
 

 
 __________________חתימת המציע:   

 ג'מסמך 

 לכבוד

 עיריית בית שאן

 א.ג.נ,

 יועץ הסברה  -20192/הצהרת משתתף במכרז פומבי מס'  הנדון:

קראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים אנו הח"מ, לאחר ש
 בזה כדלקמן:

בהתאם, לאחר בדיקה אנו מצהירים בזה כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו 
קפדנית של כל הנתונים הרלוונטיים; אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ומצהירים כי לא 
נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ו/או בדיקת נתונים; לא תישמע 

 טענה כאמור.בעניין זה כל טענה של "חוסר התאמה"/"טעות"/"הטעיה" ואנו מוותרים על כל 

אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, כי הצעתנו עונה על כל 
הדרישות שבמסמכי המכרז, וכי אנו מקבלים על עצמנו לבצע את השירותים נשוא המכרז בהתאם 

 לתנאיו, להסכם וליתר מסמכי המכרז.

 ום עם משתתפים אחרים.אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא קשר או תיא

יום מהמועד  90הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותנא תקפה למשך 
 האחרון להגשת הצעות למכרז.

 להבטחת קיום הצעתנו והתחייבויותינו אנו מוסרים ערבות כנדרש במסמכי המכרז.

זו ובקבלתה על ידכם התחייבות אנו מסכימים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו 
 בלתי חוזרת ומחייבת בינינו לבינכם.

היה ומסיבה כלשהי לא נסכים לחתום על ההסכם לפי הצעתנו ו/או במקרה שבו לא נעמוד 
בהתחייבויותינו לפי ההסכם, אנו מסכימים כי הערבות שנמסרה על ידנו עם הצעתנו במכרז תוגש על 

יחולט על ידכם כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש, וזאת מבלי ידיכם לפירעון, וכי סכום הערבות 
 לגרוע מכל סעד אשר מוקנה לעירייה.

אנו, מורשי החתימה של המשתתף, מצהירים כי הצעתו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות 
במסמכי המשתתף בשמו מוגשת ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם המשתתף על הצעה זו וכי אין 

 על פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.מניעה 

____________________________ 

 חתימת המשתתף

 אישור

 מר/גב', עו"ד , _______________פני הופיע ב __________הריני לאשר בזאת כי ביום 
לומר את האמת  /הכי עליו /ה, ולאחר שהזהרתיו/ח.פ _______________ת.ז ______________,

דלעיל  /הנכונות תצהירו /היעשה כן, אישרת/לעונשים הקבועים בחוק אם לא  /היהיה צפוית/וכי 
 עליו בפני. /מהוחתם

      ____________________  

 עו"ד        



 

 חתימת המציע: __________________  
 

 

 

 מסמך ד'

 טופס הצעה

 כללי

 יש למלא את הטופס ולהגישו כחלק מההצעה למכרז. 

למציע יש לציין במפורש "לא רלוונטי" ולא  אם השאלה אינה רלוונטית -יש להתייחס לכל הסעיפים 

 להשאיר מקום ריק.

בכל סעיף שבו הושאר מקום למילוי ההצעה, יש במקום שהושאר כדי להעיד על היקף הפירוט 

 המצופה מהמציע. ניתן להוסיף שורות או טבלאות לפי הצורך. 

 ימה מטעם המציע.בכל מקום בטופס ההצעה שבו נדרשת חתימה, הכוונה היא לחתימת מורשה החת

בכל מקום בטופס ההצעה שבו נדרש המציע למסור פרטי איש קשר, יש לציין את שם איש הקשר, 

 תפקידו ופרטי התקשרות עימו )כתובת, טלפון, פקס ודואל(.

זה מובאות לנוחות המציעים בלבד; רשימת  מסמךהדרישות לצירוף מסמכים המופיעות בגוף 

 הדרישות המחייבות הינה כאמור בגוף המכרז. 

 

 פרטי המציע

 שם המציע

 

 כתובת המציע

 טלפון 

 

 דוא"ל פקס

 פרטי איש הקשר מטעם המציע

 שם איש הקשר

 

 דוא"ל תפקיד

 

 מעמדו המשפטי של המציע 

 ______________חברה/שותפות/אחר( יחיד/המעמד המשפטי של המציע )

 _____________מספר מזהה )לפי הרישום במרשם הרלוונטי( _________

 



 

 חתימת המציע: __________________  
 

 

 

 :מורשי החתימה אצל המציע ותפקידם אצל המציע

 דוגמת חתימה          תפקיד אצל המציע ת.ז.          שם                 מס"ד

1     

2     

3     

4     

 מסמכים נדרשים בחלק זה:

 אם צורף סמן  המסמך

  .תעודת רישום מציע שהוא תאגיד

 חוב בגין אי תשלום אגרה אישור בדבר העדר 

 .שנתית למרשם הרלוונטי לשנים הקודמות

 

 אישור מאומת על ידי עו"ד בדבר זהות מורשי 

 החתימה אצל המציע וסמכותם לחייב את התאגיד 

 בחתימתם.

 

 אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות  כל מציע

  1976-אות גופים ציבוריים, התשל"ולפי חוק עסק

 ואישור ניהול ספרים.

 

  .תעודת עוסק מורשה כל מציע

 תצהירים ואישורים 

 המסמכים הבאים צורפו לטופס ההצעה:

 אם צורף סמן  המסמך

 תצהיר בדבר העדר ניגוד עניינים, 

 למכרז.מסמך י' בנוסח המפורט כ

                                



 

 חתימת המציע: __________________  
 

                                 למכרז. כמסמך ג'תצהיר בנוסח המצורף 

  



 

 
 __________________חתימת המציע:   

 פרטי העובדים מטעם המציע

 כן ניסיון נוסף, ככל שישנו:, ואת פרטי העובדים המועסקים אצל המציעשלהלן  טבלהה לפרט באמצעותיש 

 פרטי השכלה/  מקום מגורים שם העובד תפקיד

 הכשרה מקצועית

 מס' שנות ניסיון בעבודה

 מקומיותעבור רשויות 

 לקוחות בתחום המוניציפלי

 להם סיפק העובד שירותים

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 מסמכים נדרשים בחלק זה:

 אם צורף סמן  המסמך

  ותצלומי תעודות השכלה של כל אחד מהעובדיםקורות חיים 

 

 



 

 חתימת המציע: __________________  
 

 

 המציעניסיון 
 כן ניסיון נוסף, ככל שישנו:, והמציע את ניסיונו שלשלהלן  טבלהה לפרט באמצעותיש 

 שם הגוף עבורו

 בוצע השירות 

 תקופת אספקת 

 /עד(-השירותים )מ

 מהות השירותים שסופקו 

 על ידי המציע

 מספר שעות העבודה

 שהושקעו ע"י המציע לשנה/לפרויקט 

 פרטי איש קשר מטעם הלקוח

 כולל מספרי טלפונים

     

     

     

     

     

     

 

 מסמכים נדרשים בחלק זה:

 אם צורף סמן  המסמך

  אישורים מטעם רשויות מקומיות וגופים איתם עבד המציע

  .ים של המציעתעודות המעידות על השכלה והכשרה רלוונטי



 

 חתימת המציע: __________________
 

 טופס הצעת המחיר

 

 ___________ :שם המציע___________________.____ 

 

 

  20192/ 'מס מכרז פומבי  הצעת מחיר עבור

  :עיריית בית שאןעבור  הסברה ודוברותלמתן שירותי 

 

 

 

  .ללא מע"מ___ ₪ ________________: __המחיר המוצע ע"י המציע הינו

 

המחיר הוא בגין תשלום חודשי שישולם לזוכה מדי חודש בחודשו, עבור ביצוע מלוא 
 ההתחייבויות בהתאם למסמכי המכרז.

 מהניקוד הינו מרכיב איכות. 70%מניקוד סופי וכי  30%ידוע לי כי מרכיב המחיר הינו 

 

 

 

 

 

                                        
 __________________            __________________ 

 מציעחותמת ה                                                                    מציעחתימת ה                 

 

 

 

 

 



 

 חתימת המציע: __________________
 

 

 

 'המסמך 
 
 

 הסכם
 

 
  2019 ביום  ____  לחודש ___________  בשנתבבית שאן שנערך ונחתם 

 

 
 

  עיריית בית שאן    בין:
 , בית שאן.1מרח' ירושלים הבירה           

 ;מצד אחד      "( העירייהלן ")לה
 

 __________________________________  לבין:
 __________________________________ 

 ;מצד שני       "(ספק השירות: "להלן)
 
 

"(, על בסיס השירותיםמעוניינת לקבל שירותי הסברה ויחסי ציבור )להלן: " והעירייה  הואיל
 ויעוץ עבור דובר העיריה;(, לסיוע outsourcingחוץ )-קבלני במסגרת מיקור

 בתחום המוניציפאלי; הסברהוספק השירות עוסק, בין היתר, במתן שירותי  והואיל 

וספק השירות מצהיר כי הוא בעל היכולת והאמצעים הדרושים לביצוע הוראות הסכם  והואיל
 זה;

שפורסם על ידי  2/2019ובהתאם להצהרותיו ומצגיו זכה ספק השירות במכרז פומבי מס'  הואיל ו
 "( לשם קבלת השירותים נשוא הסכם זה;המכרזהעירייה )להלן: "

 :אי לכך הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן

 המבוא .1

 זה וכל יתר מסמכיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.להסכם המבוא 

  הגדרות .2

)אלא אם  םבצידשהגדרות המשמעות בהתאם ללהלן המפורטים יהיו למונחים בהסכם זה 
 כוונה אחרת משתמעת מגופו של עניין(:



 

 חתימת המציע: __________________
 

 .בית שאןית יעיר -" העירייה"

 .הדובר הפנימי של העיריה -"המנהל"

למתן  2/2019המשתתף/המציע שהצעתו נבחרה כזוכה במכרז פומבי מס'  -"ספק השירות"
 .וכל הפועל בשמו ו/או מטעמו עבור העירייה, לרבות נציגיו, עובדיו, שלוחיו הסברהשירותי 

לספק לעירייה על פי מסמכי המכרז והוראות  ספק השירותכל השירותים שעל  -השירותים""
 הסכם זה.

