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 12/2020מכרז פומבי מס' 

 . בבית שאן -רמבם בבית ספר אולם ספורט ב  VRF מיזוג   התקנת מערכת

  VRFהתקנת מערכת מיזוג : עיריית בית שאן מזמינה בזאת הצעות מחיר הזמנה להציע הצעות .1
 , בהתאמה). "המכרז" -ו "  עירייה"ה(להלן:  בבית שאןבבית ספר רמב"ם אולם ספורט ב

המכרז .2 מסמכי  יידרש  רכישת  במכרז  הזוכה  אשר  הקבלנות  חוזה  ונוסח  תנאיו  על  המכרז  מסמכי  את   :
אשר לא ,  )₪ בלבד  ארבע מאות וחמישיםלים: ₪ (במ  450  שללחתום עליו ניתן לרכוש תמורת תשלום בסך  

ה' בין השעות  -, וזאת בימים א'קומה שניה בלשכת מנכ"ל  1בעירית בית שאן רח' ירושלים הבירה  יוחזרו,  
 29.07.2020מיוםהחל   09:00-14:00

לא יאוחר    פרטים נוספים בדבר המכרז ניתן לקבל באמצעות פנייה בכתב בלבדשאלות ו:  שאלות הבהרה .3
04-שמספרו  טלפון  יש לוודא קבלת הדוא"ל ב.   shean.org.il-sagit@betלכתובת דוא"ל  16.08.2020מיום

6489481  . 

  (במילים:     ₪  10,000: על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית בסכום של  ערבות בנקאית .4
הצעה  .  19.11.2020עד ליום  בתוקףמסמכי המכרז,  ל  בנספח ג'לפי הנוסח המופיע  ש"ח ₪),  עשרת אלפים  

 . בה לא יצורף כתב הערבות לא תובא כלל לדיון על ידי ועדת המכרזים

  . 0011:שעה  12.08.2020העיריה ביום בנייןה ליסהכנמ: יצא סיור .5

 . ותנאי להגשת הצעה למכרז חובההינו הסיור 

רשאית להתחשב, בין    העירייהמתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.    העירייהאין   .6
של   הקודם  ניסיונה  לאור  לרבות  המכרז,  נשוא  העבודות  את  לבצע  המציע  של  וניסיונו  בכושרו  היתר, 

 עם המציע.   העירייה

ישות   .7 גוף מאוגד אחר, שהינו  נוספת/ות של  ישות משפטית מאוגדת, מנוע מלהגיש הצעה/ות  מציע שהוא 
של הגוף המ ואחד מיחידיו  במידה  נפרדת,  ו/או מנהל  משפטית  מניות  בעל  ו/או  בעלים  הינו  אוגד האחר, 

הצעתו  את  מלהגיש  מנוע  מאוגדת,  ישות משפטית  שהוא  מציע  המציע.  של  שותף  ו/או  משרה  נושא  ו/או 
ו/או שותף) הגיש   ו/או נושא משרה  ו/או מנהל  ו/או בעל מניות  (בעלים  במקרה ואחד מיחידיו של המציע 

 את הצעתו למכרז.

 טל את המכרז ולבצע את העבודות נשוא המכרז בעצמה. רשאית לב העירייה .8

תוגש   .9 נספחיו)  על  הקבלנות  חוזה  ולרבות  המחיר  הצעת  (לרבות  ואישוריה  נספחיה  מסמכיה,  על  ההצעה 
בתוך מעטפה סגורה ועליה יצוין מספר המכרז בלבד, ללא כל פרט מזהה של המציע, כאשר היא ממולאת  

 ידי המציע. -וחתומה על

לתיבת המכרזים   ותשולשל  בלבד  ידנית  בית  ההצעה תימסר במסירה  בעירית  שניה  בלשכת מנכ"ל קומה 
הבירה   ירושלים  רח'  לא  .  בדיוק  13:00בשעה  19.08.2020ליוםעד    ,1שאן  במועד,  תוגש  לא  אשר  הצעה 

 לצורך פתיחת דלת בנין העיריה.  050-6519300יש להתקשר לטלפון שמספרו  ותוחזר למציע. תתקבל

לעיל,   .10 הנקובים  והשעה  היום  לאחר  יוגשו  אשר  ואישורים)  נספחים  מסמכים,  (לרבות  מההצעה  חלקים 
 העירייה.ידי -ולא ייכללו במניין מסמכי המכרז שידונו על ייפסלו 

שכתובתו   .11 העיריה  באתר  יפורסם  המלא  המכרז  "מכרזים   www.bet-shean.org.ilנוסח  הלשונית  תחת 
 ו הבהרות ינתנו באתר העיריה, ובאחריות המציעים לעקוב אחר הפרסומים.כל שינוי למכרז א ודרושים".

