביוב וכן עבודות אחרות שיש לעשות בתוך "מקום   .6

מוקף", שבתוכו עלולים להיות אדים מסוכנים תתבצענה בהתאם לדרישות "פקודת הבטיחות" בנוגע  
 ל"מקום מוקף". 

 
 עבודות במתקני לחץ גבוה  

דא שהעבודה במתקני לחץ גבוה )מדחסים, משאבות וכד'( תבוצע על פי הוראות היצרן והוראות  על הקבלן לוו
 הבטיחות על פי כל דין.  
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 גהות תעסוקתית

הקבלן יוודא קיומם של התקני ותנאי גהות ורווחה נאותים ע"פ כל דין, אשר יבטיחו ויגנו מכל בחינה   .1
העבו במקום  מועסקיו  ו/או  עובדיו  בריאות  על  העבודה,  שהיא  בתהליכי  העבודה,  בתנאי  לרבות  דה, 

 במתקנים, במבנים, בחומרים ובציוד, במסגרת מילוי התחייבויותיו נשוא הסכם זה.  
 

הקבלן יספק ציוד מגן אישי לעובדיו בהתאם לדרישות החוק על מנת להבטיח את העובדים מפני סיכוני   .2
בטיחות ובריאות הנובעים משימוש בציוד, בחומר, בתהליך יצור או בכל גורם אחר במקום העבודות,  

 ובקשר לביצוע / אי ביצוע העבודות נשוא הסכם זה.  
 

ולהסביר  .3 לעדכן  להדריך,  ידאג  הכרוכים    הקבלן  והגהות  הבריאות  הבטיחות,  סיכוני  מהם  לעובדיו 
בביצוע עבודתם במסגרת הסכם זה, וכן מהם האמצעים אשר עליהם לנקוט על מנת למנוע הסיכונים  

 הנ"ל.  
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   ביצוע תשתיות ופיתוח )מכרז מסגרת(תחזוקת תשתיות, לביצוע עבודות 
 2-ח מסמך 

 הצהרת בטיחות 
 

מאשר     מס' ת.ז.       אני החתום מטה   .1
על    תבזא הממונה  תדריך  את  שמעתי  כללי",  בטיחות  "נספח  את  שקראתי  ידי,  בחתימת 

וכרוחם.  במועצההבטיחות   בשלמותם  למלאם  מתחייב  ואני  במלואם,  אותם  הבנתי   , 
 

ע העבודות נשוא מכרז זה מבלי לפגוע באמור לעיל, הנני מתחייב בזאת לא להתחיל בביצו
 .  במועצהלפני שעברתי את תדרוך הבטיחות אצל הממונה על הבטיחות  ן ו/או חלק

 
עובדים מקצועיים, בעלי כישורים  הנני מתחייב לבצע את התחייבויותיי נשוא מכרז זה ע"י   .2

נאותה על מהות העבודה   נשוא ההסכם, אשר קבלו הדרכה  לביצוע ההתחייבויות  נאותים 
שעליהם לבצע, הסיכונים הכרוכים בה והאמצעים בהם ידרשו לנקוט ע"מ להבטיח מניעת  

 הסיכונים וביצוע העבודות בתנאי בטיחות נאותים.  

 
שמייהנ .3 העליונה  לחשיבות  מודע  בביצוע    המועצה  חסתני  נאותים  בטיחות  תנאי  להבטחת 

ואני מתחייב בזאת לפעול תוך שימת לב ראויה לכך, ומתן דגש משמעותי לנושאי    ,העבודות
הבטיחות, גהות ובטיחות אש, ואעשה כל אשר באפשרותי ע"מ למנוע מפגעים ונזקים לגופו  

 .  המועצה כושו של מאן דהוא, לרבות מי מטעםו/או ר
 

חייב בזאת לפעול בביצוע התחייבויותיי נשוא הסכם זה על פי כל דין ובפרט בהתאם  הנני מת .4
ופקודת הבטיחות בעבודה )נוסח    1954  –להוראות חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד  

 והתקנות על פיהם.    1970חדש(, התש"ל 
 

     חתימה:         שם מקבל התדריך:
 

      א לפרט: תאורו )אדם, חברה, שותפות או אחר( נ
 

    /       ת.ז. / ח.פ.
 
 

 אישור / הוראות הממונה על הבטיחות  
 

, מאשר  ו/או ______________ מטעם המועצה  במועצה, הממונה על הבטיחות  __________אני, מר  
 בנושאים הבאים:כי הקבלן הנ"ל עבר אצלי תדריך בטיחות 

  
          

 
          

 
          
  

 
 
 

 חתימה: ___________ תאריך: ___________ 
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 ומפרטים כלליים  מפרט טכני
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 מחירון ״המאגר המאוחד״
 

 מחירון זה אינו מצורף לחוברת המכרז, וניתן לרכישה בהוצאת ״דקל״


