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    עיריית בית שאן
 

 06/2020' מספומבי  מסגרתמכרז 
 

 מדי מים  אספקתלמתן שירותי 
 

 הוראות למשתתפים 
 

  כמפורט בנספח הטכני  מחיר לאספקת מדי מים מסוגים שונים "), מזמינה בזה הצעות העירייה(להלן: " עיריית בית שאן .1

 .בהתאם למפורט להלן ובמסמכי המכרזו

רכיב  הכנה להתקנת  , ומדי מים בעלימסוגים שונים העירייה מבקשת לקבל הצעות מחיר לאספקת מדי מים חדשים .2

 שידור (קר"מ). 

אחד או יותר (להלן: ספק עם ולהתקשר בהסכם לבחור הבלעדי שקול דעתה עפ"י את הזכות העירייה שומרת לעצמה  .3

 .)"הספק"

הספק הזוכה יספק את מדי המים בכמויות ובמועדים בהתאם לדרישות העירייה כפי שיימסרו לספק הזוכה מעת לעת   .4

שייחתם בין העירייה לספק על כל נספחיו   ההתקשרות והכל בהתאם לתנאי המכרז והוראות ההסכםבמהלך תקופת 

 .ההסכם)(להלן 

חודשים אשר תחילתו ביום חתימת ההסכם. העירייה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי,  12הנו לתקופה של ההסכם  .5

חודשים כל אחת, כך שסך התקופה המצטברת של   12ורצופות של תקופות נוספות  4קופת ההסכם בעוד להאריך את ת 

 ההסכם לא תעלה על חמש שנים.

, הוא קרא אותם הבין את  העירייה תראה בו כמי שהצהיר שברשותו נמצאים כל מסמכי המכרז ,ספק המשתתף במכרז .6

השונים על פי תנאי ההסכם המצורף. הכל  ומתחייב לספק את מדי המיםתוכנם, קיבל את כל ההסברים הנדרשים 

 מותנה באם יבחר כספק זוכה בהליך מכרז זה. 

   תנאים מקדימים .7

 רשום כדין בהתאם לחוקי מדינת ישראל.והינו או שותפות \ותאגיד הינו הספק  .7.1

מבדקה למדי מים, בהתאם  רשות הממשלתית למים וביוב, לניהול והפעלה של ה הספק בעל רישיון תקף מ .7.2

או ביכולתו  \ו  לפחות 8 ועד "1/2מסוגים , למדי מים -1988 להוראות תקנות מדידת מים (מדי מים,) תשמ"ח

 . לספק שרות זה בהתקשרות למבדקה מוסמכת

או המשווקים  \יצרנים ו  5.2.2020) מיום 16 אישורי דגם למדי מים בעלי תקינה (עדכון תמ מופיע ברשיהספק  .7.3

 )2(נספח א . כפי שמפורסם באתר רשות המים והמצורפת למכרז זה.

 המסמכים שיצורפו כאשר כל ,או לאחרים\ו או תאגיד מים \יצרף להצעתו מסמך מכל אחת מהרשויות ו הספק  .7.4

  חמש עבור קר"מ או מדי מים עם מערכת \ו  מדי מים חדשיםהאחרונות סיפק  שלוש שנים כי במהלך חדיו יעידו י

 . או אחרים\ ו  רשויות מקומיות ו/או תאגידי מים

 . ISO 9001הספק המציע בעל אישור בתוקף של הסמכה לפי תקן  .7.5

וחתימתו על הספק המציע יצרף להצעתו ערבות מכרז להבטחת התחייבויותיו לעמידה בתנאי ההצעה למכרז  .7.6

הערבות תהיה ערבות "). ההצעה ערבות" או "להצעה הערבות" :להלןלמכרז זה ( 4ההסכם המצ"ב כמסמך 

שקלים   חמשת אלפיםבמילים ( ₪  5000תעמוד על סך להצעה ת, מבנק ישראלי .הערבות יאוטונומית ובלתי מותנ 

 בנוסח המצ"ב בכתב מכרז זה.ותהא  חדשים ₪)

ימים  90להורות על הארכתה ב  והעירייה תהא רשאית 05/10/2020 עד ליום תהיה בתוקף הערבות להצעה  .7.7

 נוספים.

הספק יצרף להצעתו תעודת אחריות כללית למדי המים החדשים במסגרתה תקופות אחריות, כדלקמן: למד   .7.8

 שנים לפחות, למדי מים אחרים תעודת אחריות לשנתיים.  6" אחריות למשך  3/4 -" ו 1/2מים בקוטר 
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 מסמכי המכרז .8

 במכרז. הוראות למשתתפים   - 1מסמך 

 )להסכם (נספח ב הצעת המשתתף. -2מסמך 

 )להסכם ו (נספחים ד+ נוסח ערבות מכרז. -3מסמך 

 ") על נספחיו המפורטים להלן:ההסכםנוסח הסכם שייחתם עם הזוכה/ים שהצעתו/ם תיבחר במכרז (להלן: " -4מסמך 

 ").המפרט הטכני(להלן: "+אישור דגם מפרט טכני מיוחד   - 2+1נספח א'

 . הצעת המשתתף -כמויותכתב   - נספח ב'

 על קיום ביטוחים.  אישור – נספח  ג

 .להצעה בנקאית  ערבותנוסח  – נספח ד'

 הצהרת הספק שכר מינימום. - נספח ה'

 . בנקאית להסכםנוסח ערבות   - נספח ו'

 . עובדים זרים העסקת בדבר  הספקהצהרת  –נספח ז' 

 . המכרזהצהרת הספק הבנת תנאי  – נספח ח'

וביוב לצרכני תאגידי מים וביוב: תעריפים   ,"תעריפי מים 1/1/2020רשות המים, ספר התעריפים  - נספח ט' 

 לשירותים מיוחדים". 

 מורשי חתימה.   - נספח  י

 תצהיר בדבר אי תאום מכרז.  – אנספח י"

 

, א אותםהמכרז המנויים לעיל והוא קרהעירייה תראה במשתתף במכרז כמי שהצהיר שברשותו נמצאים כל מסמכי 

פי תנאי ההסכם המצורף להם -על לספק את מדי המיםהבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש ומתחייב 

 אם הצעתו תיבחר כזוכה במכרז. 

, תראה העירייה את המשתתף כמי  ובהתאם לאמור במכרז זה לרבות תנאיו וההצרות הנדרשות מהמציעים בו בנוסף

 ) כפי שרשות המים פרסמה באתר רשות המים. 16ופיע ברשימת אישורי דגם למדי מים בעלי תקינה (עדכון שמ

 או משפחה של מד מים מאת רשות המים.  \על המשתתף לצרף להצעתו את האישורים שקבל לכל דגם ו בנוסף,  

 מסמכים שיש לצרף להצעה.  .9

 להצעתו את המסמכים הבאים: לנספחים המפורטים לעיל, הספק המציע יצרף בנוסף 

 תעודת התאגדות ומסמכי רשם החברות.  .9.1

והספק משתמש   במידה רישיון בר תוקף לניהול והפעלה של מבדקה מאת הרשות הממשלתית למים וביוב. .9.2

בצירוף מכתב מלווה על שיתוף הפעולה בין החברות המסדיר את   במבדקה של אחר יצרף את רישיונות המבדקה

  בניהם.האחריות 

 .ISO 9001אישור הסמכה בעל תו תקן  .9.3

 .רשות המים אישור דגמים של מדי מיםאישור בר תוקף של   .9.4

שנים אחרונות  שלוש ה על כמות מדי המים שסיפק במהלךתיאור ופירוט מילולי של לקוחותיו של הספק המציע  .9.5

 . כולל תיאור קוטר מד המים וכמויות

 העתק קבלה על רכישת המכרז.  .9.6

 ית להצעה.ערבות בנקא .9.7
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 למשתתפים משלימים ם תנאי .10

 ואשר שפורטו לעיל   המקדימיםרשאים להשתתף במכרז תאגידים העומדים במועד הגשת ההצעות בכל התנאים  .10.1

 

    : הבאיםובנוסף עומדים בתנאים  כמוזכר לעיל ת עמידתם בתנאיםכחהמציאו את כל המסמכים הדרושים להו 

או לפי חוק  1987-עבירות לפי חוק שכר מינימום, התשמ"זהמשתתף לא הורשע ביותר משתי  .10.1.1

; אם הורשע ביותר  1991-עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א

 חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. -משתי עבירות לפי החוקים האמורים 

נושא פיסקלי, כגון אי העברת ניכויים, אי  המשתתף לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון או בעבירה ב .10.1.2

דיווח לרשויות המס, אי מתן קבלת רשמיות וכד, זולת אם חלפה תקופת ההתיישנות, לפי חוק 

 . 1981 –המרשם הפלילי ותקנות השבים התשמ"א 

 כעומד בתנאים האמורים בסעיף גם במקרים הבאים: יחשב משתתף  ,זה 1010עיף לעניין ס .10.2

  30% -אשר חבר בו או שותף בו או בעל מניות אחד או יותר המחזיק בהמשתתף הינו תאגיד  .10.2.1

 עומד בתנאי הסף האמורים.  -מהבעלות בו 

 30% -המשתתף הינו יחיד אשר היה מנהל או חבר או שותף או בעל מניות אחד או יותר המחזיק ב .10.2.2

 מהבעלות בתאגיד עומד בתנאי הסף האמורים.

אשר אחד או יותר מהם עומדים בתנאי הסף  המשתתף הינו התאגדות של מספר תאגידים .10.2.3

 האמורים. 

 המשתתף מנהל ספרים כדין;  .10.3

 המס. המשתתף הינו בעל תעודת עוסק מורשה לעבודה עם גופים ציבוריים מטעם רשויות  .10.4

 עיקרי ההתקשרות  .11

 ) הינם כדלקמן: "הספק"עיקרי ההסכם עליו יחתום הזוכה במכרז (להלן בסעיף זה: 

רכיב אלקטרוני  הכנה ל יםמדי מים הכוללוחדשים, מדי מים הספק יספק לעירייה מדי מים בקטרים שונים,  .11.1

ובהתאם לצרכים  במועדים ובכמויות שיתבקש על ידי העירייה מדי המים יסופקו ).לשידור קריאות (קר"מ

 . וללא כל התחייבות למינימום הזמנות בפועל של העיריה בלבד

חודשים אשר תחילתה ביום חתימת ההסכם או במועד הוצאת צו התחלת עבודה  12ההסכם הינו לתקופה של  .11.2

לפי המאוחר. ברם, העירייה רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, להאריך   -החתימה בעירייה מורשהחתום בידי 

קופה המצטברת של חודשים כל אחת, סך הת 12תקופות נוספות רצופות בנות עד  4 -את תקופת ההסכם ב

 חודשים.  60ההסכם לא תעלה על 

מדי מים  ספקשהוא והיא תזמין מהכל  אספקת מדי מיםלכל היקף  הספקהעירייה אינה מתחייבת כלפי  .11.3

יהא מחויב מצדו   ספקבהיקף כפי שיידרש על ידה, על פי צרכיה ושיקול דעתה בלבד. ה בקטרים שונים ובכמויות

טענה או תלונה הנוגעת לכמות  ויהא מנוע מלעלות כלתשלח אליו שלספק את מדי המים בהתאם להזמנה 

 הזמנות בפועל על ידי העירייה.