   בכבוד רב,                                   

 ראש עיריית בית שאן   , ז'קי לוי                                                                                                                   
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 מבוא .א

 VRFמערכת מיזוג חדשה מסוג לאספקה התקנה ותחזוקה של עיריית בית שאן מעוניינת להתקשר עם ספק יחיד 

בביה"ס בבית שאן, כולל כל ההתאמות הנדרשות במבנה: פירוק ופינוי של מערכות מיזוג האוויר הישנות, כולל  

כתבי  ם למפרט והמערכות הנמצאות על הגג והפנימיות, עבודות המנוף, עבודות איטום ועבודות התקנה  בהתא 

 וע"פ התנאים המפורטים במכרז על כל נספחיו.  נספח ב')(כמויות 

   :רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי. 1 

 .ומנהל ספרים כדין וסק מורשה,ע /תאגיד מורשה כחוק בישראל 1.1
סוג ב', על פי תקנות  170בעל רישיון קבלן רשום לעבודות מתקני מיזוג אויר וקירור, בסיווג  .1.2

 .1988-התשמ"חרישום קבלנים לעבודות הנדסיות, 
בידיו אישור בכתב מהיבואן הרשמי בארץ של המערכת המוצעת שהינו מוסמך ומאושר להתקין  .1.3

את המערכת המוצעת ולתת שירות אחזקה למערכת זו לאחר התקנתה. במקרה שבו היבואן  
הרשמי הוא המציע, יציג היבואן אישור בכתב מיצרן המערכת המוצעת על היותו נציגו המורשה 

 .תחזוקה של המערכת המוצעת על ידולהתקנה ו
את המערכת המוצעת, להתקינה ולספק שירותי תחזוקה בעצמו, ולא ע"י  עירייהמסוגל לספק ל .1.4

קבלן משנה/אחר, למעט עבודות התאמה, עבודות שינוע ציוד המערכת, עבודות צנרת מים,  
, באמצעות קבלן עבודות פחחות ועבודות חשמל אותן יהא רשאי לבצע, על אחריותו ועל חשבונו

 .משנה
שנים (עד המועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה)  3סיון מוכח בישראל של לפחות יהינו בעל נ .1.5

מערכות מיזוג אויר, שהתפוקה הכוללת של כל אחת מהן הינה  2באספקה, התקנה ותחזוקה של 
 .טון קירור 100לפחות 

 .' ג נספחבהתאם לנוסח  ₪ 10,000המציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך של  .1.6
 .ספקים סיורהשתתף ב .1.7
העדר הרשעות (בפס"ד חלוט), בשנתיים האחרונות שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז, בעבירה  .1.8

בהתאם לתצהיר לפי חוק עסקאות גופים לפי חוק שכר מינימום או לפי חוק עובדים זרים 
 . ' ט"ז כנספח, בנוסח המצורף 1976 -ציבורים, תשל"ו 

 
 דגשים והערות :  .2

 העבודות יבוצעו בהתאם למפרט הכללי, מהדורה מעודכנת לפי הת"י והבינ"ל הרלוונטיים.. 2.1

 כל הסעיפים כוללים אספקה והתקנה. .2.2

מחיר הציוד יכלול הובלה, הנפה, התחברות הציוד להזנה חשמלית, התחברות לפיגורת תעלות פח  .2.3

 קיימות ליט"א חדשה.