 מסמכי ההסכם

 מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם:, המסמכים להלן

 הודעה בדבר פרסום מכרז;  – 'אמסמך 

 ;תנאי המכרז והוראות למשתתפים  – 'במסמך 

 הצהרת משתתף במכרז;   – מסמך ג

 טופס הצעה;  – 'דמסמך 

 הסכם התקשרות;  – 'המסמך 

 מפרט לאספקת שירותים;  –1מסמך ה'

 במכרז; נוסח ערבות בנקאית לצורך השתתפות   – ו'מסמך 

 תצהיר שמירה על דיני עבודה;  –מסמך ז' 

 התחייבות לשמירת סודיות;  –מסמך ח'

 פלילי;תצהיר בדבר היעדר רישום  –מסמך ט'

 הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים; –מסמך י'

 אישור רו"ח בדבר איתנות פיננסית;  –מסמך יא'

 אישור מורשי חתימה;  –'מסמך יב

 אישור על קיום ביטוחים; –מסמך יג'

 ערבות ביצוע;  –מסמך יד'

 אישור בדבר מורשי החתימה של העיריה;  -מסמך ט"ו 

 שימת מסמכים להגשה.ר -מסמך ט"ז 



 

 חתימת המציע: __________________
 

 

 הצהרת ספק השירות .3

 ספק השירות מצהיר, מאשר ומתחייב כדלקמן:

ספק השירות מוסמך, בהתאם למסמכי ההתאגדות שלו, לעסוק בכל הפעילויות  .3.1
 הדרושות לביצוע התחייבויותיו בהסכם זה.

 ספק השירות עומד בתנאי הסף להגשת הצעה למתן השירותים. .3.2

בעל ידע וניסיון במתן השירותים לרשויות מקומיות, ויש לו את הידע, היכולת,  .3.3
המשאבים הכספיים, הכישורים, המיומנות, כוח אדם מקצועי, מיומן ובעל ניסיון 

 בביצוע השירותים כאמור וכיוצ"ב.

ידועות ומוכרות לספק השירות הוראות הדין ומשרד הפנים בנוגע לביצוע השירותים,  .3.3
יב לספק את השירותים ולקיים את יתר התחייבויותיו תוך קיום קפדני והוא מתחי

, באופן ראוי ההולם פעילות של רשות ציבורית, ותוך הקפדה על סדרי מנהל הןשל
 תקינים, שמירה על סודיות, שמירה על צנעת הפרט והגנת הפרטיות.

והנסיבות הקשורים כי נהירים לו כל תנאי ההסכם וכי הוא בדק ובחן את כל התנאים  .3.3
במתן השירותים ו/או הנובעים מהם, ויש ביכולתו לקיים התחייבויותיו בהתאם לכל 

 הדרישות והתנאים בהסכם זה.

את כל הסיכונים האפשריים  טח בביטוח "אחריות מקצועית" המכסהכי הוא מבו .3.6
 הכרוכים בשירותים המקצועיים שהוא מתחייב לספק לפי הסכם זה.

כל יחסי עובד  ובינו ו/או מי מטעמו ו/או עובדיו, אין ולא ייווצרכי בין העירייה ו .3.7
מעביד. המבצע מצהיר כי הוא בעל משרד עצמאי וביחסים בינו לבין העירייה הוא 

 קבלן עצמאי לכל דבר ועניין.

כי הוא מאשר שידוע לו שהעירייה הסכימה להתקשר עימו בהסכם זה אך ורק על  .3.3

 רויותיו וכישוריו למלא אחר הוראות הסכם זה.סמך מצגיו והצהרותיו באשר לאפש

כי אין במתן השירותים על ידי ספק השירות לעירייה, בכדי להעמיד אותה במצב של  .3.9
ניגוד עניינים עם שירותים אחרים שהוא מספק ו/או התקשרויות אחרות שלו ו/או מי 

ניגוד מטעמו, והוא יימנע בעתיד מלקבל על עצמו התחייבויות שיש בהן כדי ליצור 
עניינים כאמור. ספק השירות מתחייב להודיע לעירייה באופן מידי על כל מצב בו 

 חשש לקיום ניגוד עניינים כאמור, ולפעול בהתאם להנחיות העירייה בעניין. רייווצ



 

 חתימת המציע: __________________
 

ספק השירותים מתחייב כי בכל תקופת הסכם זה ללא יוצא מן הכלל לא יהיה  .3.10
א לאור ו/או מנהל ו/או עורך ו/או זכאי במישרין ו/או בעקיפין, בעלים ו/או מוצי

לרווחים וכיו"ב בעיתון מכל סוג שהוא, בין בעצמו ובין באמצעות קרובו, סוכנו, 
שותפו או באמצעות תאגיד שיש לו חלק כלשהו ברווחיו, לו או לקרובו. "קרוב" 

 .1963 –כמשמעותו בחוק מס שבח מקרקעין, התשנ"ג  –לעניין זה 

כל סיבה שהיא, לא יספק נותן השירות לכל אדם ולכל גוף לאחר סיום הסכם זה מ .3.11
שהם במשך תקופה של שנתיים, שירותים כלשהם בתחומים המפורטים בהסכם זה 
או דומים להם ו/או הקשורים ליחסי ציבור, תקשורת, דוברות וכיו"ב, בתמורה ושלא 

 בתמורה ושיש להם נגיעה כלשהי לעיריה ו/או למי מטעמה.

ק עבור העירייה את השירותים בנאמנות, מקצועיות ובמסירות תוך ספק השירות יספ .3.12
הקפדה מלאה על כל הוראות הדין ותנאי הסכם זה, בהתאם למדיניות העירייה 

 העירייה, לשביעות רצונה של העירייה. דוברובכפוף להוראות שיקבל מ

 השירותים .3

 לספק את השירותים הבאים:ספק השירות מתחייב, בין היתר, 

 להתוויית הקשור בכל, ולמוסדותיה השונות ליחידותיה, המקומית הרשות להנהלתייעוץ  3.1
 באמצעי מקומי מידע והעלאת פרסום, שיווק, ציבור יחסי, דוברות בנושאי מדיניות

 השונים, לרבות ייעוץ תקשורתי ואסטרטגי כולל. התקשורת

התקשורת, גיבוש  אמצעי בפני המקומית הרשות מדיניות סיוע וייעוץ לדובר העירייה בייצוג 3.2
 . המקצוע גורמי מול אל התגובות ותיאום מסרי הסברה לקהלי יעד

 לפעולות בנוגע לעיתונות המקומית, האזורית והארצית, הודעות סיוע לדובר העירייה בהכנת 3.3

 .התקשורת אמצעי של יידוע לגביהן נדרש ואשר המקומית הרשות י"ע שמבוצעות פרטניות
 המקומית, האזורית והארצית. ייזום כתבות בעיתונות 3.3
 מיצוב העיר בית שאן בתקשורת הארצית. 3.3
 סיוע בעריכה וארגון של מסיבות עיתונאים. 3.6
 התקשורת גופי מול אל מידע הפצת אמצעי מערך סיוע וייעוץ לדובר העירייה בתפעול 3.7

 .והמקומיים הארציים
 של הפעילות לתחומי הקשורים בנושאים שיווק מערכי סיוע וייעוץ לדובר העירייה בהכנת 3.3

 .וכתבות מאמרים, מודעות פרסום: הרשות
מדיה ורשתות חברתיות: פייסבוק, -המקומית ומערך הניו הרשות של האינטרנט אתר תפעול 3.9

 אינסטגרם וכד'.

 :שיווקית תקשורת חומרי סיוע לדובר העירייה בהפקת 3.10
 .לתושבים והודעות מנשרים, עלונים
 .הרשות ראש של לפעילותו הקשורים ואירועים מקומיים אירועים הפקת
המקומית: פסטיבלים,  הרשות מטעם הנערכים לאירועים ציבור יחסי ארגון

 .אירועי חוצות וכד'

 .לדובר העיריהכל השירותים יינתנו בכפיפות 



 

 חתימת המציע: __________________
 

 .ריהכל תוצרי עבודת הזוכה ו/או עובדיו הינם רכושה הבלעדי של העי 

 העברת זכות ,הסבת החוזה .3

לא יסב ולא יעביר את החוזה, כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה על  ספק השירות .3.1
במישרין או בעקיפין, פרט כל אדם, גוף או תאגיד אחר פיו ו/או התחייבות על פיו ל

 .העירייה בל תחילה הסכמה לכך בכתב מאתיאם ק

א מהעירייה לפי יכל שה זכותלא יהיה זכאי להמחות את זכותו לקבלת  ספק השירות .3.2
  הסכמה לכך בכתב של העירייה.מראש הסכם זה לאחר, אלא אם קיבל 

במקרה בו יבצר מספק השירות ליתן את השירותים בעצמו לתקופה קצרה וקצובה,  .3.3
בשל מחלה או שירות מילואים, יסופק השירות על ידי מי מעובדי משרדו של נותן 

 ראש לשם כך על ידי העיריה.השירות, בכפוף לכך שאותו עובד מוסכם ואושר מ

 התמורה .6

בתמורה למילוי וקיום מלוא התחייבויותיו של ספק השירות, כאמור בהסכם זה,  .6.1
 בסס על הצעתו של ספק השירות במכרז.תמורה שתתתשלם העירייה לספק השירות 

, ולא ישתנה מכל סיבה שהיא, והוא כולל, קבוע וסופיסכום התמורה החודשית הינו  .6.2

מלאה עבור רווח ספק השירות ועבור הוצאותיו לשם קיום מהווה תמורה 
 התחייבויותיו בהתאם להסכם זה.