השנתי על   המשוערדי המים השונים הזמנת מהיקף  על סמך ניסיון העבר וכהערכה בלבד, מעריכה העירייה את .11.4

כדי לחייב את העירייה לכמות   בהערכה האמורה מובהר כי איןכולל מע"מ. (מאתים אלף ש"ח) לא  200,000-כ

כלשהי מקום בו תהא כמות ההזמנות בפועל  או בזכותמינימלית של הזמנות כלשהי או לזכות את הספק בסעד 

 האמורה בסעיף זה לא תחייב את העירייה בכל אופן שהוא. פחותה או שונה מן האמור, והערכה 

לא  ספקול מההערכה האמורה לעיל,עבודות בהיקף שיגדל או יקטן  ספקהעירייה תהא רשאית להזמין מה .11.5

יסטה  הזמנת מדי המים בפועלתהיינה טענות ו/או תביעות ו/או דרישות כלשהן כלפי העירייה במידה והיקף 

 מהערכה האמורה לעיל.

 

זכאי לתמורה   ספקכל מחויבויותיו לפי ההסכם על כל נספחיו, יהא הלבהתאם  ,אספקת מדי המיםבעבור ביצוע  .11.6
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  שהוזמנו להסכם, בכמויות  נספח ב'אשר תקבע ע"י מכפלת מחירי היחידה הרלוונטיים שבכתב הכמויות, 

 בהתאם לתעריף שקבע הספק בהצעתו. ובפועל וסופקו 

 , להבטחת ביצוע וקיום כל  בנקאית להסכםמתו על ההסכם ערבות יידרש להפקיד במעמד חתי ספקה .11.7

 נשוא ההסכם.  אספקת מדי מיםהתחייבויותיו במסגרת ביצוע 

 להסכם.   ג'ובנספח בהסכם  11יידרש לבטח עצמו בביטוחים כנדרש בסעיף  ספקה .11.8

 שאר תנאי ההתקשרות וההוראות קבועים ומפורטים בהסכם המצורף למסמכי מכרז זה.  .11.9

 ההצעה ואופן הגשתה  .12

המוצע על ידו לגבי כל אחיד באחוז הנחה על המשתתף למלא את טופס הצעת המשתתף תוך שהוא נוקב  .12.1

שיעורי ההנחה המוצעים על ידי המציע הפריטים המנויים ברשימה המצורפת כנספח ב למכרז זה. יובהר כי 

 13.2ירכיבו את שיעור ההנחה המשוקלל המוצע על ידי המציע בהתאם לאמור בס לנספח ב  2 -ו 1בסעיפים 

לנספח ב יהא אחיד (ויחיד) לגבי כל   1תוך שמובהר כי שיעור ההנחה המוצע על ידי המציע במסגרת סעיף 

לנספח ב  2בנספח ב וששיעור ההנחה המוצע על ידי המציע במסגרת סעיף  1פריטים המנויים בטבלה שבסעיף ה

  בנספח ב. 2יהא אחיד (ויחיד) לגבי כל הפריטים המנויים בטבלה שבסעיף 

 בכתב הכמויות.   המשתתף יחתום בחתימת ידו על טופס הצעת המשתתף ועל כל עמוד ועמוד .12.2

ימים  90חלוף בתוקפה ותחייב את מגישה החל מהמועד שבו תוכנס לתיבת המכרזים ועד לההצעה תעמוד  .12.3

באותו אופן מתפרסמת כל   מהמועד האחרון להגשת הצעות אותו רשאית העירייה בהודעה בכתב בה תפורסם

 .וכיוצ"ב)מענה לשאלות הודעות הבהרה, תיקון, דחייה, הודעה אחרת הנוגעת למכרז (ובכללן 

חמשת (ש"ח   5,000 המשתתף יידרש לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית וצמודה על סך של .12.4

להבטחת חתימת המשתתף הזוכה על ההסכם, ולהמצאת כל המסמכים והאישורים  שקלים חדשים) אלפים 

' להוראות  דספח כנימים מיום קבלת ההודעה על זכייתו במכרז. הערבות תהא בנוסח המצ"ב  7הנדרשים, תוך 

. השם שיופיע בערבות יהא שם המשתתף. הערבות תהא צמודה למדד המחירים לצרכן, תעמוד  למשתתפים

ימים מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות ותהא בלתי מוגבלת ובלתי מותנית וניתנת   90בתוקף למשך 

שת  ימים. הערבות תהא ניתנת להארכה על פי דרי 10למימוש לפי דרישת העירייה תוך תקופה שלא תעלה על 

העירייה למשך תקופה שתיקבע על ידה, ככל שהליכי המכרז יתעכבו. הצעה שתוגש בלי צירוף ערבות כאמור  

 לעיל, או הצעה שהערבות שתצורף לה לא תהא ניתנת להארכה כאמור לעיל, תיפסל על הסף, ולא תובא לדיון. 

את המסמכים הר"מ, כשהם  יוובנוסף לכל מסמך הנדרש במכרז זה על נספחעל המשתתף לצרף בנוסף להצעתו  .12.5

 חתומים על ידו בשולי כל עמוד ועמוד: 

 העתק תעודת עוסק מורשה מאת שלטונות מס ערך מוסף. .12.5.1

 אישור מאת רואה חשבון או שלטונות מס הכנסה על ניהול פנקסים כדין.  .12.5.2

לחוק   2העתק תעודת מורשה לעסוק עם גופים ציבוריים (מאת רשויות מע"מ) כאמור בסעיף  .12.5.3

 .1976 -התשל"ו ס), מ ם גופים ציבוריים (אכיפה ניהול חשבונות ותשלום חובות עסקאות ע

לאספקת מדי  בהסכם  הספקעימם קשור  או גופים אחרים\ תאגדי מים ורשויות מקומיות ורשימת  .12.5.4

 .ובהווה בעברמים 

 .נספח ב ) –(כתב כמויות  צעת המשתתף כשהיא חתומה על ידו.ה .12.5.5

 נשוא  האחרונות שנים ה 3 במהלך מכירות ואספקת מדי מים מסוגים שוניםמסמכים המעידים על  .12.5.6

 מכרז זה. (כגון: הסכמים, המלצות וכיו"ב). 

להסכם, המעידים על עמידת המשתתף בתנאי  ) ו (ז )ה(תצהירים מאומתים בידי עו"ד בנוסח נספח  .12.5.7

 לעיל. ) 10) ו ( 7(הסף כמפורט בסעיפים 

 ה על שם המשתתף בדבר רכישת מסמכי המכרז. צילום קבל .12.5.8

 

   .אישור הבנת תנאי המכרז .12.5.9
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 אור כללי של המשתתף, מבנה ארגוני ושמות המנהלים.יזהות המשתתף, ת .12.5.10

אדם מיומן, ציוד, חומרים, אמצעים   כוח תצהיר מאומת בידי עו"ד, המעיד כי ברשותו של המשתתף  .12.5.11

 נשוא מכרז זה, כמוגדר וכמפורט במפרט הטכני,   אספקת מדי מיםוכלי רכב מתאימים לביצוע 

 

 סכם. והמצורף לה

   בנוסח המצורף.ערבות בנקאית  .12.5.12

 מכתב המלצה מהבנק בו מנהל המשתתף את עסקיו, המעיד על חוסנו הפיננסי של המשתתף.  .12.5.13

 לעיל.  ) 10.3) ו (10.2(בעבירות המצוינות בסעיף  אישור על היעדר הרשעות .12.5.14

   חתומים ע"י המשתתף בכל דף ודף מהם.יתרת מסמכי המכרז כשהם  .12.5.15

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, העירייה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל   .12.6

אחד מהמציעים לאחר הגשת ההצעות למכרז, להשלים מידע ו/או המלצות ו/או אישורים דקלרטיביים בכל 

רך עמידתו של המציע ו/או הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע ו/או חברי הצוות מטעמו וזאת, בין היתר, לצו

 חברי הצוות מטעמו, בתנאי הסף שפורטו לעיל. 

 הבא: באופן  בוצעהחתימה על מסמכי המכרז ת .12.7

, יחתמו מספר השותפים המינימאלי הדרוש כדי לחייב את השותפות, תוך  היה המשתתף שותפות .12.7.1

המעיד  עו"ד  \ח חותמת השותפות. כמו כן יצורף אישור רו" וצרפיציון שמו/ם המלא, וכתובתו/ם ו

 כי החותמים הם מורשי החתימה של השותפות.

(להלן לעניין סעיף זה: "התאגיד"), יחתמו מספר המנהלים  היה המשתתף חברה רשומה .12.7.2

המינימאלי הדרוש כדי לחייב את התאגיד תוך ציון שמו/ם המלא וכתובת התאגיד, ויצרפו חותמת 

 כי החותמים הם מורשי החתימה של החברה. המעידעו"ד \יצורף אישור רו"חהתאגיד. כמו כן, 

 . שיקולי ועדת המכרזים בבחירת הזוכה  .13

  מובהר בזאת כי אין ועדת המכרזים מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. .13.1

(הנחה שתחול על  המוצע במסגרתההמשוקלל אחוז ההנחה שהצעה   -" ההצעה הזולה ביותרלעניין סעיף זה " .13.2

 אחוז(להלן: "אחוז ההנחה המשוקלל  .ביותר גבוההההינו  מחירי מדי מים הנקובים בנספח ב למכרז זה) 

 של הצעה יקבע באופן הבא: ") המשוקלל ההנחה  שיעור" או "המשוקלל ההנחה

 .המשוקללמאחוז ההנחה _% 90יהווה _לנספח ב  1שיעור ההנחה המוצע על ידי המציע בסעיף  .13.2.1

  _% מאחוז ההנחה המשוקלל.10לנספח ב יהווה _ 2שיעור ההנחה המוצע על ידי המציע בסעיף  .13.2.2

לעיל מובהר כי ועדת המכרזים, לשם בחירת הזוכה במכרז, תשקול בין   )  1עיף (מבלי לגרוע מכלליות האמור בס .13.3

 היתר, את הנתונים הבאים: 

 . ףהצעת המשתתהמוצע במסגרת המשוקלל שיעור ההנחה  .13.3.1

 . חוסנו הכלכלי, אמינותו, כושרו המקצועי וניסיונו בעבר של המשתתף .13.3.2

 .במידה והיה בהתקשרויות קודמות עם המשתתף  עיריית בית שאןניסיון  .13.3.3

ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מאת המשתתף, בעת הדיון בהצעתו, הסברים וניתוחי מחיר,  .13.4

 ההסברים והניתוחים הנדרשים.והמשתתף מתחייב למסור את כל 

ועדת המכרזים מתחייבת לשמור על סודיות בנוגע לכל ההסברים וניתוחי המחירים של המשתתף, אשר ימסרו   .13.5

ובלבד שהמציע יציין במפורש בפני ועדת המכרזים (לרבות בכתב) את המסמכים לגביהם הוא  לה לפי דרישתה

 . מבקש שמירה על סודיות

סבר ו/או ניתוח כאמור, רשאית ועדת המכרזים להסיק מסקנות לפי ראות עיניה אם המשתתף יסרב למסור ה .13.6

 ואף לפסול את ההצעה.