 . 1001לפי ת"י   בסיום העבודה הקבלן ימציא אישור שהעבודה בוצעה .2.4

נתנו עוד שנתיים ע"י ישנים י 3שנים אחריות ובתום  3רטר תינתן וואינו  VRFליחידת מיזוג אויר מסוג  .2.5

 .שנות אחריות 5המתקין . סה"כ 

 נתנו שנתיים אחריות.ילשאר המערכות י .2.6

 .  VRFשורות עומק בשני מעגלי גז למעבה  6טון קירור תהיה עם  60 מערכת יט"א .2.7

ליד המעבה יותקן מנתק בטחון . ממ"ת אמפר בלוח ע"פ הנחיות יצרן ובשיתוף   -דרישות חשמל למעבה .2.8

 פעולה עם דני נאמני חשמלאי העירייה. 

יאשר  VRFהביצוע יהיה בהתאם להוראות בליווי של ספק צ.מ.א , בסיום ההתקנה יצרן מערכת  .2.9

 בכתב את ההתקנה והרשאה לתפעול שוטף. 
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משאבת חום אינוורטר כדוגמת "מיצובישי" "דייקן"  VRF HPיחידות עיבוי מיזוג אויר מסוג   .2.10

"LG ."סמסונג" "טושיבה" "היטאצ'י" "פוג'יסטו " 

 . 050-2113051עבודות מנוף יש לתאם מול מחלקת בטחון באיכות הסביבה . מר אורן דרעי  .2.11

פירוק מבוקר בתיאום עם בי"ס ללא נוכחות תלמידים , בעת  –ינוי מכרת ישנה כולל  פירוק ופ .2.12

הפינוי מהגג יהיה אך   הפינוי ועבודות המנוף אין להשליך מגג הבניין בשום אופן כל חלק אשר יפורק.

 ורק ע"י מנוף בקשירות מאובטחות.

 תקנות הבטיחות.לעובדים חייב שיהיה אישור עבודה בגובה בתוקף והם יעבדו לפי כל  .2.13

 לוח החשמל יוצר בבית מלאכה מורשה. .2.14

 

 - VRFלאספקה התקנה ותחזוקה של מערכת מיזוג חדשה מסוג הצעת מחיר  .3

הכמויות  3.1 כתב  וטופס  ב' המופיע    במפרט  כ  ,הסופי  המחיר  מצוין  כנספח  ישמש  העירייה אשר  אומדן 
 מע"מ). למתן השירותים נשוא המכרז וחוזה הקבלנות (לא כולל  הלהעסק

שיעור   3.2 את  לנקוב  נדרש  חדשים   ההנחההמציע  בשקלים  המחירים  את  וכן  הנ"ל  למחירים  ביחס 
רישום  לבין  המרביים  למחירים  ביחס  ההנחה  שיעור  בין  סתירה  נתגלתה  ההנחה.  לאחר  ואגורות 

פי -המחירים לאחר ההנחה, יהיה רישום המחירים לאחר ההנחה, כמחירים אשר יחייבו את המציע על
 ונים אלו בלבד.פי נת-הצעתו, וועדת המכרזים תבחן את הצעתו על

ידי  3.3 על  נקבע לשם כך  הגשת הצעת מחיר אשר תנקוב במחירים הגבוהים מהמחירים המרביים אשר 
 .  תיפסל –העירייה 

 מציע אשר לא ינקוב הנחה ביחס למחיר הנ"ל, הצעתו תיפסל. 

 איננה מהווה הנחה לצרכי מכרז זה).  0%(הנחה בשיעור 

לעלות השירותים נשוא המכרז. האומדן כולל את כל  המחירים המרביים מהווים את אומדן העירייה   3.4
סוציאליות,  זכויות  שכר,  עלויות  העובדים,  כל  העסקת  לרבות  השירותים,  במתן  הכרוכות  העלויות 

 עלויות הדרכה והכשרה, חומרים כלי רכב, אגרות, מיסים וכיו"ב וכל הוצאה נוספת מכל מין וסוג. 