ספק השירות לא יהיה זכאי לתשלום נוסף כלשהו, מעבר לתשלום התמורה  .6.3
החודשית, לרבות בגין עליות מחירים, עליות שכר, הוצאות בלתי צפויות או כל עלות 

עה, בין שקיימת במועד חתימת הסכם ו/או הוצאה, ישירה או עקיפה, משתנה או קבו
 זה ובין שתיכנס לתוקף בעתיד ו/או מכל סיבה אחרת.

התמורה החודשית תשולם בתוספת מע"מ, בשיעור שהיה בתוקף במועד ביצוע כל  .6.3
 תשלום בפועל, כנגד המצאת חשבונית מס כדין על ידי ספק השירות לעירייה.

רי בתקופת ההסכם, יגיש ספק )עשרה( ימים מתום כל חודש קלנד 10-לא יאוחר מ .6.3
השירות לעירייה חשבונית מס לתשלום התמורה החודשית בגין אותו חודש. בכפוף 
לאישור הסכום לתשלום ע"י גזבר העירייה, ובכפוף לזכויותיה של העירייה, תשלם 

ארבעים ) 33העירייה לספק השירות את התמורה החודשית עד לא יאוחר מתום 
(. לא הוגשה 33ש הקלנדרי שבגינו היא משולמת )שוטף+ם החודוימים מת וחמישה(

לחודש שלאחר החודש נשוא החשבונית,  10-חשבונית המס לתשלום לגזבר עד ה
 יידחה מועד התשלום למועד לתשלום בגין החודש שלאחר מכן.



 

 חתימת המציע: __________________
 

תשלום כאמור בסעיף זה לעיל, יהיה כפוף לכך שספק השירות ימציא לעירייה כל  .6.6
 ביצוע ההסכם. ערבות בנקאית להבטחת

)שלושים( יום בביצוע איזה מהתשלומים כאמור בסעיף זה לעיל, לא  30איחור של עד  .6.7
 ע בתשלום ריבית ו/או פיצוי כלשהו.יייחשב כהפרה מצד העירייה ולא יזכה את המצ

מבלי לפגוע בזכויות העירייה לכל סעד על פי מסמכי המכרז ו/או ההסכם ו/או על פי  .6.3
ית לקזז ו/או לנכות ו/או לחלט מכספי ספק השירות ו/או דין, תהא העירייה רשא

מהכספים שיגיעו מהעירייה לספק השירות כל סכום קצוב או שאינו קצוב, לפי הסכם 
 זה או מכל מקור אחר, לרבות דמי נזקין ו/או פיצוי ו/או שיפוי.

 30העירייה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להודיע לספק השירות בהתראה של  .6.9
 ום מראש על סיום מתן שירותיו של ספק השירות לעירייה.י

אישור חשבונית מס שיגיש ספק השירות ו/או ביצוע התשלום לפיה, במלואו או  .6.10
בחלקו, לא ייחשב כראיה ו/או כאישור מטעם העירייה ליב השירותים שסופקו, 
לעמידת ספק השירות בהתחייבויותיו, להיעדר טענות כלפי ספק השירות או לכל 

 עניין אחר.

 הסכם זה אינו כולל רכישת אמצעי פרסום אצל גורמים שלישיים באמצעות הקבלן. .6.11

 אי קיום יחסי עובד מעביד .7

הינו קבלן עצמאי וכי אין  ספק השירות כילמען הסר ספק, מצהירים הצדדים  .7.1
ו/או  ספק השירותין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור יחסי עובד מעביד ב

ו/או עובדיו ו/או מועסקיו ספק השירות ה, וכי אין העיריי עובדיו ו/או מועסקיו לבין
 זכאים לכל תשלום ו/או זכויות שהן על פי כל דין ונוהג המגיעים לעובד ממעביד. 

ספק השירות מתחייב לספק את השירותים נשוא הסכם זה ממשרדו הפרטי מחוץ  .7.2
 נחיות משרד הפנים בעניין.לבנין העיריה, ומתחייב לקיים את ה

זכאי לפיצויי פיטורים ולהטבות  ספק השירותמבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אין  .7.3

 אחרות הנהוגות על פי כל דין ונוהג המגיעים לעובד ממעביד. 

מלא בכל עת אחר כל הוראות הדין, נוהג, צווי הרחבה למתחייב  ספק השירות .7.3
ועובדיו ביחסיהם, בקשר  ספק השירותל והוראות ההסכמים הקיבוציים החלים ע

בהתאם להוראות חוק שרות התעסוקה, העסיקם להעסקת עובדים ו/או מועסקים, ול
 חוק שכר מינימום, חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה וחוק יסוד: חופש העיסוק.



 

 חתימת המציע: __________________
 

כי הוא המעביד של עובדיו וכי אין בהסכם זה כדי  ספק השירותכמו כן מצהיר בזאת  .7.3
 סי עובד ומעביד בין העירייה לבין מי מעובדיו.ליצור יח

מתחייב לשלם עבור עצמו ועבור עובדיו תשלומי מס ההכנסה והביטוח  ספק השירות .7.6
חייב למלא בכל עת ספק השירות  דרש לשלם.יהלאומי וכל מס או תשלום אחר שי

ישלם  ספק השירותבקשר להעסקת עובדים ו/או מועסקים.  הדיןאחר כל הוראות 
את כל התשלומים הסוציאליים המשתלמים על  ,בעד עובד, המועסק בביצוע העבודה

כל לרבות תשלום דמי חופשה, הבראה, פנסיה / ביטוח סוציאלי וכיו"ב, וידי המעביד, 
התשלומים שמעביד חייב בניכויים משכר עובדיו וכן בתשלומים אחרים בהם חייב 

 . דיןהמעביד על פי 

ו/או  ספק השירותלשלם סכום כל שהוא מן  תידרש ו/או תיתבעבמידה והעירייה  .7.7
ספק ישפה ויפצה , שמקורם בטענת יחסי עובד ומעביד, ו/או מועסקיו מעובדיו
את העירייה בכל סכום בו תחויב כאמור, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט  השירות

 . מיד עם דרישה עו"ד,

 אחריות, ביטוח ושיפוי .3

מלאה בגין כל מעשה ו/או מחדל שלו ו/או של מי יישא באחריות ה ספק השירות .3.1
מעובדיו ו/או מי מהפועלים מטעמו, וכן יהיה אחראי לכל נזק ו/או הפסד אשר ייגרם, 
במישרין או בעקיפין, לעירייה ו/או לאדם ו/או לרכוש שנגרמו כתוצאה מאותו מחדל 

ל מצד ו/או מעשה בכל הקשור להסכם זה והנובע ממנו ו/או מכל מעשה ו/או מחד

ו/או עובדיו. היה ותחויב העירייה בגין כל מעשה ו/או מחדל כאמור  ספק השירות
בכל הוצאות העירייה הנובעות מכך, לרבות קנסות שיושתו ספק השירות לעיל, יישא 

על העירייה וישלם לעירייה כל סכום שהעירייה נאלצה להוציא עקב מעשה ו/או 
 מחדל כאמור.

את העירייה ו/או לשפותה, מיד עם דרישה ראשונה, מתחייב לפצות  ספק השירות .3.2
בגין כל נזק והוצאה שהוא אחראי להם, ובכל מקרה שהמועצה תיאלץ לשלם פיצויים 

 ספק השירותו/או תשלום אחר כלשהו בקשר לנזק ו/או הוצאה כאמור, מתחייב 
לשלם כל פיצוי, הוצאה ותשלום כאמור במקום העירייה לפי הוראותיה או, אם 

ש לכך ע"י לשלם כל סכום כזה לעירייה עצמה, וכל זאת בתוספת הפרשי הצמדה יידר
 וריבית והוצאות שהעירייה עמדה בהן בקשר לכך.

 ספק השירותעל פי הסכם זה ו/או על פי כל דין,  ספק השירותמבלי לגרוע מאחריות  .3.3
ג של המכרז, "מתחייב להוציא ולקיים את הביטוחים המפורטים במסמך י

ולהשאירם בתוקף במשך כל תקופת ההסכם וכל הארכה שלו )ככל שיוארך(. עלות 
 ספק השירותיםבלבד.  ספק השירותהביטוחים וההשתתפויות העצמיות יחולו על 

 ג"מסמך י , במעמד חתימת הסכם זה, אישור קיום ביטוחים בנוסחעירייהמציא לי
 .ו אחת לשנהחדשילהסכם זה, חתום ע"י החברה המבטחת, ו



 

 חתימת המציע: __________________
 

ספק השירות מהווים דרישות מינימום בלבד ו ג"במסמך יהביטוחים המפורטים  .3.3
 .ו, על מנת לכסות את אחריותולבצע ביטוחים נוספים כראות עיני רשאי

 מתחייב למלא בקפדנות אחר כל דרישות והתנאות הפוליסות וכן ספק השירות .3.3
 .הפוליסות עול למימושן שלה ולפעירייל מידיתבעקבות מקרה ביטוח להודיע על כך 

 שא בעלות הביטוחים ובכל סכומי ההשתתפות העצמית על פי כלי ספק השירות .3.6
 .הפוליסות

ירשם  ,ואשר קשור בביצוע הגביה נשוא ההסכםספק השירות ערוך יבכל ביטוח ש .3.7

 ., הגופים העירוניים והבאים מטעמםעירייהבדבר ויתור על תחלוף כלפי ה סעיף

 ואשר קשור בביצוע השירותים נשוא ההסכם ירשםספק השירות ערוך יבכל ביטוח ש .3.3
 סעיף לפיו כל סעיף המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריות המבטח

ה, הגופים העירוניים וכלפי עירייכאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי ה
הוא "ביטוח  ספק השירות, ולגבי הנ"ל, הביטוח על פי הביטוח של מבטחיהם

ראשוני", המזכה את העירייה במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות 
בביטוחי הנ"ל, מבלי שתהיה למבטח זכות תביעה ממבטחי הנ"ל להשתתף בנטל 