 

לכאורה קשר כזה, או אם  יוכח ועדת המכרזים תפסול כל הצעה שהוגשה בתיאום עם משתתפים אחרים, אם  .13.7
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 הזוכה לא ימלא אחר כל דרישות המכרז.

פה, עם המשתתפים במכרז, בדבר פרטים שונים  -ו בעלועדת המכרזים תהא רשאית לבוא בדברים, בכתב א .13.8

 בהצעותיהם, וזאת כדי לאפשר לעירייה להעריך את ההצעות. 

 אשר יבחר כזוכה במכרז, לשם שיפור המשתתף  מובהר בזאת כי העירייה תהא רשאית לנהל משא ומתן עם  .13.9

 הצעתו, בהתאם לדין. 

 ההסכם והשבת ערבות המכרז  חתימת .14

ימים מיום קבלת הודעה על זכייתו  7אשר יבחר כזוכה במכרז יתבקש לחתום על נוסח ההסכם בתוך משתתף  .14.1

 על ידי המבטח. ת נספח הביטוח כשהוא חתוםא איוכן להמצ במכרז

למסמכי  הספקלא מילא הזוכה את התחייבותו זו, רשאית תהא העירייה לחלט את הערבות הבנקאית שצירף  .14.2

 המכרז מטעמו (ערבות מציע), והמשתתף יהא מנוע מלהשמיע כל טענה כנגד החילוט.

 מכרז שצורפה למסמכי המכרז וזאת באופן כדלקמן: ל הצעהבמכרז יהיה זכאי להשבת ערבות משתתף  .14.3

עם קבלת הודעה  - אספקת מדי המיםהמכרז שלו נפסלו או שלא נבחר לביצוע  שמסמכימשתתף  .14.3.1

 כאמור.

המצאת ערבות ביצוע  , וכנגד עם חתימתו של נוסח ההסכם - את מדי המים לספקשנבחר משתתף  .14.3.2

, והמצאת אישור על קיום ביטוחים המצורף כנספח ה לנוסח )ד נספח( נשוא ההסכם התקשרותל

 , חתום על ידי המבטח.בו 30ההסכם וכקבוע בסעיף 

 והנחיות להגשת הצעות  הוראות כלליות .15

תוספת שיערכו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין אם על ידי שינוי או תוספת בגוף   אוכל שינוי  .15.1

לוואי או בכל דרך אחרת, לא יחייבו את העירייה ולא יהיה להם כל תוקף מחייב   מסמכי המכרז ובין אם במכתב 

 . ולא יהא בהם כדי לגרוע מהתחייבות המציע להוראות המכרז כפי שהינן במקור כלפי העירייה

-בניסטי שגיתגב אל  sagit@bet-shean.org.ilמייל יפנה באמצעות  ,מצא המשתתף סתירה בין מסמכי המכרז .15.2

למתן תשובה, ויפרט בפנייתו  מייל /תוך ציון שמו ומספר הפקס, בעירייה מחלקת נכסים והתקשרויות מנהלת 

השאלות והתשובות להן יצורפו  את מהות השאלה ו/או אי הבהירות. התשובות תופצנה לכל משתתפי המכרז

ם (ובלבד שניתנו קודם  להצעת המשתתפים ויחתמו על ידם ובכל מקרה לא יהא באי צירופם או במועד נתינת

למועד האחרון להגשת הצעות כפי שיהיה ) כדי להקנות למשתתף כל זכות שהיא לרבות הזכות שלא לקחת 

 בחשבון את התשובות שניתנו על ידי העירייה במסגרת אותם מסמכים והודעות.

, יש לשלם באגף הגבייה ולקבל את 18/06/2020החל מתאריך  ש"ח300תמורת  ניתן לרכושאת מסמכי המכרז  .15.3

למסור במסירה ידנית (לא לשלוח בדואר)   , מחלקת נכסים והתקשרויות. יש  1המעטפה בבניין העיריה , קומה 

בלבד  06/2020ס) מ#מכרז פומבי  , במעטפה סגורה נושאת ציוןהבירהירושלים , ברח מנכ"ל העירייהבמשרדי 

 בצהרים.  13:00בשעה , 05/07/2020עד ליום 

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

 ועדת המכרזים. 

מובהר כי החתימה על ההסכם וביצועו מותנים באישור תקציב על ידי הגורמים המוסמכים, ולזוכה לא תהא כל  .15.4

או  \באופן חלקי ו  הזמנת מדי המים תבוצעאו אם \ או יבוטל ו\ ו חהידטענה נגד העירייה אם ביצוע ההסכם 

 בשלבים.

, ולאחר מכן קבע בית משפט מוסמך כי  באספקת מדי מים") והחל הזוכה המקורינקבע זוכה במכרז (להלן: " .15.5

לפי להפסיק לספק מדי מים "), מתחייב הזוכה המקורי הזוכה המאוחרמשתתף אחר הוא הזוכה במכרז (להלן: "

 . במקרה כזה לא יהא זכאי הזוכה המקורי לכל פיצוי או תשלום מאת העירייה, המאוחרכרז זה, לטובת הזוכה מ

 

לזוכה  העירייה.בפועל כפי שאושרה ע"י לאספקה ובהתאם  סיפק מדי מיםתקופה בה גין ב לתשלוםפרט 
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 המקורי לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי העירייה, בגין ההליך שבוצע. 

מובהר בזאת כי השימוש בלשון "הצעה" בגוף המסמך אין בו כדי להכשיר,  בשום דרך, את המסמכים שיוגשו על  .15.6

 על פי דיני המכרזים.  הצעהידי המשתתף לכדי 

 

 

 

 

  בכבוד רב,                                       
 ,  ז'קי לוי       

 ראש עיריית בית שאן                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "מקרל הכנה עםמים  מדי, מסוגים שונים חדשים מדי מים לאספקתסכם ה
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 2020ביום ______ לחודש __________ בשנת  שאן בביתשנערך ונחתם 
 
 

 עיריית בית שאן  ב י ן: 
 הבירה  ירושלים מרחוב 
 שאן  בית 
 046489483טלפון ; 
 אחד  מצד                 ")העירייה(להלן: " 
 
 

 ___________________________ ל ב י ן:
 

 ח.פ./ח.צ./ע.ר. ____________
 ______________________מרחוב 

 טל:______________; פקס: _______________
 באמצעות מורשי חתימה מטעמו/ה:

      _________________.ז. ת.1
 _________________ .ז.ת.2

 מצד שני                   ) הספק(להלן         
 

 חדשים מים מדי של אספקהלמתן שירותי  06/2020 פומבי שמספרו מסגרתוהעירייה פרסמה מכרז  הואיל:
 ");המכרז(להלן: " שונים בקטרים"מ קרל הכנה עם מים ומדי, מדגמים שונים

, אחרי עיון ובחינה זהירה של ההסכם, על כל נספחיו, ושל שאר מסמכי המכרז, הגיש לעירייה והספק והואיל: 
 המפורטים במסמכי המכרז;הצעה, לביצוע ומילוי כל האמור במכרז, בהתאם לתנאים 

, ראש העירייה אישר את המלצתה, והעירייה הספקוועדת המכרזים המליצה על קבלת הצעתו של  והואיל: 
 ; והכריזה על הספק כזוכה במכרז קיבלה את ההצעה כדין

 להוות כדי העירייה ידי על כזוכה בבחירתו איןהצעתו למכרז כי  להגשתלספק עוד קודם  והובהר והואיל: 
המים ויתר הפריטים המנויים  מדימינימלית כלשהי (או בכלל) של  להזמנה העירייה התחייבות

בתשלום בעד  התתמצ העירייה של מחובתה וכילגביהם הוכרז הספק כזוכה  ואשרברשימה שבנספח ב 
ה על אושר םמדי מים/פריטים אחרים המנויים בנספח ב ואשר הוזמנו בפועל על ידי העירייה ואספקת

 ;ידה בהתאם להוראות הסכם זה

 והצדדים מעוניינים לעגן את מחויבויותיהם וזכויותיהם ההדדיות; : והואיל
 

 
 אי לכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן: 

 מבוא ונספחים .1

 כאחד. אותם ואויש לקר הימנוהמבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד 
 

 הסכם זה, המהווים חלק בלתי נפרד ממנו, הינם: נספחי .1.1

 ").המפרט הטכני(להלן: " דגם אישור+ מפרט טכני מיוחד - 1+2נספח א' .1.1.1

 .  + הצעת המשתתף  כמויותכתב    - נספח ב' .1.1.2

 .ספקעל קיום ביטוחים של ה אישור - נספח ג' .1.1.3

 כתב ערבות ביצוע אוטונומית בלתי מותנית. נוסח  - נספח ד' .1.1.4

 

 .בדבר שכר מינימום ספקה הצהרת - נספח ה' .1.1.5

 .נוסח ערבות מציע למכרז - נספח ו' .1.1.6
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 הספק בדבר העסקת עובדים זרים. הצהרת - 'ז נספח .1.1.7

 . מכרז תנאי הבנת  בדברהספק   הצהרת - 'ח נספח .1.1.8

"תעריפי מים וביוב לצרכני תאגידי מים  ,1/1/2020רשות המים, ספר התעריפים  - נספח ט' .1.1.9

 וביוב: תעריפים לשירותים מיוחדים.