 

 ערבות מכרז .4

זה   .4.1 למכרז  הצעה  המגיש  להצעתו,  מציע  בהתאם  התחייבויותיו  מלוא  קיום  להבטחת  להצעתו  יצרף 
על  העירייה   לטובת  מותנית  בלתי  בנקאית  של-ערבות  בסך  בלבד,  המציע  (במילים:    ₪   10,000  שם 

אלפים   עלעשרת  הוצאה  ואשר  לצרכן,  המחירים  למדד  צמודה  בהתאם  -₪)  והכל  בישראל,  בנק  ידי 
 . כנספח ג' למכרזלנוסח המצורף 

רבות ישמש פיצויים קבועים ומוסכמים מראש, בגין אי מילוי תנאי ההצעה, וכן במידה אם סכום הע .4.2
 להלן.  4.4המציע לא יאריך את תוקף הערבות בהתאם לדרישת העירייה, כאמור בסעיף 

במכרז   .4.3 המפורטות  מהחובות  חובה  הזוכה  המציע  ימלא  לא  בו  מקרה  בכל  תחולט,  להצעה  הערבות 
וי מוסכם וידוע מראש. ברם, חילוט הערבות הבנקאית לא יפגע בזכותה של ומסמכיו, והיא תהווה פיצ

ידו  -העירייה לתבוע פיצויים נוספים מהמציע, בגין נזקים אחרים ו/או נוספים אשר יגרמו לעירייה על
 עקב אי קיום ההצעה. 

חוזה   ייחתםפי דרישת העירייה, עד לאחר ש-המציע מתחייב להאריך על חשבונו את תוקף הערבות על .4.4
קבלנות עם העירייה. אם יתנהלו הליכים משפטיים וזהות הזוכה לא תהיה ברורה, יאריך המציע את 

 פי דרישת העירייה. -תוקף הערבות עד לאחר סיום ההליכים המשפטיים על 

ארבעה .4.5 תוך  במכרז,  תתקבל  לא  שהצעתו  מציע  לכל  תוחזר  (-הערבות  שייחתם 14עשר  לאחר  ימים   (
במכרז, ו/או לאחר סיום הליכים משפטיים (ככל שיהיו הליכים מכרזים) ועוד חוזה קבלנות עם הזוכה  

 ) יום, לפי המאוחר.14עשר ( -ארבעה

עם   למכרז  , ה', י' ד'   יםכנספח חוזה הקבלנות המצורף    שייחתםלזוכה תוחזר הערבות להצעה, לאחר   .4.6
על   ביטוח מטעמו,  חברת  העירייה אישור חתום מאת  בידי  שיפקיד  ולאחר  ביטוחים העירייה  עריכת 
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המפורט   ובנוסח  הפקדת    ח' בנספח  כנדרש  לאחר  וכן  העיריה,  של  הביטוח  יועץ  ידי  על  יאושר  אשר 
 . ' ט כנספחערבות ביצוע בנוסח המצורף 

 כל ההוצאות הקשורות במתן הערבות, לרבות ביולה, יהיו על חשבון המציע.  .4.7

 

 אישורים ומסמכים להגשת המכרז .5
כמפורט    דין -העתק נאמן למקור בחתימת עורךאו    מקור   –המציע יצרף להצעתו אישורים ומסמכים בתוקף  

  –להלן (אשר אי עמידה בהם כמוה כאי עמידה בתנאי סף) 

 .במקור בלבד -למכרז  גכנספח להגשת הצעה, בהתאם לנוסח המצורף  ערבות בנקאית .5.1

ניהול   .5.2 על  ההצעה  הגשת  ליום  תקף  עלאישור  ורשומות  חשבונות  גופים  -פנקסי  עסקאות  חוק  פי 
 . 1976-ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובת מס) תשל"ו

 אישור תקף ליום הגשת ההצעה על ניכוי מס במקור.  .5.3

 אישור על היות המציע עוסק מורשה לצרכי מס ערך מוסף.  .5.4

 שם המציע. -העתק רישיון עסק על .5.5

סוג ב', על פי תקנות רישום  170לעבודות מתקני מיזוג אויר וקירור, בסיווג בתוקף קבלן רשום תעודת  5.6
 .1988-קבלנים לעבודות הנדסיות, התשמ"ח

אישור בכתב מהיבואן הרשמי בארץ של המערכת המוצעת שהינו מוסמך ומאושר להתקין את  .5.7
שמי הוא  המערכת המוצעת ולתת שירות אחזקה למערכת זו לאחר התקנתה. במקרה שבו היבואן הר

המציע, יציג היבואן אישור בכתב מיצרן המערכת המוצעת על היותו נציגו המורשה להתקנה ותחזוקה 
 .של המערכת המוצעת על ידו