 .1931-לחוק חוזה ביטוח, התשמ"א 39החיוב כאמור בסעיף 

 ספקמסור יחליף מבטח במהלך תקופת הביטוח או עם סיומה, י ספק השירותאם  .3.9
 ה את העתק האישור על קיום ביטוחים המקורי כשהוא חתום על ידיעירייל השירות

 המבטח החדש. תהליך זה יחזור על עצמו כל עוד הסכם זה בתוקפו וכל עוד לא
 מבניהם.הסתיימו ההתחייבויות נשוא ההסכם, המאוחר 

ת מתח היה אחראי על נזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהםי ולבד ספק השירות .3.10
 .לגבול ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסות

וגבולות  הביטוח סכומי על העולים נזקים על אחראי יהיה לבדו ספק השירות .3.11
 .בפוליסות הנקובים האחריות

 או/ו דרישה או/ו טענה כל לו תהיה לא כי מצהיר ספק השירות -"סעיף הפטור" .3.12
 פי על בגינו לשיפוי זכאי שהוא נזק מטעמה בגין הבאים או/העירייה ו כנגד תביעה

 אחריות העירייה מכל את בזאת פוטר והוא ,אחרים ביטוחים או הנ"ל הביטוחים
  כאמור. לנזק

 ביטוח .9



 

 חתימת המציע: __________________
 

לטובתו  בנספח י"ג מתחייב לבצע ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה השירותים ספק
. על הספק להחתים את המבטח שלו על נספח י"ג עירייהולהציגם ל העירייהולטובת 

 ולקבל את אישור יועץ הביטוח של העיריה כתנאי להשתכללותו של הסכם זה.

 תקופת ההסכם .10

)שנים עשר( חודשים, שתחילתה במועד שיהיה  12תוקפו של הסכם זה לתקופה של  .10.1
 ולהלן:נקוב בהודעה שתימסר על ידי העירייה למציע שהצעתו תתקבל על ידה )לעיל 

 "(. תקופת ההסכם"

 12תקופות נוספות בנות  3-תקופת ההסכם ניתנת להארכה על פי בחירת העירייה, ל .10.2
יחולו בתקופה  חודשים או פחות כל אחת. הוארכה תקופת ההסכם כאמור,

 המוארכת כל תנאי ההסכם בשינויים המחויבים לפי העניין.

יא הסכם זה ואת מתן על אף האמור לעיל, שמורה לעירייה בלבד הזכות להב .10.3
לפיו לידי סיום, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ספק השירות השירותים על ידי 

ים( שלוש) 30לפחות  ספק השירותבכל עת בתקופת החוזה, בהודעה בכתב שתמסור ל
זכאי לכל תשלום ספק השירות רה העירייה הודעה כאמור, לא יהיה סיום מראש. מ

/או בקשר להבאת החוזה לקיצו, פרט לתשלומים המגיעים ו/או פיצוי כלשהם בגין ו
לה בגין השירותים שסופקו על ידה בפועל לעירייה קודם מועד סיום החוזה, ובכפוף 

 לזכויות המוקנות לעירייה על פי חוזה זה ועל פי כל דין.

חרף האמור ברישא לסעיף זה, במקרה בו העירייה תידרש ע"י משרד הפנים ו/או 
ו/או תיווצר  ספק השירותאחר לסיים לאלתר את ההתקשרות עם גורם מוסמך 

מניעות חוקית לביצועו של חוזה זה, תהיה העירייה רשאית להביא חוזה זה לידי 
 .ספק השירותסיום לאלתר, בהודעה בכתב שתמסור ל

בכל מקרה של סיום תקופת החוזה, מכל סיבה שהיא, בין במועדה ובין בהתאם  .10.3
דובר העברה מסודרת של השירותים לידי  ספק השירות להודעת העירייה, יבצע

העירייה ו/או לגורם אחר עימו תתקשר העירייה למתן השירותים, ובמסגרת זו יעביר 
באופן מסודר את כל המסמכים ו/או הדוחות ו/או הנתונים ו/או המידע  ספק השירות

ידו לצורך ו/או ו/או ההנחיות בכל הקשור בשירותים, בין שנמסרו לו ובין שהוכנו על 
ולשביעות  דובר העיריהוהכל בהתאם להנחיות  -במהלך ו/או בקשר למתן השירותים

כאמור בסעיף זה, הינן תנאי להשבת ספק השירות רצונו המלאה. ביצוע התחייבויות 

 .ספק השירותהערבות לקיום החוזה לידי 

)שלושים( יום קודם למועד  30בכתב,  ספק השירותמוקנית לעירייה הזכות להודיע ל .10.3
בשל התארכות הליכי מכרז חדש למתן השירותים  -תום תקופת ההסכם שבתוקף

שתפרסם העירייה או משיקולים תפעוליים אחרים, על הארכת החוזה לפרק זמן של 
מתחייב להמשיך לספק לעירייה את השירותים  ספק השירות)שלושה( חודשים, ו 3

 במהלך תקופה זו.



 

 חתימת המציע: __________________
 

 סודיות שמירת מידע ו .11

 רגיש למידע וכי במהלך מתן השירותים ייחשפו עובדי ומצהיר כי ידוע ל ספק השירות .11.1
 מתחייב שלא להעביר כל מידע של ספק השירותולנתונים חסויים על פי חוק, ו

 במסגרת מתן ואו להרשות שימוש במידע כזה ו/או בכל מידע שהגיע אלי עירייהה
ספק השירות ו נחלת הכלל. התחייבות ה ושאינעירייהשירותים ו/או בקשר עם ה

 בתוקף גם לאחר סיום ההסכם בין הצדדים. תעמוד

 עביר מידע כלשהו בכל אמצעי, לרבות אמצעים אלקטרוניים, ולאילא  ספק השירות .11.2
 ה, ברשותה ולאנשים שתורה.עיריישמור מידע כאמור אלא בהתאם להוראות הי

במסמך ח', על התחייבות לשמירת סודיות הכלולה  וחתים את עובדייספק השירות  .11.3
נתוני  ישמרו את כל וואלה הפועלים מטעמ ועל מנת שכל עובדי כל שביכולתועשה יו

ולא יגלו  ה בסודיות מוחלטת,עירייה וכל המידע אשר יגיע לידיהם בקשר לעירייה
יד או התפק פרטים אלה לצד ג' כלשהו למעט כנדרש על פי חוק או למילוי הסביר של

 מתן השירותים. 

ובין אם ע"י  ספק השירותהיה ומידע כלשהו יתגלה בניגוד לאמור לעיל, בין אם ע"י  .11.3
 אחראי לכל נזק שייגרם עקבספק השירות הא י, וו/או הפועלים מטעמ ומעובדי מי

 ה עקב כך.עירייבכל תוצאה ו/או הוצאה שתיגרם ל אויישגילוי המידע 

 תרופות .12

לה עפ"י מוקנה לכל סעד ו/או תרופה ה מזכויות העירייהאין באמור לעיל כדי לגרוע  .12.1
 .כל דיןהסכם זה ו/או 

על הפרת הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים )תרופות  ,מבלי לפגוע באמור לעיל .12.2
 .1970-תשל"א ,בשל הפרת חוזה(

זכאי  ספק השירותבוטל ההסכם מכל סיבה שהיא, כמפורט בהסכם זה, לא יהיה  .12.3
לתשלום כלשהו ו/או פיצוי כלשהו עקב ביטול ההסכם ו/או עבור התקופה שלאחר 

  ביטול ההסכם.

אחר ו/או  ספק השירותבנוסף לאמור לעיל, תהא העירייה רשאית להתקשר עם  .12.3
 .ספק השירותלהעסיק עובדים מטעמה בביצוע העבודות נשוא ההסכם, על חשבון 

ו/או העסיקה עובדים מטעמה בביצוע אחר  ספק השירותהתקשרה העירייה עם  .12.3
בתוספת בהוצאות שנגרמו לעירייה ספק השירות נשוא הסכם זה, ישא שירותים ה

וישלמן מסכום ההוצאות האמורות כתמורה להוצאות משרד כלליות ואחרות,  13%



 

 חתימת המציע: __________________
 

דרש לכך על ידי העירייה. סכום ההוצאות יקבע באופן סופי יימים מיום שי 10תוך 
ספרי העירייה והחשבונות ישמשו ראיה לכאורה בכל  נכ"ל העירייה.ומוחלט על ידי מ

 ומועדיהם, ולשיעור הוצאות ההשלמה.  ספק השירותהנוגע לתשלומים ששולמו ל

 ספק השירותויתור על זכויות מצד  .13

השתמשה העירייה בסמכות כלשהי מהסמכויות או בזכות כלשהי מהזכויות שהוקנו  .13.1
כולו או מקצתו, או הפסיקה את ביצועו, כולו או לה בהסכם זה וביטלה את ההסכם, 

עילת תביעה כלשהי נגד העירייה בגין ביטול  ספק השירותמקצתו, לא תהיה ל
לא יהיה זכאי לתבוע פיצוי  ספק השירותההסכם, הפסקה בביצועו או סיבה אחרת, ו

או תשלום כלשהו בעד נזק, פגיעה במוניטין או הפסד העלולים להיגרם לו מסיבת 

יטול, ההפסקה או הסיבה האחרת, פרט לתמורה בעד אותם שירותים שבוצעו על הב
  ידו עד למועד הביטול או ההפסקה, הכל לפי המקרה.