 . מורשי חתימה - 'י נספח .1.1.10

 . מכרז התאום אי בדבר  תצהיר  -יב'   נספח .1.1.11

מדי המים השונים  את יספק המשתתף, לעיל עיףבנוסף, לנספחים המצורפים להסכם זה, כמפורט בס .1.2

 השנתות לוח על כאשר )2א(נספח  המים רשות מאת תקינה בעלי מים למדי דגם לאישוריבהתאם 

התאם לתקנים, הוראות בשקבלו  אישורים בכל הקטרים וזאת בצירוף  MID/EECסמל יוטבע

 .)המים רשות היצרנים לחומרים השונים, דרישות הרשויות השונות (משרד הבריאות,

תיקבע  - או בינם לבין עצמם לעיל מהאמוריםלבין נספח  1.1.1הנקוב בסעיף  הנספחאירעה סתירה בין  .1.3

ו הסידורי עדיפות על העדיפות בהתאם לחלוקה שלהלן, כאשר הוראות המסמך המוקדם במספר

 הוראות המסמך המאוחר:

 . כתב הכמויות.1   לצרכי ביצוע:

    . המפרט הטכני המיוחד.2     

 . ההסכם.3

 .כתב הכמויות 1  לצרכי מעקב ותשלום:

    .המפרט הטכני המיוחד 2     

 . לאספקה מאושרות הזמנות.4     

 .העירייה של המחסנאי"י  ע חתומה משלוח תעודת.5

 .ההסכם6     

 הגדרות  .2

 בהסכם זה יוקנו למונחים הבאים המשמעויות כדלקמן:

 גזבר העירייה, לרבות מי שהוסמך על ידו לעניין הסכם זה, כולו או מקצתו.  -" הגזבר" .2.1

 לעיל. 1הסכם זה לרבות נספחיו, המפורטים בסעיף  -" ההסכם" .2.2

  שונים  מסוגים מים מדי  אספקתלקבלת שירותי  06/2020 פומבי מס' מסגרת מכרז  -" המכרז" .2.3

 . שונים ובקטרים

 מהנדס העיר או מי שהוסמך מטעמו לשמש כמהנדס המלווה את הפרויקט  -""המהנדס .2.4

 מודד מים, מונה מים. - "מד מים" .2.5

מדי המים שעל הספק לספק לעירייה בהתאם לכמויות ובהתאם  סוגירשימה המפרטת  - "הזמנה" .2.6

תימסר מדי פעם  ההזמנה. העירייה לצרכי בהתאם שונותבתקופת זמן לתעריף שנקבע .ההזמנה תונפק 

 .המחסנאיעל ידי מנהל מחלקת המים או  ספקל לפעם

   .מים מדי נתהזמלנהל את פרויקט  העירייהאו התאגיד שהתמנה על ידי  האדם -" המנהל והמפקח" .2.7
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 של השיפוט בתחום מיםמדי  החלפתיועץ העירייה אשר גם מבצע פיקוח עליון על  - "המתכנן/ היועץ" .2.8

 .העירייה

 . עיריית בית שאן -" המזמין/העירייה" .2.9

 עםמים  מדיו, דשיםמסוגים שונים כשהם מדי מים ח ,שונים בקטריםמדי מים  אספקת -" הפרויקט" .2.10

, ובכתבי במכרזכמפורט .תחום המוניציפאלי של העיר , שדרוג ,החלפה להתקנה חדשה, "מקרל הכנה

 הכמויות.

 .לרבות נציגיו, עובדיו, מורשיו או כל מי שהוסמך על ידו לעניין הסכם זה, כולו או מקצתו -" ספקה" .2.11

 .עיריית בית שאןמחלקת המים והביוב של  -"  והביוב המים מחלקת" .2.12

 הות ההסכםמ .3

קר"מ בקטרים שונים עפ"י הזמנה  ומדי מים עם הכנה ,מסוגים שונים חדשיםמדי מים   יספק ספקה .3.1

תי מגורים, מוסדות, ושטחים ב עבורב יסופקו כאמור הזמנותפרטנית שתועבר אליו מעת לעת. 

נספח   המהווה, וזאת כמפורט בהסכם, במפרט הטכני בית שאןציבוריים בתחום המוניציפאלי של העיר 

 , וביתר נספחי ההסכם. להסכם א'

לכל סוג וסוג ובקטרים שונים,  מחירםוסוגי מדי המים  מפורטיםבו  מסגרת" הסכם"זה הינו  חוזה .3.2

 כמויותתבוצע לפי "מנות" שמפרטות את  הזמנהלאחזקת מערך מוני המים העירוניים. כל  יםהדרוש

ע"י מחלקת המים של העירייה או  לספק תימסר ההזמנה .המבוקשים והקוטרים הסוג המים מדי

יהיה לפי מחירי  ספקהתשלום ל .העירייה מטעם אחר מוסמך גורם כלאו \ואו מחסנאי \והמפקח 

כפול הכמות שהוזמנה וסופקה (לאחר שיקלול ההנחה שהוצעה על ידי המציע)  היחידה בכתב הכמויות

או כל גורם מוסמך אחר \או המחסנאי ו\ו ע"י המפקחאושר ת" אשר משלוח תעודת"ל בהתאםבפועל 

 מטעם העירייה.

ואין  יבוצעובנספח ב' יוזמנו על ידי העירייה ו/או  מודגש במיוחד שאין זה מן ההכרח שכל הסעיפים המפורטים

 .או בכלל כל חובה על העירייה להזמין כמות מינימלית כלשהי, פר תקופה או פר הזמנה בודדת

 הצעתו לעירייה על סמך הצהרותיו כדלקמן:  כוחהינה מ ספקההתקשרות בין העירייה לבין ה .3.3

 כל ובעל"ל מחואו \ו מהארץ יצרן של שיווק זיכיון בעל מוסמך משווקאו \ו יצרןהינו  ,המשתתף .3.4

או \ו בייצורבעל ניסיון  המשתתף .המים מרשות דגם אישור בעלי מים מדי לספק הנדרשים שוריםהאי

 "ל.בחואו \ו בארץ שונים לגופים מים מדי ואספקת בשיווק

האדם, האמצעים והציוד הדרושים לביצוע העבודות ולעמידה בכל   כוחהיכולת,  המשתתףברשות  .3.5

 התחייבויותיו על פי הסכם זה ברמה המקצועית הגבוהה ביותר ועל פי לוח הזמנים הקבוע בהסכם זה. 

 הנדרשים ו/או שידרשו על פי כל דין לביצוע העבודות והאישוריםישיג את כל הרישיונות  ספקה .3.6

 מהסוגים הנכללים במכרז זה.   ואספקת מדי המים 

 תקופת ההסכם .4

חודשים אשר תחילתה ביום חתימת ההסכם או במועד הוצאת צו  12הסכם זה הינו לתקופה של  .4.1

 ). "תקופת ההסכם"לפי המאוחר (להלן:  - חתום בידי מורשי החתימה בעירייה  ספקהתחלת עבודה ל
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תקופות נוספות  4-הבלעדי, להאריך את תקופת ההסכם בהעירייה תהא רשאית, עפ"י שיקול דעתה  .4.2

). סך התקופה המצטברת של ההסכם "תקופת ההארכה"חודשים כל אחת (להלן:  12רצופות, בנות עד 

 חודשים.  60לא תעלה על 

יום לפני מועד סיום הסכם  60עד  ספקהחליטה העירייה להאריך את תקופת ההסכם, תודיע על כך ל .4.3

 ה בכתב אשר תיחתם על ידי המנהל והגזבר, והצדדים יחתמו על הסכם הארכה.זה, באמצעות הודע

במועד חתימתו על הסכם ההארכה פוליסת ביטוח וערבות בתוקף,  ספקהוארכה תקופת ההסכם, יציג ה .4.4

 וכל מסמך אחר אשר תדרוש העירייה, והכל על פי תנאי הסכם ההארכה.

הסר ספק יובהר כי אין באמור בהסכם זה ובמסמכי המכרז ולרבות האמור בסעיף זה כדי לחייב  למען .4.5

מינימלית של הזמנות (מדי מים ו/או פריטים  כמות לביצועכלשהן או  הזמנות לביצועאת העירייה 

לא תהא כל חובה כלפי הספק אלא חובתה   ולעירייהבנספח ב למכרז ולהסכם זה)  המנוייםאחרים 

ואף   שהוזמנו על ידה בפועל מהספק אם להוראות הסכם זה ביחס למדי מים ו/או פריטים בהת

 על ידי העירייה.   אושרה אספקתם

 העבודה  .5

בפועל  לפי הזמנה חדשים בקטרים שונים ו/או פריטים אחרים המנויים בנספח ב מים מדי אספקת .5.1

 .'בבהתאם לנספח  מאת העירייה

 משלוח ממועד ימים 60  על יעלה שלא זמן פרק בתוך תבוצע הספק ידי על בפועל מים מדי אספקת .5.2

  . העירייה"י ע ההזמנה

שנים  שש, תהיה המים במדיקופת האחריות בה אחראי הספק לכל פגם, חיסרון או קלקול שיתגלו ת .5.3

מאושרת על ידי  אספקה" ושנתיים למדי מים אחרים מיום ביצוע  3/4 -, ו1/2למדי מים  לפחות

 של אחר נציגאו \ו המחסנאייום חתימת  הינו האחריותהעירייה. התאריך הקובע לתחילת תקופת 

תקופת האחריות, יעשה הספק על חשבונו כל תיקון שיידרש.  במהלך. המשלוח תעודת על העירייה

או החלפת פריט לא תקין עד לגמר תקופת האחריות, כל תיקון יעשה \ואי לעכב תיקונים רש אינוהספק 

 מיד עם קבלת הדרישה.

 תמורה  .6

זכאי לתמורה  ספקוכל מחויבויותיו לפי ההסכם על כל נספחיו, יהא המדי המים  אספקתבעבור ביצוע  .6.1

לאחר   להסכם 'ב כנספח אשר תקבע ע"י מכפלת מחירי היחידה הרלוונטיים שבכתב הכמויות המצורף 

, בכמויות הספק ידי על השצוינכפי  שיקלול ההנחה שצוינה בהצעת הספק למכרז (בנספח ב למכרז)

 .העירייה יגנצ ידי על כדין חתומה כשהיא המשלוח ותעודת ההזמנה תעודתבפועל בהתאם ל שסופקו

 הצעה" כוללים מע"מ. -האמור תחת עמודת "מחיר " כתב כמויות",– ב בנספח המפורטים המחירים .6.2

אין ברשימה המפורטת בנספח ב כדי לחייב את העירייה לרכישת כל למען הסר ספק, מובהר כי  .6.3

המנויים ברשימה הפרטים המנויים בה ו/או חלק מהם ו/או כל כמות מינימלית שהיא מאילו מהפרטים 

לאחר שקלול ההנחה  'בבנספח , במחירי היחידה המפורטים ספקהתמורה תשולם ל האמורה.

שבוצעה על  משלוח תעודת"), אך ורק בגין תעריפי הזכייהבהצעתו (להלן: " ספקנקב הבה הרלוונטית 

 .אושר בחתימת העירייה כנדרש הואשר ביצוע שבוצעה כאמורידו בפועל ובכמות 
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  המים מדי אספקתהינה תמורה כוללת בגין  6.1מובהר בזאת כי התמורה כמפורט לעיל בס"ק  .6.4

 והבאתםולרבות כל פעולה ומטלה נלוות המתבצעות במסגרתה, עפ"י ההסכם, הובלתם,  והאביזרים

 ).נספח א'כמפורט בנספח הטכני ( העירייה למחסן

ללא כל שינוי ו/או עדכון במהלך כל   בתוקףשארו יקבו בהצעתו למכרז, ינשנ ספקיה של היתעריפי הזכ .6.5

 תקופת ההסכם.