תאגיד   .5.8 שהוא  רשם    –למציע  או  החברות  מרשם  מעודכן  ותדפיס  התאגיד  רישום  תעודת  צילום 
בו מפורטי פרסום המכרז,  למועד  נכון  רישום התאגיד  על  של  השותפויות  והמנהלים  המניות  בעלי  ם 

לצרף    התאגיד. יש  כן  עורךכמו  מנהליו    דין-אישור  בתאגיד,  המניות  בעלי  זהות  על  התאגיד  של 
-הרשומים ומנהליו בפועל, וכן זהות המוסמכים לחתום בשם התאגיד ואישור כי ההצעה נחתמה על

 ידי מורשה החתימה.

 .צילום תעודת זהות –למציע שהוא יחיד 

הקבועבכת  וכחותה .5.9 לנוסח  בהתאם  ומוכח  קודם  ניסיון  על  א יצורפו      לעיל,  1.5  ףבסעי  ב  ' 1בנספח 
ונתונים.  -למכרז ממליצים  השירות,  מקבלי  המלצה   רשימת  או  מסמך  כל  לצרף  רשאים  המציעים 

 . 10.3שירצו לצורך ניקוד האיכות בהצעותיהם כמוסבר להלן בסעיף  

תצהיר בדבר העדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים),   .5.10
 . למכרז ט"זכנספח ידי בנוסח המצורף -חתום על  1991-התשנ"א

  –תצהירים בכתב, שלו ושל בעלי השליטה במציע כדלקמן  .5.11

חובותיו קיום  בדבר  בו,  השליטה  בעלי  ושל  שלו  תצהיר  להצעתו  יצרף  זכויות    המציע  שמירת  בעניין 
פי דיני עבודה העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק   עובדים על 

בנוסח הקבוע   למכרז י"זכנספח  לצורך הספקת השירותים  יש להוסיף הצהרה של.  '   ככל שקיימים, 
 המידע הבא: 

 ההרשעות הפליליות של המציע;  )א(

 יטה במציע; ההרשעות הפליליות של בעלי של )ב(

 ההרשעות הפליליות של חברות אחרות בשליטת מי מבעלי השליטה (אם קיימות);  )ג(

 פסקי דין חלוטים.  )ד(

 . למכרזיח'  נספחעל ידי עורך דין בנוסח המצורף כהצהרת המציע חתומה ומאושרת  .5.12

 . על שם המציע קבלה על רכישת המכרז .5.13

 . י"א נספח הצהרה בעניין עבודה במוסד חינוך .5.14
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 שאלות ותשובות הבהרה חתום על ידי המציע. טופס  .5.15

 . ככל שמדובר במציע שהוא ספק מקומי – י"גהצהרת ספק מקומי בנוסח נספח  .5.16

 כל האישורים ו/או המסמכים יצורפו כאמור יחד עם הצעתו של המציע וכל יתר מסמכי המכרז. ** 

 המכרזים רשאית לפסלה. הצעה אשר תוגש ללא המסמכים כאמור (כולם או חלקם) תהיה וועדת 

כל האישורים והמסמכים אשר נדרש המציע לצרף להצעתו כאמור לעיל, חייבים להתייחס לישות המשפטית  
מתייחסים  היחידה   אשר  מסמכים  או  אישורים  לקבל  לא  רשאית  תהא  העירייה  ההצעה.  את  מגישה  אשר 

 לישות משפטית אחרת. 

התוס המסמכים,  האישורים,  כל  וכן  המכרז,  עלחוברת  התבצעו  (אשר  והשינויים  העירייה),  -פות  ידי 
 ידי המציע טרם הגשתם במסגרת הצעתו.-ופרוטוקולי ההבהרות ייחתמו על

 הוצאות המכרז  .6

ידי המציע ו/או מי מטעמו לצורך השתתפות במכרז  -כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא אשר הוצאו לצורך על
 למכרז יהיה על חשבון המציע בלבד ועל חשבונו.ו/או הכנת ההצעה המכרז ו/או הגשת ההצעה 

 למציע לא תעמוד כל עילה ו/או זכות ו/או תביעה כנגד העירייה  בעניין. 