מבלי לגרוע מזכויות העירייה לפי הסכם זה, תהא העירייה רשאית, בכל אחד  .13.2
מהמקרים של ביטול ההסכם כאמור, למסור את ביצוע המשך העבודות לאחר, 

ללא מתן כל תמורה  ספק השירותהגבלה בפעולות שנעשו על ידי  ולהשתמש ללא
 . ספק השירותנוספת ל

 יתור על סעדים מניעתייםו .13

לא יוכל בשום מקרה ונסיבות לבקש ו/או לקבל  ספק השירותמוסכם בזה במפורש, ש .13.1

מערכאה שיפוטית כלשהי צווי עשה ו/או צווי ביצוע בעין ו/או צווי מניעה ו/או סעד 
שיש עמם פגיעה הצהרתי, זמניים או קבועים, בכל הקשור ו/או הנובע מהסכם זה או 

הם הסעדים היחידים ל .ביצוע השירותים או הפרעה כלשהי בקידום ו/או בהמשך
ה, אם בכלל, במסגרת הליכים משפטיים, יהיו יזכאי כלפי העירי ספק השירותהא י

 סעדים כספיים בלבד.

לא יהיה רשאי לעכב בידו בנסיבות כלשהן חלק  ספק השירותעוד מוסכם כי  .13.2
מהשירותים ו/או כל מסמך ו/או נתון ו/או תוכנה ו/או קובץ נתונים ו/או ציוד שנמסר 

כיוצ"ב, בכל הקשור במתן השירותים וביצוע התחייבויותיו לפי לו ו/או הוכן על ידו ו
מוותר בויתור סופי ומוחלט על כל  ספק השירותהסכם זה, ובחתימתו על הסכם זה, 

 טענת עיכבון ו/או כל זכות עיכבון, על פי דין ו/או חוזה.

 

 

 שמירת זכויות .13



 

 חתימת המציע: __________________
 

זכות כלשהי שום ויתור או מחדל או הימנעות מפעולה של העירייה ו/או מהפעלת  .13.1
ו/או מתן ארכה כלשהי לא ייחשבו כוויתור על זכות מזכויותיה על פי הסכם זה ו/או 
על פי כל דין ו/או כעובדות היוצרות כנגדה מניעות ו/או השתק מחמת התנהגות או 

, אלא אם ויתרה העירייה על זכותה בכתב ספק השירותעם  בדרך אחרת ביחסיה
 ובמפורש.

ספק ש לפגוע בשאר הוראות ההסכם, יובהר כי שירותיםלמען הסר ספק ומבלי  .13.2
וכן כל התחייבות המוטלת עליו לפי לרבות תיקון פגמים וליקויים, לא ביצע,  השירות
 םלעשותאחר תחתיו ו ספק השירותלשים רשאית העירייה  -והוא לא מילאה  ההסכם

בלבד וו/או לבצע הפעולה בעצמה ו/או באמצעות עובדיה במקומו ועל חשבונו, 
, והדורשת ממנו מוטעי מאו מהמנהל שנשלחה אליו לפני כן הודעה בכתב על ידי 

  למלא את התחייבותו תוך הזמן שנקבע בהודעה.

 שינוי .16

 .כל שינוי בהסכם זה יהיה בכתב ולא תשמע כל טענה על שינוי בעל פה

אם כן הוראה של העירייה ו/או המנהל שתוצאתה שינוי התמורה, לא יהיה לה תוקף אלא 
 ניתנה בכתב ונחתמה כדין בידי העירייה.

 ערבות ביצוע .17
 

על פי החוזה, כולן או מקצתן,   ספק השירותלהבטחת מילוי התחייבויותיו של  13.1
. בנוסח נספח י"דלעירייה עם חתימת החוזה, ערבות בנקאית  ספק השירותימציא 

 הוצאות הכרוכות במתן ערבות יחולו על הקבלן. 
 

ולא לפרוע את הערבות,  תהיה העיריה רשאית –יפר הקבלן את החוזה או תנאי מתנאיו  13.2
 .תהיה לספק השירות טענה לענין זה

 

ספק הערבות שתפרע ע"י העירייה ייהפך לקניינה הגמור והמוחלט, מבלי שתהיה ל  13.3
 ,זכות כלשהי לבוא כלפי העירייה או מי מטעמה בטענות כלשהן בקשר לכך השירות

 שדבר זה יגרע מזכויותיה האחרות של העירייה שיש לה לפי החוזה.ומבלי 

ערבות הביצוע תהיה בתוקפה בכל תקופת ההתקשרות. ספק השירות מתחייב להאריך  13.3
את הערבות בהתאם להארכות ההסכם, אם תהיינה, כך שתישאר בתוקפה עד לחודש 

 ממועד סיום תקופת ההתקשרות הנוכחית.

 הודעותכתובות  .13

 הצדדים הם:כתובת 

  . 11710 , בית שאן1ת.ד.  1ירושלים הבירה רח'  -עיריית בית שאן 

 : ______________________________________________.ספק השירות



 

 חתימת המציע: __________________
 

  



 

 חתימת המציע: __________________
 

   החשב כאילו נתקבלתלפי מענו לעיל בדואר רשום הצדדים למשנהו מי משלח ע"י תשהודעה כל 
 דואר רשום. כדברמשעת מסירתה שעות  72 תוך  ע"י הנמען

 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 __________________________________ שם ספק השירות )פירוט מלא( :

 כתובת : ______________________________________________

 מס' ת.ז. / ח.פ. _________________ 

 חתימת ספק השירות וחותמת: _____________________

 

 אישור 

 ,. . . . . . . מר/גב'הריני לאשר בזאת כי ביום . . . . . . . . . . .הופיע בפני . . . . . . .. . . . . . . ., עו"ד , 
 /היהיה צפוית/לומר את האמת וכי  /הכי עליו /הת.ז . . . . . . . . . . . . . . . ., ולאחר שהזהרתיו

חוזה זה בפניי והינו מוסמך מטעם המציע חתם על יעשה כן, ת/לעונשים הקבועים בחוק אם לא 
 .לחתום על ההסכם

      ____________________  

 עו"ד       

 

_________________  ___________________                 __________________
   

  שב מלווהגזבר העירייה                                    ח                   ראש העירייה       

  



 

 חתימת המציע: __________________
 

 1מסמך ה'

 מפרט לאספקת השירותים

השירותים בתיאום עם דובר העיריה, לרבות בנושאים הזוכה במכרז יידרש לספק לעירייה את 
 הבאים:

 להתוויית הקשור בכל, ולמוסדותיה השונות ליחידותיה, המקומית הרשות ייעוץ להנהלת .1

 באמצעי מקומי מידע והעלאת פרסום, שיווק, ציבור יחסי, דוברות בנושאי מדיניות
 השונים, לרבות ייעוץ תקשורתי ואסטרטגי כולל. התקשורת

התקשורת,  אמצעי בפני המקומית הרשות מדיניות סיוע וייעוץ לדובר העירייה בייצוג .2
 . המקצוע גורמי מול אל התגובות ותיאום גיבוש מסרי הסברה לקהלי יעד

 בנוגע המקומית, האזורית והארצית,לעיתונות  הודעות סיוע לדובר העירייה בהכנת .3
 אמצעי של יידוע לגביהן נדרש ואשר המקומית הרשות י"ע שמבוצעות פרטניות לפעולות

 .התקשורת

 ייזום כתבות בעיתונות המקומית, האזורית והארצית. .3
 מיצוב העיר בית שאן בתקשורת הארצית. .3
 סיוע בעריכה וארגון של מסיבות עיתונאים. .6
 התקשורת גופי מול אל מידע הפצת אמצעי מערך העירייה בתפעולסיוע וייעוץ לדובר  .7

 .והמקומיים הארציים
 של הפעילות לתחומי הקשורים בנושאים שיווק מערכי סיוע וייעוץ לדובר העירייה בהכנת .3

 .וכתבות מאמרים, מודעות פרסום: הרשות
 מדיה ורשתות חברתיות:-המקומית ומערך הניו הרשות של האינטרנט אתר תפעול .9

 פייסבוק, אינסטגרם וכד'.

 :שיווקית תקשורת חומרי סיוע לדובר העירייה בהפקת .10
 .לתושבים והודעות מנשרים, עלונים
 .הרשות ראש של לפעילותו הקשורים ואירועים מקומיים אירועים הפקת
המקומית: פסטיבלים,  הרשות מטעם הנערכים לאירועים ציבור יחסי ארגון

 .אירועי חוצות וכד'
 

 .דובר העיריהלכל השירותים יינתנו בכפיפות 

 .כל תוצרי עבודת הזוכה ו/או עובדיו הינם רכושה הבלעדי של העירייה

  



 

 חתימת המציע: __________________
 

 

 ו'מסמך 

 ערבות  בנקאית
 להשתתפות במכרז

 לכבוד 
 בית שאןת יעירי

 א.ג.נ.,

 

 כתב ערבות מס' ________________________הנדון:  

למתן  12/2019מכרז מס' בקשר ל( "המבקש": להלן)על פי בקשת _______________  .1
, ולהבטחת התחייבות המבקש לפי מסמכי המכרז, הננו ערבים בזאת סברהשירותי ה

כשסכום זה  ,בלבד (₪ שלושת אלפים)₪  3,000 סכום עד לסך שלכלפיכם לשלם לכם כל 

כשמדד כפי שמתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה צמוד למדד המחירים לצרכן 
הגשת הצעות(, ל המועד האחרון) ___________ הבסיס הוא המדד האחרון הידוע ביום

, והמדד החדש יהא המדד שפורסם לאחרונה קודם לקבלת ("סכום הערבות" :)להלן
 .דרישתכם על פי ערבות זו

חתומה ע"י ראש העיר  ,דרישתכם הראשונה בכתבלפי סכום הערבות ישולם לכם על ידינו  .2
וזאת ללא כל תנאי ובלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את , ייההעיר גזברו/או 

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

 לדרישתכם הנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה. .3

ערבות זו ניתנת להארכה בהוראה חד צדדית של העירייה או מי מטעמה. במקרה  .3
פיה צריכה להימסר לנו, לא יאוחר מהמועד הסופי -ת הוארכה, כל דרישה עלשהערבו

 לתוקפה כנקוב בהוראת העירייה כמפורט לעיל. 