 ,מובהר ומוסכם כי, תנודות במדדים מכל סוג שהוא, בריבית, בשכר עבודה, במסים, ארנונות, תשלומים .6.6

 יה הנ"ל.יהזכהמים עפ"י  מדילא ישנו את תעריפי הוצאה אחרת  וכלמחירי חומרים 

, מחירו יקבע זה במכרז המים מדי בטבלת נמצא שאינומד מים מיוחד  לספקהמנהל  על ידי ספקנדרש ה .6.7

  . )השוק מחיר( בשוק  הידוע למחיר בכפוף ומתן במשא

 מדי של כלשהי כמותאו /ו מינימלית כמות לרכוש מתחייבת העירייה איןמצהיר כי ידוע לו כי  ספקה .6.8

העירייה   כנגדיהיה מנוע מלהעלות טענות  הספק .זה ולהסכם למכרז ב בנספח המנויים פריטים או מים

 .דופן יוצאותחריגות  הזמנותבעניין 

 אופן תשלום התמורה  .7

 יהיה על פי המפורט להלן:מדי המים  אספקאופן תשלום התמורה בגין  .7.1

  3 -ב  כדיןמשלוח חתומות  תעודותמדור מים  למנהלת ספקלכל חודש, יגיש ה 10-עד ליום ה .7.1.1

 ספקההחישוב, חשבונית,  בדף שסופק מים מד סוגהעתקים, ובצרוף דף חישוב כמויות לכל 

 וכן את אופן חישובה על בסיס כל הנתונים  הזמנהיפרט את סך התמורה המגיע לגבי אותה 

הרלוונטיים. החשבון יהיה מבוסס על רשימת הכמויות והמחירים המצורפת להסכם זה, היה  .7.1.2

את החשבון   מים מדור מנהלת תחזירלא הגיש את החשבון בהתאם להוראות הנ"ל,  ספקוה

לשם הגשתו מחדש, ומניין הימים לבדיקת החשבון כאמור יחל ממועד הגשת החשבון  ספקל

 מחדש.

 בחודשו. חשבונות יוגשו מדי חודש ה. מודפסים כשהם יוגשו החשבונות .7.1.3

         אותו ותעבירכולו או מקצתו,  ,אותו תאשראת החשבון,  מדור מים תבדוק  מנהלת .7.1.4

, בצירוף המסמכים הנקובים בס"ק  ספק ימים ממועד המצאתו ע"י ה 14, וזאת תוך ותלגזבר

 על הסכום המאושר לתשלום. ספקלעיל ובצירוף חשבונית המס מטעם ה)  8.2(

את הסכום המאושר על ידו לתשלום מתוך התמורה נשוא  ספקהגזבר יבדוק את החשבון וישלם ל .7.2

ובכפוף להמצאת חשבונית  מים מדור  מנהלתיום לאחר המועד בו אושר החשבון ע"י  90החשבון, תוך 

 מס וחשבונית. מובהר בזאת כי המצאת החשבוניות הינה תנאי לתשלום. 

מורה הקבועה בנספח ב לאחר תעריפי הזכייה כהגדרתם לעיל (קרי הת, אחר מקום בכלעל אף האמור  .7.3

לא יחשב  תשלום בפיגור  כל .וריבית הצמדה הפרשי םעליהולא יחולו  םסופי שקלול הנחת המציע) הינם

כהפרת ההסכם ולא יהא בו בכדי להטיל על העירייה חובת תשלום פיצוי ו/או תשלומי פיגורים מכל סוג 

 ומין שהוא.

 תמורה תהווהשיעור ההנחה שהציע הספק בהצעתו למכרז,  לאחר שיקלולהקבועה בנספח ב  התמורה .7.4

 למען. שיהיו כפי הנוספות התקשרויות תקופות כל או /ו ההתקשרות תקופת כלמשך  ומוחלטת סופית

 .למדד הצמדה כל  תתווסף לא האמורה לתמורה כי מובהר, ספק הסר
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בשום אופן מאחריותו ולא יגרע מזכות העירייה  ספקחשבון שישולם ו/או יאושר, לא ישחרר את ה .7.5

  מדי יישאר אחראי בגין כל פגם בתקינות  ספקלהעלות טענות בגין רשלנות, ביצוע לקוי, מרמה וכיו"ב. ה

 תוך פגם או בייצור נוצר הפגםבין שנתגלה פגם כאמור לפני אישור החשבון או אחריו, ובין אם  המים

 .האחריות בתקופת במוצר שימוש כדי

לעיל ביחס להגשת חשבונות  )7.1(כי הפרוצדורה המפורטת בס"ק , למען הסר ספק מובהר בזאת .7.6

ואישורם, מועדי התשלום ודרך העברתם, תחול, בשינויים המחויבים, גם לגבי כל תשלום, במקרה בו 

ם, או טרם סיום ביצוע העבודות ביחס לתשלום היחסי המגיע לו ע"פ ההסכ ספקהופסקה העסקתו של ה

 הסכם או דין.  כוחכל עילה וזכות אחרים מ כוחמ

עובדים לצורך ביצוע העבודות עפ"י הסכם זה בהתאם  ספקיעסיק ה ,לעילמבלי לגרוע מכלליות האמור  .7.7

 להוראות כל דין, הסכם קיבוצי או הסדר קיבוצי או כל נוהג ומנהג מחייבים במסגרת יחסי עבודה. 

ינהל עבור עובדיו תיק ניכויים כדין ובמסגרתו ינכה עבור עובדיו את כל הניכויים הנדרשים עפ"י  ספקה .7.8

 בורם את כל ההפרשות הנדרשות לפי כל דין. דין לרשויות המס, וכן יפריש ע

יבטיח קיומם של תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כנדרש בחוק, ובאין  ספקה .7.9

 דרישה חוקית, כפי שיידרש על ידי המנהל.

 להסכם.  בנספח ז'עובדים זרים, יעשה כן בהתאם לכל דין ובהתאם לאמור  ספקבמידה ויעסיק ה .7.10

 יחסי עובד ומעביד אי קיום  .8

ו/או עובד מעובדיו ו/או   ספקמצהיר בזה כי אין בהסכם זה, או בתנאי מתנאיו, כדי ליצור בין ה ספקה .8.1

משנה מטעמו ו/או כל אדם אחר מטעמו לבין העירייה ו/או מי מטעמה יחסי עובד ומעביד או יחסי   ספק

שותפות, וכי כל העובדים שיועסקו על ידו לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה יהיו וייחשבו 

  בלבד ולא יהיו בינם לבין העירייה יחסי עובד ומעביד, מכל מין וסוג שהוא. ספקכעובדי ה

ולקבלני המשנה מטעמו (לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, שכר  ספקכל התשלומים לעובדי ה .8.2

עבודה, זכויות סוציאליות, ניכויים ותשלומים למס הכנסה וביטוח לאומי, הוצאות נסיעה לעבודה 

העובדים שיועסקו כל  וכןוממנה וכל תשלום סוציאלי אחר), כל המסים וההיטלים החלים על המעביד 

על פי הסכם זה וכל יתר ההוצאות וכל הסיכונים והאחריות  ספקבויות העל ידו לצורך ביצוע התחיי

וישולמו על ידו במלואם ובמועדם,  ספקעל פי הסכם זה יחולו על ה ספקבקשר עם ביצוע התחייבויות ה

 והעירייה לא תהא אחראית לכך, בכל אופן וצורה.

יחסי עובד מעביד בין העירייה היה וייקבע על ידי ערכאה מוסמכת, כי על אף האמור לעיל התקיימו  .8.3

כי ישפה ויפצה את העירייה ו/או כל מי  ספקו/או מי מעובדיו ו/או כל מי מטעמו, מתחייב ה ספקלבין ה

מטעמה בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או אובדן שיגרמו כתוצאה מכל טענה ו/או תביעה ו/או קביעה בקשר  

 ה של העירייה. עם יחסי עובד מעביד כאמור, מיד עם דרישתה הראשונ

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוצהר ומוסכם בזה, כי היה וייקבע על ידי ערכאה מוסמכת, כי על אף  .8.4

, יראו את הצדדים כאילו הסכימו  ספקהאמור לעיל התקיימו יחסי עובד מעביד בין העירייה לבין ה

תמורה "הלהסכם זה (להלן:  18מהתמורה הקבועה בסעיף  55%מלכתחילה על תמורה בגובה 

מצהיר בזה כי התמורה המופחתת הנה מלאה והוגנת עבור ביצוע מלוא  ספק), וההמופחתת"

 התחייבויותיו על פי הסכם זה במידה שייקבע כי התקיימו יחסי עובד מעביד כאמור. 
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יחויב להשיב לעירייה את מלוא הסכומים שקיבל בקשר עם הסכם זה מעבר   ספקבמקרה כזה, ה .8.5

) בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן וריבית  "סכום ההשבה"ן: לתמורה המופחתת (להל

חשב כללי פיגורים, ממועד תשלומם ועד למועד ההשבה בפועל, והעירייה תהא זכאית לקזז את סכום 

עקב  ספקעל פי הסכם זה ו/או כל דין, לרבות כל סכום לו יהא זכאי ה ספקההשבה מכל סכום שתחוב ל

 חסי עובד מעביד על פי פסיקת ערכאה מוסמכת כאמור.  הקביעה על קיומם של י

 איסור המחאת ההסכם  .9

אינו רשאי להמחות את זכויותיו או חובותיו עפ"י הסכם זה לאחר או לאחרים, כולן או מקצתן,   ספקה .9.1

 אלא בהסכמת העירייה בכתב ומראש לכך. 

התאגיד ממי שהחזיק בו  ומעלה מהון מניות  25%העברת  גםתאגיד תיחשב "המחאה"  ספקהיה ה

 על ההסכם, לאחר או לאחרים. ספקבמועד חתימת ה

זכויותיו או חובותיו על פי הסכם זה, כולן או מקצתן, לאחר או לאחרים, יישאר הוא  ספקהמחה ה .9.2

אחראי להתחייבויות המוטלות עליו עפ"י ההסכם, על אף ההמחאה האמורה, ומבלי שיהא בכך כדי 

 ייה כלפי הגורם הנמחה. לפגוע בזכויותיה של העיר

העירייה תהא רשאית להמחות לאחר או לאחרים את כל זכויותיה ו/או התחייבויותיה על פי ההסכם או  .9.3

ח הסכם ומכ ספקלכך, זאת בכפוף לשמירה על זכויותיו של ה ספקחלקן, מבלי צורך בקבלת הסכמת ה

 זה.