 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. .3

בלבד ולאחר תאריך זה, תהיה בטלה  ________ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום  .6
 לעיל.  ומבוטלת, אלא אם הוארכה כמפורט

                                                                               

        

 ב כ ב ו ד   ר ב,      

 

 __________ בנק                                                                                

 

 __________ סניף 

 

 



 

 חתימת המציע: __________________
 

 

 מסמך ז'

 על דיני עבודהתצהיר שמירה 

  ______ .ז. ____________ נותן תצהירי זה בקשר למכרז מס'מאני_____________ הח"מ, נושא 

 "(.העירייהעבור עיריית בית שאן )להלן: "סברה הלמתן שירותי 

 

___________________, שמספרו המזהה  / עוסק מורשה הנני נותן תצהירי זה בשם תאגיד .1

 "(.המציעהוא ________________ )להלן: "

 הנני מכהן במציע בתפקיד ___________________. .2

 הנני מורשה חתימה במציע ויש בחתימתי כדי לחייב את המציע. .3

 .ז.(:מבמציע קיימים מורשי חתימה נוספים שהם )שם,  .3

.__________________________________ 

.__________________________________ 

 שמירה על דיני העבודה .3

חוק עובדים )להלן: " 1991-הנני מצהיר כי המציע פועל בהתאם לחוק עובדים זרים, תשנ"א .3.1

 "(.זרים

 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הנני מצהיר כי מתקיים במציע אחד מאלה: .3.2

בעבירה לפי חוק עובדים זרים המציע ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט  .3.2.1

 בשנה שקדמה למועד החתימה על ההצהרה.

אם המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי  .3.2.2

ההרשעה האחרונה לא היתה בשלוש השנים שקדמו למועד  -חוק עובדים זרים 

 החתימה על ההצהרה.

 לעניין סעיף זה: .3.2.3
טת המציע, נושא משרה אצל המציע, בעל שליטה תאגיד שבשלי -" בעל זיקה"

במציע, תאגיד אחר שבעל השליטה במציע הנו בעל השליטה גם 

 בו.

 .1963-כמשמעותה בחוק ניירות, התשכ"ח -" שליטה"

חוק שכר )להלן: " 1937-הנני מצהיר כי המציע פועל בהתאם לחוק שכר מינימום, התשמ"ז .3.3

בקביעות ובמועד כמתחייב מחוקי העבודה, צווי "(, ומשלם שכר עבודה לעובדיו מינימום

 ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו.

 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הנני מצהיר כי מתקיים במציע אחד מאלה: .3.3

 המציע או בעל זיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום. .3.3.1

ה אחת לפי חוק שכר מינימום, אך במועד המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בעביר .3.3.2

 חתימת ההצהרה חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה.



 

 חתימת המציע: __________________
 

המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום,  .3.3.3

 אך במועד חתימת ההצהרה חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 לעניין סעיף זה: .3.3.3
 כל אחד מאלה: -" בעל זיקה"

במציע,  תאגיד שבשליטת המציע, נושא משרה אצל המציע, בעל שליטה .א

 תאגיד אחר שבעל השליטה במציע הנו בעל השליטה גם בו.

 להרכב במהותו דומה, העניין לפי, שותפיו או מניותיו בעלי שהרכב תאגיד .ב

 לתחומי במהותם דומים התאגיד של פעילותו ותחומי, המציע של כאמור

 .המציע של פעילותו

 .עבודה שכר תשלום על המציע מטעם שאחראי מי .ג

 שנשלט אחר תאגיד – מהותית שליטה הנשלט תאגיד הנו המציע אם .ד

 של החזקה – מהותית שליטה; במציע ששולט מי בידי מהותית שליטה

 .בתאגיד שליטה אמצעי של מסוג בסוג יותר או רבעים שלושה
דין חלוט, בעבירה לפי חוק שכר מינימום, שנעברה -הורשע בפסק -" הורשע"

 (.31.10.2002לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג )

 כללי .6

 הנני מצהיר כי המציע משתמש בתוכנות מחשב מקוריות בלבד. .6.1

 קראתי את מסמכי המכרז, הבנתי אותם ואני מסכים לדרישות המכרז ללא סייג. .6.2

ידוע לי על קיומה של מניעה כלשהי, לרבות ניגוד עניינים, נכון למועד הגשת הצעה זו לא  .6.3

פי ההצעה, -שיש בה כדי להפריע למציע לזכות במכרז או לקיים איזו מהתחייבויותיו על

 פי דין.-המכרז, החוזה המצורף או על

 . ומדויקיםהנני מצהיר כי כל הנתונים המפורטים בהצעה נבדקו על ידי והם נכונים  .6.3

 תי ותוכן תצהירי אמת.זהו שמי, זו חתימ .6.3
        ________________ 

 חתימה                                                                                                                       

 אישור

 

 מר/גב', עו"ד , _________________הופיע בפני ______________הריני לאשר בזאת כי ביום 
 /הכי עליו /ה, ולאחר שהזהרתיו___________________, ת.ז ____________________

נכונות  /היעשה כן, אישרת/לעונשים הקבועים בחוק אם לא  /היהיה צפוית/לומר את האמת וכי 
 עליו בפני. /מהדלעיל וחתם /התצהירו

       ____________________ 

 עו"ד                   

 

 



 

 חתימת המציע: __________________
 

 ח' מסמך

 סודיות לשמירת התחייבות
 השירותים ועובדיו( ספק )לחתימת

 לכבוד
 עיריית בית שאן

 א.ג.נ,
 סודיות לשמירת התחייבות: הנדון

  _______________אצל העובד_ ________________ת״ז ______________הח״מ  אני
 :כדלקמן "(העירייהעיריית בית שאן )להלן: " כלפי מתחייב/ת בזאת, ("השירות ספק" :)להלן

 
זולת , כלשהו גוף ו/או תאגיד ו/או אדם לכל לגלות ולא ומלאה מוחלטת סודיות על לשמור .1

 ,רישום, עובדה, מידע כל, להלן כהגדרתו המידע את לקבל העירייה ע״י שהוסמכו האנשים
 ,פה בעל ובין בכתב בין, ב"וכיו כספיים נתונים, עיוני נתון, טבלאות, מסמך, מפרט, תוכנית

בקשר  שהגיעו לידיעתי או בעקיפין ו/או במישרין, העירייה ע״י לי ונמסרו לידיעתי שהובאו
 "(.המידע)להלן:" העבודה מן כתוצאה עם או

 :כדלקמן המידע לגבי מתחייב/ת אני .2

בחלק  או במידע לבצע לאחרים לאפשר לא ו/או לאחרים להרשות לא ו/או להעתיק לא .2.1
ביצוע  לצורך אלא, אחרת העתקה צורת וכל תדפיס, צילום, העתקה, שכפול, ממנו

 בלבד. העבודה

 גם על יחול המידע לגבי האמור וכל, זו התחייבות הוראות יחולו המידע של העותקים על .2.2
 .עותקיה

 ו/או הגעתו אובדנו מניעת לשם הזהירות אמצעי בכל ולנקוט המידע על בהקפדה לשמור .2.3
 .אחר לידי

 .כלשהו מידע אובדן של מקרה בכל לעירייה להודיע .2.3

 .למידע ו/או לעבודה הנוגע נתון כל שהיא צורה בכל לפרסם לא .2.3

במסגרת  לעת מעת לי יימסרו אשר המידע נושא המידע/המסמך שלמות על לשמור .2.6
כל  ואת לי שהועבר המידע/המסמך את אמסור העירייה דרישת לפי. השירותים
מקרה  ובכל, בשלמותם למועצה ואחזירם כאמור המידע על בהסתמך שנעשו העיבודים

 . כאמור דרישה קבלת לאחר ואופן צורה בכל אותם אשמור ולא העתקה אבצע לא

חוזה  הפרת בגרם, חוזה בהפרת, בנזיקין העירייה כלפי אחראי/ת אהיה אני כי לי ידוע .2.7
 לעירייה או ייגרמו אשר, שהוא סוג מכל פגיעה או נזק לכל, דין כל פי על אחרת דרך ובכל
 .זה כתב פי על ההתחייבויות אחת מהפרת כתוצאה, כלשהו שלישי לצד

גם  חלה והיא, כלשהו לזמן מוגבלת אינה, עת לכל הינה לעיל כאמור לסודיות ההתחייבות .3
 .השירות ספק לבין העירייה בין שנחתם/ייחתם ההסכם תקופת סיום לאחר

הנוגע  מסמך כל, דרישה לפי עת בכל או, העבודה סיום עם, ולמסור להחזיר מתחייב/ת אני .3
 לעבודה. או למידע

עם  העבודה לתחילת תנאי הינה זה התחייבות מסמך על חתימתי, היתר בין, כי לי ידוע .3
 .לעירייה כבדים לנזקים לגרום עלולה, סודיות לשמירת ההתחייבות הפרת וכי העירייה
 .תופר זו והתחייבות במידה דין פי על לה המוקנות הזכויות כל את לעצמה שומרת המועצה

סמכות  לפי שלא כאמור מידע גילוי,  1977 - ז"התשל העונשין לחוק 113 סעיף י"עפ כי לי ידוע .6
 .הספק של עובדים על גם חל בסעיף המפורט האיסור וכי, פלילית עבירה מהווה, שבדין

 

 :החתום על באתי ולראיה

 ____________________              _______________ 

 חתימה           תאריך



 

 חתימת המציע: __________________
 

 מסמך ט'

 רישום פלילי היעדר בדבר תצהיר

 לכבוד

 עיריית בית שאן

 א.ג.נ,

( "המציע" )להלן:_______________________________  בשם ומתחייב זה תצהיר נותן הנני
 "(.העירייההעירייה )להלן: " שפרסמה סברהה שירותי למתן 12/2019' מס למכרז המגיש הצעתו

, כן אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי אהיה וכי האמת את לומר עלי כי שהוזהרתי לאחר
 :כדלקמן בכתב מצהיר בזאת

המניות  מהון המחזיקים המניות מבעלי אחד כל ו/או המציע ממנהלי אחד כל ו/או המציע .1
 הגשת למועד שקדמו השנים 2 המציע ו/או כל אחד מעובדיו של המציע, במהלך של הנפרע

 - ההצעות למכרז
o פשע מסוג פלילית בעבירה דין בפסק הורשעו לא 
o פרט: פשע מסוג בעבירה/ות הורשעו , 

__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

במציע ו/או כל אחד מעובדיו  המניות מבעל אחד כל ו/או המציע ממנהלי אחד כל ו/או המציע .2
 - למכרז ההצעות הגשת למועד השנים שקדמו 2 במהלך, של המציע

o עוון מסוג פלילית בעבירה הורשעו לא 
o עוון, פרט: מסוג בעבירה/ות הורשעו 

__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

ו/או  במציע מניות מבעל אחד כל ו/או המציע ממנהלי אחד כל ו/או המציע כנגד כי מאשר הנני  .3
 -כל אחד מעובדיו של המציע

o עוון או פשע מסוג עבירה בגין אישום כתב תלוי לא 
o עבירה בגין אישום כתב, ובעליו מנהליו, התאגיד מעובדי איש כנגד או נגדי ועומד תלוי כן 

 , פרט: עוון פשע או מסוג
__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 .אמת תצהירי ותוכן חתימתי להלן, שמי זה .3
 
 

 ____________________  ______________            _______________ 
 חתימה           שם     תאריך  

 אישור

 מר/גב', עו"ד , _________________הופיע בפני ______________הריני לאשר בזאת כי ביום 
 /הכי עליו /ה, ולאחר שהזהרתיו___________________, ת.ז ____________________

נכונות  /היעשה כן, אישרת/לעונשים הקבועים בחוק אם לא  /היהיה צפוית/לומר את האמת וכי 
 עליו בפני. /מהדלעיל וחתם /התצהירו

       ____________________ 

 עו"ד                   
  



 

 חתימת המציע: __________________
 

 י' מסמך 

 עניינים ניגוד היעדר בדבר הצהרה

( "המציע"המציע_____________)להלן:  בשם ולחתום להתחייב המורשים ,הח"מ אנו
 :כדלקמן המציע בשם ומתחייבים מצהירים

 
 זה במכרז המבוקשים השירותים בין עניינים לניגוד חשש או עניינים ניגוד כל קיים לא .1

 המוצעים הצוות מאנשי אחד כל של, במציע בכירים ל, שהמציע של אחרת פעילות לבין כל
 .מאלה מי של ראשונה מדרגה משפחה קרוב של או ידו למתן השירותים על

 עניינים ניגוד של לקיומו חשש או עניינים ניגוד של במצב לעמוד שלא מתחייב המציע .2
 גורם או גוף לכל שירותים ממתן להימנע זה ובכלל המכרז, נשוא השירותים בקשר למתן

 כלפי עניינים ניגוד של לקיומו חשש או עניינים ניגוד של במצב אותו אחר שיעמיד
 ,המציע שבגינם מצב או נתון כל על מידי באופן לעירייה להודיע מציע מתחייב  .העירייה

 של במצב או עניינים ניגוד של במצב להימצא עלולים מטעמו מי או תפקידים בו בעלי
 היוודע עם מיד וזאת המכרז נשוא השירותים למתן בקשר כאמור, לניגוד עניינים חשש

 והעירייה היה העירייה, עם ההתקשרות או המכרז משלבי שלב בכל וזאת ,עליהם למציע
  .עמו תתקשר

 לאחר גם עניינים ניגוד של במצב לעמוד שלא מתחייב המציע ,לעיל מהאמור לגרוע מבלי .3
 מלייצג הימנעות לעניין לרבות ,בו ויזכה היה ,זה במכרז המבוקשים השירותים סיום מתן

 המבוקשים בעקיפין, לשירותים או במישרין הנוגעים, בעניינים שונים או גורמים גופים
 השירותים למתן בקשר עניינים ניגוד של במצב המציע את להעמיד זה ושעלולים במכרז
 ניגוד של לקיומו חשש או עניינים ניגוד של קיומו בדבר שההחלטה ידוע למציע .כאמור

 מתחייב והמציע בלעדי, באופן לעירייה, נתונה ,ההתקשרות לאחר תקופת עניינים, גם
 עת. בכל שיהיו כפי ,להנחיות העירייה בהתאם לפעול

לפי  ,זו להצהרתו הנוגעים בעניינים העירייה של החלטה כל לבצע עצמו על מקבל מציע  .3
 לבין בינו ההתקשרות הפסקת על החלטה לרבות העירייה, של המוחלט דעתה שיקול

 מהתקשרות הימנעות על החלטה כלשהו, ולרבות אחר ג' צד לבין המציע או בין העירייה
שלוש  של ולתקופה העירייה עם ההתקשרות תקופת במהלך שהוא, והכול 'ג צד כל עם

 .שנים אחריה
אם הצעתי תזכה, אני מתחייב לחתום על טופס בנושא ניגוד עניינים בנוסח על פי חוזר  .3

 מנכ"ל משרד הפנים.
 :החתום על באנו ולראיה

____________________       __________________     ___________________ 
 חתימה        ושם משפחה                         תפקיד  פרטי שם   

____________________       __________________     ___________________ 
 חתימה        ושם משפחה                         תפקיד  פרטי שם   

___________________      ____________________ 
 תאריך                                    המציע חותמת       

 אישור

 מר/גב', עו"ד , _________________הופיע בפני ______________הריני לאשר בזאת כי ביום 
 /הכי עליו /הולאחר שהזהרתיו, ___________________, ת.ז ____________________

נכונות  /היעשה כן, אישרת/לעונשים הקבועים בחוק אם לא  /היהיה צפוית/לומר את האמת וכי 
  עליו בפני. /מהדלעיל וחתם /התצהירו

       ____________________ 

 עו"ד                   



 

 חתימת המציע: __________________
 

 מסמך יא' 

 פיננסית איתנות בדבר ח"רו אישור

 

, מספר תאגיד _________________ _________________ של מבקר חשבון רואה מ,"הח אני

, לפחות ₪ של _______________  שנתי כספי מחזור למציע כי בזאת מאשר "( המציע)להלן: "

 .2013-ו 2017, 2016, 2013שנה מהשנים  בכל

 

 :קשר ליצירת פרטים

 : _____________כתובת

 : _____________ טלפון

 _____________: ל"דוא

                

                    _________________                  ___________              _____________ 

 ח"רו חתימת                         מלא שם                                       תאריך                              

 

 

 אישור

 

 מר/גב', עו"ד , _________________הופיע בפני ______________הריני לאשר בזאת כי ביום 
 /הכי עליו /ה, ולאחר שהזהרתיו___________________, ת.ז ____________________

נכונות  /היעשה כן, אישרת/לעונשים הקבועים בחוק אם לא  /היהיה צפוית/לומר את האמת וכי 
 עליו בפני. /מהתםדלעיל וח /התצהירו

       ____________________ 

 עו"ד                   

  

 



 

 חתימת המציע: __________________
 

 מסמך יב'

  חתימה מורשי אישור

 רשומה( שותפות תאגיד/ שהוא מציע בידי יצורף)

 לכבוד 
 בית שאןת יעירי

 א.ג.נ.,

 חתימה מורשי אישורהנדון:  

 

"( במכרז המציע)להלן: ". ___________ פ.ח__________________  של ח"רו /ד"עו הנני
 . ("המכרז" - )להלןסברה ה שירותי פומבי מס' __________ למתן

 :בכתב כדלקמן מאשר הנני

 : אלה הינם במכרז המציע של החתימה מורשי .1

 . ____________________ז.ת_________________  מר /'גב

 . ____________________ז.ת_________________  / מר'גב

, למכרז המציע להצעת המצורפים והמסמכים למכרז המציע הצעת גבי על החתימה

 כאמור שלו החתימה מורשי באמצעות שנחתמה המציע של המחייבת הינה חתימתו

 .לעיל

 הצהרותיו התחייבויותיו, לצורך המציע של המחייבת החתימה של דוגמה/אות להלן .2

 : במסמכי המכרז ומצגיו

___________________________ 

 ___________________________ 

 מסמכי ולפי דין כל לפי, למכרז ההצעה להגשת מחייבת החלטה במציע התקבלה .3

 . שלו ההתאגדות

 

 

                ____________                 _________________     _______________ 

 וחותמת רשיון              חתימה' ח+מס"ד/רו"עוה שם                      תאריך                      

 



 

 חתימת המציע: __________________
 

 יג' מסמך 

 אישור על קיום ביטוחים

 לכבוד

 עיריית בית שאן

 א.ג.נ,

 אישור עריכת ביטוחיםהנדון: 

"( לתקופת השירותים טחנו _______________________)להלן: "ספקוהננו מאשרים בזה כי ערכנו למב

________________, את הביטוחים המפורטים להלן, בקשר הביטוח מיום __________ עד יום 

 "(.העירייהעבור עיריית בית שאן )להלן: " סברההלמתן שירותי  הסכםל

 ביטוח חבות המעבידים .1

 כלפי עובדיו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.של ספק השירותים אחריותו החוקית  .1.1

 ביטוח )שנה(.שנת למקרה ול₪  20,000,000-ולעובד, ₪  3,000,000מסך  וגבולות האחריות לא יפחת .1.2

כי כלשהי טען לעניין קרות תאונת עבודה או מחלת מקצוע ונ היה העירייה,הביטוח יורחב לשפות את  .1.3
 .השירותים בחבות מעביד כלשהי כלפי מי מעובדי ספק העירייה נושאת

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .2

יטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת ישראל, בגין בב של ספק השירותים אחריותו החוקית .2.1
 נזקי גוף ורכוש בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים. 

 , למקרה ולתקופת הביטוח )שנה(. ₪  1,000,000גבולות האחריות לא יפחתו מסך  .2.2

 .(CROSS LIABILITY)בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת  .2.3

 צד שלישי. רכוש העירייה ייחשב רכוש .2.3

 השירותים למעשי או מחדלי ספק תאחראי תיחשב, ככל שהעירייההביטוח יורחב לשפות את  .2.3
 והפועלים מטעמו. 