ה יוקם בתחומי העירייה תאגיד כי היה ובמהלך תקופת הסכם ז כל ספקבהקשר זה יובהר למען הסר  .9.4

מים וביוב, תהא העירייה רשאית להמחות לתאגיד את כל זכויותיה והתחייבויותיה על פי הסכם זה או 

לא יהיו טענות/  ספקלבין התאגיד. ל ספקחלקן. לעניין זה ייחתם הסכם הסבה בין העירייה לבין ה

 דרישות/ תביעות כלשהן בהקשר זה כלפי העירייה.

 פיצויים, שיפוי וקיזוז אחריות,  .10

יהא אחראי כלפי העירייה וכלפי כל צד שלישי בגין כל נזק שיגרם להם בקשר לעבודה ולביצוע  ספקה .10.1

מחויבויותיו נשוא ההסכם, ויהא חייב בתשלום פיצוי לעירייה ו/או צד שלישי בגין נזק זה במלוא שיעור 

 ימים מיום שיידרש לכך ע"י העירייה. 14הנזק, וזאת בתוך 

את העירייה בגין  ספקכל הסכם או דין, ישפה ה כוחלשלמו מ ספקל השילמה העירייה תשלום שהיה ע .10.2

ימים מיום שנדרש לכך על ידה. בכלל זה, ישפה  7, בתוך 15%תשלום זה, בתוספת תקורה בשיעור של 

פסק דין בקשר עם העבודה ובקשר עם  כוחבו מ תחויב שהעירייהאת העירייה בגין כל תשלום  ספקה

 גין הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.הסכם זה, לרבות תשלומים ב

כל סכום שלדעת המנהל   -לפי הסכם זה  ספקהעירייה תהא רשאית לקזז ולנכות מכל סכום המגיע ל  .10.3

לעירייה ו/או לכל צד ג עפ"י כל הסכם או דין בין שהסכום קצוב ובין שאינו קצוב, כל  ספקמגיע מה

 י כל דין או הסכם.זאת מבלי לפגוע בכל סעד או תרופה להם זכאית העירייה על פ

ש"ח בגין כל הוראת   100לעירייה פיצוי מוסכם בסך של  ספקמבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה, ישלם ה .10.4

על כספים המגיעים לו מהעירייה.  ספקתשלום שהיה עליה לבצע בשל קיומו של צו עיקול שהוצא כנגד ה

 מהעירייה.  ספקהעירייה תהא רשאית לקזז סכום זה מהתמורה המגיעה ל
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העירייה רשאית תהא לעכב בידה כל מיטלטלין, מתקנים, חומרים, כלי עבודה וכיו"ב וזאת כבטוחה עד   .10.5

 אותן לא מילא על פי הקבוע בהסכם. ספקלמילוי התחייבויותיו של ה

 אין באמור לעיל בכדי לפגוע או לגרוע מכל סעד או תרופה להם זכאית העירייה עפ"י כל דין. .10.6

 ביטוח  .11

יבטח את עצמו ואת  ספקכל הסכם או דין, ה כוח לעיל ו/או מ 22סעיף  כוח מאחריותו ממבלי לגרוע  .11.1

 העירייה בנוגע לעבודות ולמחויבויותיו נשוא הסכם זה בביטוחים הבאים:

 ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור (צד שלישי). .11.2

 עבודות. במהלך ביצוע ה ספקביטוח חבות מעבידים עבור עובדים וקבלני משנה שיועסקו ע"י ה .11.3

 ביטוח אחריות מקצועית. .11.4

תחומי האחריות הינם כמפורט במסמך האישור על קיום ביטוחים מטעם חברת הביטוח המצורף   .11.5

, אך לא יפחתו מגבולות ספקגבולות האחריות יהיו לפי שיקול דעתו של ה'. גכנספח להסכם זה 

 האחריות המפורטים באישור על קיום ביטוחים הנ"ל. 

לעיל, כל עוד קיימת אחריותו  )א( ס"ק את ביטוח האחריות המקצועית, כמפורט ב ימשיך ויערוך ספקה .11.6

 24 -וירכוש את הביטוח כאמור לתקופה שלא תפחת מ  ספקאו דין. בכל מקרה ימשיך ה\ על פי הסכם ו

 חודשים לאחר סיום העבודה אשר ביצע עבור העירייה.

 בפוליסות יופיעו הסעיפים הבאים: .11.7

הביטוחים תיכלל העירייה כמבוטחת נוספת. במסגרת הפוליסה ייכלל סעיף המחייב את בכל  .11.7.1

 יום מראש על ביטול הביטוח או אי חידושו. 60חברת הביטוח להודיע לעירייה 

 בביטוחי החבות ייכלל סעיף אחריות צולבת. .11.7.2

ייכלל סעיף ויתור על תחלוף כנגד העירייה, עובדיה וכל הבא   ספקבפוליסות הביטוח של ה .11.7.3

מטעמה, לרבות חברות בנות או עמותות הקשורות לעירייה, וכל גוף אחר שאין זה מקובל  

 להפעיל נגדו זכות שיבוב.

' גנספח שאר תנאי הפוליסה הינם כמפורט וכקבוע במסמך האישור על קיום הביטוחים,  .11.7.4

 להסכם.

כשהוא מאושר וחתום ע"י  'גנספח ה במעמד חתימתו על ההסכם את המסמך ימציא לעיריי ספקה .11.8

בכל עת במהלך כל תקופת ההסכם שיציג  ספקחברת הביטוח. ברם, רשאית תהא העירייה לדרוש מה

 בפניה את הפוליסות עצמן.

ישלם לאורך כל תקופת ההסכם את דמי הביטוח והפרמיות בעבור הפוליסות המפורטות  ספקה .11.9

חייב  ספק, רשאית תהא העירייה לפרוע את תשלומי הפרמיות במקומו, והספקעשה כן הלעיל. לא 

כל   כוחיהא לשפותה בגין כל תשלום כאמור, וזאת מבלי לפגוע בכל סעד ותרופה הקיימים לעירייה מ

 דין או הסכם.

מכל אחריות שהינו חב בה כלפי  ספקמובהר בזאת, כי אין בקיום הביטוחים בכדי לשחרר את ה .11.10

כל דין או הסכם, ואין בקיום הביטוחים כאמור בכדי להתנות על אחריותו  כוחעירייה או צד ג מה

  .ספקשל ה
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שולם תשלום כלשהו ע"י חברת הביטוח, בשיעור הנמוך משיעורו בפועל של הנזק או הפגם בעבורו  .11.11

נזק או לשלם את יתרת הסכום המגיע כפיצוי או כיסוי ה ספקוכנגדו שולם התשלום, חייב יהא ה

 הפגם עד למלוא שיעורו. 

, וחייב  ספקהפוליסות, לא יהא בכך משום הגנה ל כוחהפרה חברת הבטוח את חובתה לתשלום מ .11.12

אחריותו על פי כל דין או הסכם, על אף  כוחיהא הוא בעצמו לשלם כל סכום שהינו חייב בתשלומו מ

 שסכום זה אמור היה להשתלם מטעם חברת הבטוח.

או כל \ שא בכל נזק ופגם שאינו מכוסה ע"י הפוליסות ויי ספקמובהר בזאת למען הסר ספק, כי ה .11.13

כל דין או   כוחמ ספקנזק ששיעורו חורג מתחומי האחריות על פי הפוליסות והינו באחריותו של ה

 הסכם.

 מתחייב לחדש את הביטוחים ולהחזיקם בתוקף לאורך כל תקופת ההסכם. ספקה .11.14

 ערבות  .12

לעירייה במעמד חתימתו על הסכם  ספקלהבטחת קיום כל התחייבויותיו נשוא הסכם זה, ימציא ה .12.1

") עפ"י הנוסח המצורף ערבות הביצוע₪ כולל מע"מ (להלן: "_______זה, ערבות בנקאית בסך של 

יום לאחר   90ערבות הביצוע תהיה בתוקף לאורך כל תקופת ההסכם ועד  .'דכנספח להסכם זה 

הסכם זה, עפ"י המאוחר  כוחהמתבצעות מ ואספקת מדי המים סיומה או עד גמר כל העבודות

 מביניהם.

את ערבות הביצוע, וזאת מבלי לגרוע  ספק בתום התקופה האמורה לעיל, תחזיר העירייה ל .12.2

, ומבלי לגרוע מכל סעד או תרופה זה בהסכםמפורט בס"ק מסמכותה הכללית לחילוט הערבות כ

 .כל דין או הסכם כוחהקיימים לעירייה מ

 . 'דבנספח  סכום ערבות הביצוע יהיה צמוד למדד המחירים הכללי לצרכן על פי מדד הבסיס, כקבוע  .12.3

 הן.או התניות כלש\ ימים מדרישתה ע"י העירייה, ללא הגבלות ו 4הערבות תהא ניתנת למימוש תוך  .12.4

 המנהל יחליט, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, אם יש מקום לממש הערבות, כולה או מקצתה. .12.5

 לעיל: 4הוארכה תקופת הסכם זה, כאמור בסעיף   .12.6

 ספקלעדכן את גובה ערבות הביצוע, לפי שיקול דעתה, ולדרוש מן ה רשאיתתהא  העירייה .12.6.1

 את הערבות המעודכנת. לידיהלמסור 

 ימים לפני תום תוקפה של ערבות הביצוע . 7ימציא לעירייה את הערבות המעודכנת עד  ספקה .12.6.2

את ערבות הביצוע הקודמת אשר  ספקכנגד מסירתה של הערבות המעודכנת תחזיר העירייה ל .12.6.3

, רשאית תהא העירייה לחלט את  ספקמצויה בידיה. לא נמסרה הערבות המעודכנת ע"י ה

וזאת מבלי לגרוע מסמכותה הכללית לחילוט ערבות כאמור  ערבות הביצוע הקודמת שבידיה, 

 כל דין או הסכם. כוחלעיל, ומבלי לגרוע מכל סעד או תרופה הקיימים לעירייה מ זה הסכםב

 ביטול ההסכם ותוצאותיו  .13

 מוסכם בין הצדדים כי העירייה תהא רשאית לבטל את ההסכם מידית במקרים הבאים: .13.1

  -תאגיד  במידה והינו -ן, ו/או הוכרז כפושט רגל, או כל די כוחכונס נכסים מ ספקמונה ל .13.1.1

 ניתן לגביו צו פירוק.
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הורשע בנוגע  או או מי ממנהליו נפתחה חקירה פלילית או הוגש נגדו כתב אישום, ספקנגד ה .13.1.2

 קלון. למעשים שהרשעה לגביהם הינה בבחינת עבירה שיש עמה

 או מי מטעמו נתפס או נחשד בגניבה, בלקיחת שוחד, או בכל מעשה מרמה. ספקה .13.1.3

אינו מסוגל לעמוד בדרישות ההסכם מסיבה בריאותית, כספית,  ספקלעירייה כי ה כחהו .13.1.4

 טכנית, או מכל סיבה אחרת.