 ביטוח אחריות מקצועית .3

, עובדיו וכל הפועלים מטעמו השירותים כל נזק מהפרת חובה מקצועית של ספק מכסההפוליסה  .3.1
או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות 

 להסכם עם העירייה.בהתאם  םשירותימתן הרשלנית שנעשו בתום לב, בכל הקשור ל

 למקרה ולשנה. ₪  1,000,000מסך גבולות האחריות לא יפחתו  .3.2

 הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות: .3.3

 מרמה ואי יושר עובדים; (א

ימוש ו/או עיכוב עקב מקרה אובדן מסמכים, לרבות אובדן הש (ב
 ביטוח;



 

 חתימת המציע: __________________
 

 .הרע לשון או ,רע שם או דיבה הוצאת, השמצה (ג

 (. CROSS LIABILITYאחריות צולבת ) (ד

 ( חודשים;6הארכת תקופת הגילוי לפחות לשישה ) (ה

למעשי  שתיחשב אחראיתככל העירייה הביטוח יורחב לשפות את  (ו
 והפועלים מטעמו.  השירותים או מחדלי ספק

 כללי .4

 הביטוח נכללו התנאים הבאים:בפוליסות  .3.1

 עיריית בית שאן.: תנוספ תכמבוטח סףותתולשם המבוטח   (א

 העירייה.אנו מוותרים על כל זכות שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה, כלפי  (ב

לכל צמצום או ביטול של הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה תוקף אלא אם ניתנה על כך הודעה  (ג
 .לפחות, במכתב רשום( יום 60מוקדמת של שישים )

יהיה אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל  השירותים ספק (ד
 החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

 .השירותים בלעדי על ספקבאופן ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה  (ה

כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים  (ו
והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות  העירייהביטוח אחר, לא יופעל כלפי 

 על פי הביטוח.

 

 

 בכבוד רב,        

 

 _________________________    ______________:תאריך

 חתימת מורשה המבטח וחותמת המבטח                               

 

 

 

 

 

 

 



 

 חתימת המציע: __________________
 

 

 ערבות ביצוע –נספח י"ד 

         לכבוד:
 עיריית בית שאן

 1רח' ירושלים הבירה 
 בית שאן

 
 

 ערבות בנקאית מספר                          .הנדון: 
 
 

____________ )להלן: על פי בקשת ____________________________ מס' מזהה 
 תשעת אלפים)במילים: ₪  9,000כל סכום עד לסך  ק"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוהמבקשים"

בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד כמפורט להלן )להלן: ₪( 
, להבטחת ביצוע כל הסכם למתן שירותי הסברה ביצוע "(, בקשר עםהפרשי הצמדה"

 וחוזה ההתקשרות במסגרתו.  12/2019 התחייבויותיהם על פי מסמכי מכרז
 

 13אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה תוך 
ימים מיום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את 

לשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כ
בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד 

 למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, 
מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך  שכל אחת מהן מתייחסת לחלק

 הכולל הנ"ל.
 

 במכתבנו זה:
 
משמעו מדד המחירים לצרכן כללי, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  –" מדד"

 ולמחקר כלכלי.
 

 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:
 

המדד עפ"י ערבות זו )להלן: "אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, 
"( כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש __________ שפורסם ביום ________ החדש

"( יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד היסודיהיינו __________ נקודות )להלן: "
ם הקרן המדד החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי בניכוי סכו

 המקורי.
 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
 

 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ___________ ועד בכלל.
 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. המועד הנ"ללאחר  לא תענה. מועד זהדרישה שתגיע אלינו אחרי 

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 
בפקסימיליה ו/או באמצעי אלקטרוני ו/או במברק לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות  דרישה

 זה.
   

 בכבוד רב,
 

 בנק _________
  



 

 חתימת המציע: __________________
 

 מסמך ט"ו
 

 הצהרה בענין מורשי חתימה של עיריית בית שאן 

 

ידוע לי שלעירייה מונה חשב מלווה מטעם משרד הפנים, בעל זכות חתימה מחייבת, וללא   .1

 חתימתו אין תוקף להסכם זה. 

עבודות / מתן  ו/או כל תוספתידוע לי שעל מנת לחייב את העירייה בגין הסכם זה,  .2

שירותים/אספקת טובין מעבר לסכום הנקוב בהסכם, או מעבר לתקופת ההסכם, ו/או כל עבודות 

חוזה/הסכם ו/או תוספת להסכם בכתב  מראשאחרות שאינן קשורות להסכם זה, עלי לקבל 

חתום ע"י ראש העירייה, גזבר העירייה וחשב מלווה )במצטבר(, וכי הזמנה בעל פה ו/או 

מורשי החתימה של העירייה )במצטבר( לא יחייבו את העירייה  3ם חתום שלא ע"י חוזה/הסכ

 )לרבות תוספות להסכם/ חוזה( בשום מקרה ובשום תנאי. 

הנני מצהיר בזאת שידוע לי שחשבון שהוגש לעירייה יחשב כמאושר רק לאחר שנחתם ע"י מנהל  .3

לקית לא יהווה אסמכתא המחלקה הרלוונטית + גזבר + חשב מלווה, וכי חשבון שנחתם ח

 משפטית  כחשבון שאושר ע"י העירייה.

ידוע לי, שבמידה ותוגש תביעה כנגד העירייה בגין אי תשלום התמורה עבור שירות/ טובין   .3

שאספק לעירייה, הרי שקיימת חובה עפ"י החוק להמצאת כתב תביעה לחשב המלווה )בנוסף 

יל להגשתו לבית המשפט, ובמידה וכתב למסירתו לעירייה(, לכתובתו הפרטית, וזאת במקב

התביעה לא יוגש הן לחשב המלווה והן לעירייה יחדיו, אזי, דין התביעה להידחות. ובחתימתי על 

חוזה/הסכם  זה, הנני מאשר ומסכים כי תוגש בקשה מוסכמת על דעת שני הצדדים לדחיית 

 התביעה על הסף.

 את יחייבו לא ונספחיו ההסכם עפ"י שלא טובין אספקת שירות/ שמתן בזאת מאשר הריני .3

 מראש מוותר  והנני הצבי, קרן על הכסף את להניח וכמוהן תנאי, ובשום מקרה בשום העירייה

 .לב תום חוסר טענת על וכן במשפט, ולא עושר עשיית טענת על

 הריני מצהיר בזאת שקראתי בקפדנות את הנספח, והבנתי את משמעות חתימתי על  הנספח.  .6
 

 

 

____________________________     ________________             ___________ 

 שם הספק/ נותן השירות                       חתימה                                 תאריך 
 

 

 אישור

אני הח"מ ___________ עו"ד, מ.ר. _____________ מאשר בזאת כי ה"ה ________    

_________________  אשר זיהיתי אותם על פי תעודת זהות / המוכרים לי אישית, ___________      

 הינם מורשי החתימה של ___________   וכי חתימתם מחייבת את ________, חתמו בפני על נספח  זה.   

 

 

 

_____________               ________________                            _________ 

 תאריך                                             שם עו"ד                               חתימה וחותמת 



 

 חתימת המציע: __________________
 

 ט"זמסמך 

 רשימת מסמכים להגשה

 )בשני עתקים(: פירוט המסמכים שיש לצרף למכרז

 צורף / לא צורף   המסמך מס"ד

 אם צורף( )סמן  

  ולמציע יחיד תעודת זהות תעודת התאגדות/רישום התאגיד  .1

  ת עוסק מורשה או נסח תאגיד עדכניהעתק תעוד  .2

   העתק קבלה בגין רכישת מסמכי מכרז  .3

  המציע ועובדיוקורות חיים של   .3

  המציע ועובדיותעודות המעידות על השכלתו של   .3

  אישורים מטעם רשויות מקומיות וגופים איתם עבד המציע  .6

  ניהול ספרי חשבונות ועל שיעור ניכוי מס במקוראישור תקף על   .7

  עוסק מורשה  .3

  תנאי המכרז והוראות למשתתפים -מסמך ב'  .9

  במכרז משתתף הצהרת  – ג מסמך  .10

  הצעה טופס  –' ד מסמך  .11

  התקשרות הסכם  –' ה מסמך  .12

  שירותים לאספקת מפרט – 1'ה מסמך  .13

  במכרז השתתפות לצורך בנקאית ערבות נוסח  –' ו מסמך  .13

  עבודה דיני על שמירה תצהיר  –' ז מסמך  .13

  סודיות לשמירת התחייבות  –'ח מסמך  .16



 

 חתימת המציע: __________________
 

  פלילי רישום היעדר בדבר תצהיר –'ט מסמך  .17

  עניינים ניגוד היעדר בדבר הצהרה –'י מסמך  .13

  פיננסית איתנות בדבר ח"רו אישור –'יא מסמך  .19

  חתימה מורשי אישור  –'יב מסמך  .20

 בשלב הגשת המכרז – ביטוחים קיום על אישור –'יג מסמך  .21

 חתום על ידי המציע בתחתיתו )הזוכה יידרש להחתים את

 המבטח(

 

 בשלב הגשת המכרז –נוסח ערבות ביצוע   –'יד מסמך  .22

 חתום על ידי המציע בתחתיתו )הזוכה יידרש להמציא ערבות(

 

   חתימה של העיריה אישור בענין מורשי –מסמך ט"ו   .23

  להגשה מסמכים ימתרש –ט"ז  מסמך  .23

  חתום על ידי המציע –אם פורסמו  –תשובות לשאלות הבהרה   .23

 

 __________________________ שם המציע:

 __________________________ בעלי זכויות החתימה:

 __________________________ חתימה וחותמת:

 __________________________ תאריך:

 

 

 

 

 



 

 חתימת המציע: __________________
 

 

 

 

 