נכסים  הינו שותפות ואחד מן השותפים נפטר או הוכרז פושט רגל או מונה לו כונס  ספקה .13.1.5

 ל דין וזאת אף אם השותפות לא פורקה. או הוכרז פסו

  .רשומה לא שותפות או שותפות מעין שהיא חברה לרבות -"שותפות" זה סעיף לעניין

 ימים  14מקרה בו יפר הספק הוראה יסודית מהוראות הסכם זה ולא יתקנה גם בחלוף  בכל .13.1.6

 הסכם מהוראות הוראה הספק יפר בו מקרה ובכל העירייה ידי על כן לעשות שנדרש מיום

 .העירייה ידי על כן לעשות שנדרש מיום ימים 30 בחלוף גם ההפרה את יתקן ולא זה

בבחינת רשימה סגורה, וכי אין  מובהר בזאת, כי אין המקרים המנויים לעיל כעילות ביטול ההסכם .13.2

ההסכם  ח כל עילה שבדין, ובכלל זה לבטל ו במנייתם בכדי לגרוע מזכות העירייה לבטל ההסכם מכ

 .ספקעקב הפרתו על ידי ה

 תחולנה ההוראות הבאות: ח כל דין או הסכם,ואו מכ\ בכל מקרה של ביטול ההסכם כאמור לעיל ו .13.3

אלה יישארו  והביטחונות מטעמו לא יפגעו, כל ספקזכויותיה של העירייה, חובותיו של ה .13.3.1

 בתוקפם המלא, כאילו לא בוטל ההסכם.

ו/או לדרוש את תשלומי הביטוחים  ספקפיקדון הערבות של ההעירייה תוכל לחלט את  .13.3.2

 למטרת השלמת האמור בהסכם זה.

זאת עד   הוהמצויים ברשות ספקהעירייה תהא רשאית לעכב בידיה כל מיטלטלין השייכים ל .13.3.3

 ההסכם. כוחמילוי מלוא מחויבויותיו מ

יעים לעירייה האמור בסעיף זה אינו בא על מנת לגרוע מסעדים נוספים או חלופיים המג .13.3.4

 עפ"י כל דין או הסכם.

ולרבות עפ"י האמור לעיל, יהא  ספקעל ביטול ההסכם מחמת הפרתו ע"י ה ספקהודיעה העירייה ל .13.4

זכאי לקבל אך ורק תשלומים בגין העבודות אשר בוצעו על ידו בפועל עד להודעת העירייה  ספקה

לעירייה עקב הפרת ההסכם ע"י  כאמור, וזאת בניכוי כל ההוצאות והנזקים שנגרמו ו/או יגרמו

 , לרבות פיצויים מוסכמים. ספקה

"), המאוחר הזוכה(להלן: " הוא הזוכה במכרז ספקקבע בית משפט מוסמך כי משתתף אחר ולא ה .13.5

יבוטל הסכם זה, והספק מתחייב לפנות את שטח העבודה לטובת הזוכה המאוחר. במקרה כזה לא  

יהא זכאי הספק לכל פיצוי או תשלום מאת העירייה, פרט לשכר עבודתו בתקופה בה עבד ובהתאם 

 לעבודתו בפועל כפי שאושרה ע"י המנהל. 

או דרישה כלפי העירייה, בגין \ ביעה ואו ת\ לא תעמוד כל טענה ו ספקלמען הסר ספק מובהר כי ל .13.6

 ההליך שבוצע. 

 עיסוק בהרשאה וניהול ספרים .14

 .1975 -מצהיר בזאת כי ברשותו תעודת "עוסק מורשה" לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו  ספקה .14.1
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דין כלפי שלטונות  ינהל ספרים כדין ויפעל במסגרת עבודתו נשוא הסכם זה כנדרש על פי כל  ספקה .14.2

 י ימשיך ויעשה זאת במהלך כל תקופת חלותו של הסכם זה.המס ובכלל, וכ

נדרשות על פי הדין  ה ינהל תיק ניכויים כדין לכל עובדיו, יפריש עבורם את כל ההפרשות ספקה .14.3

 וימשיך ויעשה כן בכל תקופת חלותו של ההסכם.

לעירייה אישור על  ספקבמעמד חתימתו של ההסכם ו/או סמוך לכל שנת כספים חדשה, ימציא ה .14.4

גובה ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה האזורי. מוסכם בזאת כי במידה ולא יומצא לעירייה 

לכל החזר מהעירייה בגין סכומי ניכוי שנוכו מהתמורה   ספקאישור כאמור במועד, לא יהא זכאי ה

 בהעדר אישור כאמור, וזאת על אף שהמציא אישור לאחר מכן.

 . פרשנות .15

סתירה, בין הוראה מהוראות הסכם זה לבין הוראה ברורה ומפורשת במסמך אחר  במקרה של  .15.1

(ג) לעיל, יכריע 1מהמסמכים המהווים את ההסכם, אשר לא נמצא לה פתרון בהוראותיו של סעיף 

המנהל בשאלה איזו הוראה מבין ההוראות תהא עדיפה על רעותה, (אשר על כן יש לנהוג על פיה). 

 ת ובלתי ניתנת לערעור.הכרעת המנהל תהא סופי

מסופק בפירושו הנכון של מסמך ממסמכי  ספקסתירה בין הוראות ההסכם או שהיה ה ספקגילה ה .15.2

 ההסכם או מסמך אחר הנוגע לו יפנה מיד למנהל לשם קבלת הנחיות כיצד לנהוג.

בכתב תוך שבעה ימים מיום קבלת הפניה. מובהר בזאת כי ההכרעה   ספקהנחיות המנהל יינתנו ל .15.3

יהא מחויב לנהוג   ספקעניינים המפורטים לעיל תהא נתונה באופן מוחלט ובלעדי בידי המנהל וכי הב

 על פי הנחיותיו והוראותיו של זה.

 ויתור  .16

דין או  כוחאחד הצדדים על זכות מזכויותיו או על ביצוע חובה שחייב היה הצד השני לבצע מ ויתר .16.1

גורף במקרה עתידי דומה ולא יהא בויתור כאמור משום תקדים לכל  הסכם לא ייחשב הדבר לויתור

 מקרה עתידי כאמור. 

כל ויתור, ארכה או הנחה מטעם אחד הצדדים לא יהיו בתוקף אלא אם נעשו מראש ובכתב ונחתמו  .16.2

 על ידי הצדדים לחוזה זה. 

 הפרה יסודית  .17

הינן בבחינת תנאים עיקריים בהסכם, והפרתן תחשב הסכם זה ב 15, 14, 13, 12, 11, 8, 7, 6, 5, 4, 3הוראות סעיפים 
 כהפרה יסודית של ההסכם.

 
 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 
 

 
 :ספקמורשה החתימה בשם ה       בשם העירייה:

 
 

 ________________________    _______________________ 
 ספקה      העירייה  גזבר ראש העירייה 
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 1 נספח טכני א'
 
   "מקרל הכנה עם,  מסוגים שונים חדשיםמדי מים  אספקתתאור העבודה   .1
 

יבצע ,משך זמן חוזה זה ,  ספקאור בכתב הכמויות , היעל פי הת אספקהעבודות לפי מפרט זה תכלולנה 
. כל עיריית בית שאן ואשר תאורן , היקפן , ייקבעו ע"י שונים,בקטרים  שונים מסוגים מים מדי אספקת
חישוב הכמויות  .הצרכים"י ועפ מים מדור מנהלת החלטתבפני עצמה ותבוצע על פי  הזמנהמהווה  אספקה

  .והזמנה הזמנהוהמחירים יעשה באופן נפרד לכל 
 

  .מים מדי  הזמנת.2
 

מד המים, סוג מד המים וכמות לאספקה. ההזמנה תהיה חתומה על ידי  קוטראור יתכיל תהמים  מדיהזמנת  2.1
 מנהלת מדור מים, גזבר העירייה  

  
 

או אם  ספקאת ההזמנה לידי נציג ה ההעביר  מים מדור שמנהלת מהמועד ייחשב  המים מדי לאספקתהמועד  2.1
  .החברה למשרדי בפקסאו \ ו במייל ההזמנה העברתעל ידי 

 
 ציוד בטיחותי וציוד בטיחות  .3
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, על פי מפרט זה , הציוד   בטיחות ציוד העירייה  במחסן מים מדי של ואספקה פריקהיצטייד ויפעיל בכל  ספקה
 העירייה עובדי, ושלום הבטיחותי כולל פרטי הלבוש , האביזרים והמתקנים הדרושים להבטחת שלום עובדיו

 , בהתאם לנדרש בחוק ובתקנות הבטיחות .  המים מדי לפריקתבסמוך לאתר  .המים מדי את המקבלים
 
 

   המים מדיהובלת .4
 

 המים מדי להובלת והן  העירייה למחסן המים מדי, הן להובלת  המים מדי אספקתכל ההובלות הדרושות לביצוע 
, בהתאם לתנאי החוזה ותמורת הובלתם תיחשב ככלולה ספקיעשו ע"י ה הספק למעבדת מהעירייה הישנים

 לרבות ההעמסות , הפריקות , הפיזור וכיוצ"ב  –במחירים הנקובים בכתב הכמויות .הובלה 
 
 

  מים מדי לאספקתלוח זמנים .5
ימי עבודה.  14תקופת ההסכם תהיה תוך  במהלךשל כל אחת מהזמנות  מים מדי אספקתהזמן הקצוב , לביצוע 
. במקרים חריגים ובהזמנות חריגות של מדי מים תתאפשר לספק הזוכה  ספקעבודה להממועד מסירת הזמנת 

 .ימים  וזאת בתיאום מראש עם מנהלת מדור המים  30לספק את מדי המים תוך 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 נספח א2
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 נספח ב' 
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 מדי מים .1
 

 ח ז ו ה ד ג ב  א

 Q2[L/hr] Q3 קוטר 
[m^3/hr] R   מחיר רשות   תאור

מחיר נטו מד   מחיר עבודה  המים
 מים 

   כולל מע"מ  כולל מע"מ            
 96.00 90.00 186.00 רב זרמי 160 2.5   "3/4
 249.00 150.00 399.00 רב זרמי 160 6.3   "1
 754.00 250.00 1,004.00 רב זרמי 125 25   "2
 4,614.00 400.00 5,014.00 רב זרמי 315 63   "3
 4,614.00 400.00 5,014.00 רב זרמי 125 160   "3
 7,548.00 600.00 8,148.00 רב זרמי 125 160   "4
 7,548.00 600.00 8,148.00 רב זרמי 315 100   "4

מחיר     מד ישן    9999
     0.00 זיכוי 

 
 
 

. _______________% הינו  'ח בעמודה המנויים המים ימד למחירי המציע"י ע המוצע ההנחה שיעור
   המוצע על ידי המציע. משיעור ההנחה המשוקלל (כהגדרתו במכרז) _90%שיעור ההנחה האמור מהווה _

 
 

  
  אביזרים .2

  

 אביזר 
מחירון  

 שוק
 60 " 1ראש ברז יועם 

 x  " 30 3/4" 2מגולוון  בוישנג
 x  " 15 3/4" 1בוישנג מגולוון 

 x  " 7 3/4ס"מ  5ניפל 
 15 "  3/4אטמים סיליקון 

 20 "  3/4מעריך נחושת למד קצר 
 8 "  3/4מופה מגולוון 
 14 "1מופה מגולוון 

 15 "1ניפל כפול מגולוון 
 35 חוץ  -" פנים3/4ברז כדורי 
 35 פנים  -" פנים3/4ברז כדורי 
 45 חוץ -" פנים 1ברז כדורי 
 45 פנים -" פנים 1ברז כדורי 

 10 , מגולוון1פקק 
    

 
. ________________%'  הינו 2אביזרים המנויים נספח ב שיעור ההנחה המוצע ע"י המציע למחירי 

   המציע.המוצע על ידי  משיעור ההנחה המשוקלל (כהגדרתו במכרז) %10שיעור ההנחה האמור מהווה 
 

 
 ' גנספח    
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 אישור קיום ביטוחים –נספח ג 
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26 
 

        
 

         נספח ד' 
 להצעה ערבות  נוסח

 __________________ בנק
 

 לכבוד 
 שאן בית עיריית

 
 ______________מס ערבות כתב: הנדון

 
 למתן 06/2020 מס במכרז להשתתפותם בקשר"), המבקשים_____________ (להלן:" בקשת פי על .1

  (במילים: ₪ 5000 ל השווה לסך עד  סכום כל לסילוק כלפיכם בזאת ערבים הננו, מים מדי אספקת שירותי
₪), בתוספת הפרשי הצמדה בגין עליית מדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה   פיםאלת חמש

הבסיס המוגדר בחוזה ובמכרז לבין המדד שיהיה ידוע   מדד") בין המדד" המרכזית לסטטיסטיקה (להלן:
 במועד חילוט הערבות.  

שונה בכתב, חתומה על  ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הרא 10הערבות ישולם לכם על ידנו תוך  סכום .2
ידכם, וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם 
טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש 

 תחילה את סכום הערבות מאת המבקשים. 

את הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות שכ"א מהן מתייחסת לחלק  לדרוש רשאים תהיו אתם .3
 מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל. 

 זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.  ערבות .4

___ וכל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו לא יאוחר  05/10/2020ערבותנו זה יהיה עד ליום __ תוקף .5
מהמועד הנ"ל. לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת, אלא אם התקבלה דרישתכם להאריך את  

 תוקפה טרם פג תוקפה. 

 זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.  ערבותנו .6

 

 בכבוד רב,                                                                                                                           

 ___________________ בנק

 ___________________ סניף

 __________________ כתובת

 __________________ תאריך
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 'הנספח 
 

 בדבר שכר מינימום ספקהצהרת ה
 לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס

 )"החוק"(להלן:  1976 -ושכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין), תשל"ו 
 

 ספקשותף ב /ספקמנכ"ל ה /ספקאני הח"מ ______________ , ת.ז. ______________, ה
______________________ [מחק את המיותר] לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה 

 לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן*:
 
 ובעל זיקה** אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום; ספקה .       א.1
 

בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום, אך חלפה שנה אחת לפחות או בעל זיקה אליו הורשע  ספקה ב.
 ממועד ההרשעה; 

 
או בעל זיקה אליו הורשע בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, אך חלפו שלוש שנים  ספקה ג.

 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
 

 למחוק את הסעיפים הבלתי רלוונטיים] ספק* [על ה
 

 ב בחוק.2כהגדרת מונח זה בסעיף ** "בעל זיקה" 
 
 הנני מצהיר כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .2
 

 
 
 

 אישור 
 

 אני הח"מ ___________ , עו"ד (מ.ר. ________ ), מאשר כי ביום _______ הופיע/ה 
 

 בפני מר/גב ________, ת.ז. _________ , לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את  
 

וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה האמת 
   לעיל בחתמו/ה עליו בפני.

 
 
 

________________ 
 עו"ד
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 נספח ו' 
 מציע ערבות  נוסח

 
 __________________בנק

  ______מס מכרז
 
 

 לכבוד 
 בית שאן  עיריית

 
 ______________מס ערבות כתב: הנדון

 
 למתן 06/2020 מס במכרז להשתתפותם"), בקשר המבקשים_____________ (להלן:" בקשת פי על .7

 (במילים: ₪______ ל השווה לסך עד סכום כל לסילוק כלפיכם בזאת ערבים הננו, מים מדי אספקת שירותי
  הלשכה  ידי על שמתפרסם כפי לצרכן המחירים מדד  עליית בגין הצמדה הפרשי בתוספת) , ₪ ______

") בין המדד שהיה ידוע במועד האחרון להגשת ההצעות  המדד" (להלן: לסטטיסטיקה המרכזית
 חילוט הערבות.  עד(__________) לבין המדד שיהיה ידוע במו

הראשונה בכתב, חתומה על   דרישתכםימים מעת הגיע אלינו  10הערבות ישולם לכם על ידנו תוך  סכום .8
כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם  עליכםידכם, וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל 

ם לדרוש טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם ומבלי שתהיו חייבי
 תחילה את סכום הערבות מאת המבקשים. 

הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות שכ"א מהן מתייחסת לחלק  הסכוםלדרוש את  תהיו רשאים אתם .9
 מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל. 

 זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.  ערבות .10

להימסר לנו לא יאוחר  צריכהתנו זה יהיה עד ליום _________________ וכל דרישה על פיה ערבו תוקף .11
מהמועד הנ"ל. לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת, אלא אם התקבלה דרישתכם להאריך את  

 פג תוקפה.  טרםתוקפה 

 זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.  ערבותנו .12

 

 בכבוד רב,                                                                                                                           

 ___________________ בנק

 ___________________ סניף

 __________________ כתובת

 __________________ תאריך

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

29 
 

 
 

 ' ז נספח
 

 וק חכבדבר העסקת עובדים זרים  ספקהצהרת ה
 לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס

 )"החוק"(להלן:  1976 -ושכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין), תשל"ו 
 

 ספקשותף ב /ספקמנכ"ל ה /ספקאני הח"מ ______________ , ת.ז. ______________, ה
_________________[מחק את המיותר], לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים 

 הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן*:
 
בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה  לא הורשעוובעלי זיקה אליו  ספקה .        א.1

 שקדמה למועד עריכת תצהיר זה;  בשנה, 1991 -בטחת תנאים הוגנים), התשנ"א שלא כדין וה
לפי חוק עובדים זרים (איסור  בשתי עבירות או יותר בפסק דין חלוט  הורשעואו בעל זיקה אליו  ספקה ב.

יתה  ילא ה, כאשר ההרשעה האחרונה 1991 -העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א 
 דמו למועד עריכת תצהיר זה. שק בשלוש השנים

לפי חוק עובדים זרים (איסור  בעבירה אחת או יותרבפסק דין חלוט  הורשעואו בעל זיקה אליו  ספקה ג.
, ואולם מועד עבירת העבירה האחרונה, 1991 -העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א 

 .1.1.02היה לפני יום 
 
 תי רלוונטיים]למחוק את הסעיפים הבל ספק* [על ה

 
גם בעל  -הוא חבר בני אדם  ספק, ואם הספקלעיל, הינו מי שנשלט על ידי ה 1"בעל זיקה" כאמור בסעיף  .2

השליטה בו או חבר בני אדם אחר שבשליטת בעל השליטה בו, כאשר "שליטה" הינה כמשמעותה בחוק  
 .1968 -ניירות ערך, התשכ"ח 

 
 חתימתי ותוכן תצהירי אמת.הנני מצהיר כי זהו שמי זו  .2
 

____________ 
 אישור 

 
 

 אני הח"מ ___________ , עו"ד (מ.ר. ________ ), מאשר כי ביום _______ הופיע/ה 
 

 בפני מר/גב ________, ת.ז. _________ , לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את  
 

האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה 
 לעיל בחתמו/ה עליו בפני.

 
 

________________ 
 עו"ד
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 המכרז תנאי הבנתהצהרת הספק בדבר 
 

, הדרישות כל את בדקנו, בהם האמור את למדנו, נספחיהם כל על המכרז מסמכי את בקפידה קראנו כי לאשר הרינו
 שונים בקטרים מים מדי לאספקת מחיר הצעת למתן הצעתנו על להשפיע העשויים, והמשפטיים הפיזיים התנאים
 .שונים ומסוגים

 
 

,  דרישות של הבנה אי או ידיעה באי שעילתה טענה כל על מראש בזאת מוותרים אנו כי, בזאת מצהירים הרינו
 הצעתנו על להשפיע העשויים, משפטייםאו \ו  פיזיים נסיבות או תנאים

 .  המכרז בכתב  המצורפת
  
  רב  בכבוד    
 
 

 אני הח"מ ______________ , ת.ז. ______________, הספק/ מנכ"ל הספק/ שותף 
 

 בספק ______________________ [מחק את המיותר] לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר  
 

 את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן*: 
 
 

         ר כי זהו שמי זו חתימתי.הנני מצהי                
 חותמת  חתימה+                                                                               

 
 
 

 אישור 
 

 אני הח"מ ___________ , עו"ד (מ.ר. ________ ), מאשר כי ביום _______ הופיע/ה 
 

 בפני מר/גב ________, ת.ז. _________ , לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את  
 

האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה  
   לעיל בחתמו/ה עליו בפני.

 
 
 

________________ 
 עו"ד
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 נספח י 
 
 
 

 אספקת מדי מים.   20/06מורשי  חתימה  מכרז  אישור 
 

 
 :כדלקמן בזאת מאשר______  רישיון"ד __________________מס עו הנני

 
 

 ה"ה _____________________ת.ז.___________ החתום על מסמכי  הצעת המכרז   כי
 
 

 ________________התאגיד בשם להתחייב מוסמך 06/2020שאר מסמכי מכרז  ועל
 
 

 .פ. __________ולחייב את המציע בחתימתו בצירוף חותמת החברה. ח
 
 
 
 
 

________________ 
 עו"ד

 
 