 עדיפות בין מסמכים .7

ונספחיו  הקבלנות  חוזה  להוראות  המכרז  תנאי  בין  משמעות  דו  או  התאמה  אי  או  סתירה  של  מקרה  בכל 
 ונספחיו.תכרענה הוראות חוזה הקבלנות 

 זהות בין הצעות כשירות  .8

, תיערך בניקודן הסופי  במידה ויהיו מספר הצעות אשר תיקבענה כהצעות הטובות ביותר שהן זהות וכשירות
) ימים מיום קבלת הודעה 3ביניהן תחרות נוספת שבה יתבקשו המציעים להגיש הצעה משופרת תוך שלושה (

 על כך, ומבניהן תיקבע ההצעה הזוכה. 
הגשת ההצעה המשופרת, עדין תהינה ההצעות זהות בסכומיהן, יתבקשו המציעים להגיש הצעה    אם לאחר

) ימים מיום קבלת ההודעה על כך, ומבניהן תיקבע ההצעה הזוכה, וכך הלאה עד  3משופרת בשנית וזאת תוך (
 לקבלת ההצעה הטובה ביותר.

 הבהרות ושינויים .9

 . 11:00  בשעה 12/08/2020 רך ביוםהסיור ייע– חובה הינהסיור קבלנים השתתפות ב .9.1

 .בית שאן  1יה ברח' ירושלים הבירה בניין העירהכניסה להסיור יצא מ 

להפנות בשאלות בדבר המכרז באמצעות   , רשאי כל אחד מהמציעים14:00בשעה      16.08.2020  עד ליום .9.2
04-בטלפון שמספרו  . יש לוודא קבלת הדוא"ל  shean.org.il-sagit@betפנייה בכתב בלבד, לדוא"ל  

6489481 . 

  –תשובות בכתב  פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק  -כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל .9.3
 תחייבנה את העירייה. 

העירייה תהא רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, ליתן תשובות לשאלות הבהרה  .9.4
וכן להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים  

ויו המכרז  ממסמכי  נפרד  בלתי  חלק  יהוו  כאמור,  המכרז  והתיקונים  מסמכי  רוכשי  לידיעת  באו 
בכתובת   העיריה  של  האינטרנט  באתר  "מכרזים   www.bet-shean.org.ilבפרסום  הלשונית  תחת 

על המציע לצרף להצעתו את מסמך השאלות   ודרושים". באחריות המציעים לעקוב אחר הפרסומים.
 והתשובות חתום על ידו והוא יהווה חלק ממסמכי המכרז. 

 ת ובחירת הזוכההליך בחינת ההצעו .10

העירייה רשאית לדרוש מכל מציע הסבר ו/או ניתוח להצעתו. אם המציע יסרב למסור הסבר ו/או  .10.1
וועדת המכרזים להסיק  ו/או יסרב להתייצב לשימוע במועד שייקבע, רשאית תהא  ניתוח כאמור 

 מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה. 

ו .10.2 לפצל  וחוזה הקבלנות /העירייה שומרת לעצמה את הזכות  נשוא המכרז  או לחלק את העבודות 
 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לצרכיה בפועל. 

 אמות המידה לבחירת המציע הזוכה הינן כדלקמן:  .10.3

mailto:sagit@bet-shean.org.il
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י  50%  10.3.1 יקבל  י מהניקוד  ביותר  הזול  המציע  המחיר.  בגין  יתר   50נתן  זה.  במרכיב  נקודות 
 המציעים ינוקדו על פי הנוסחה הבאה: 

השיעור  הנמוך ביותר

השיעור  הנבחן 
× 30 =  ניקוד מחיר

 מסמכים  סמך  על  , בין היתר,ינתן  הניקוד.  המציע  של  איכותו  בגין  ינתן  מהניקוד  50% 10.3.2
לקחת בחשבון  המ  וועדת  זה  בסעיף.  להצעתו  המציע  שיצרף  והמלצות כרזים רשאית 
  . במכרז  המוצע  החוזה  את  לבצע  המציע  של  וכושרו  ניסיונו,  אמינותו  את  שיקוליה

רשאית להביא במסגרת שיקוליה ניסיון לא טוב ו/או בעיות באמינות אשר    הועדה אף
 . המציע היו לעירייה עם 

 : הבאים  למציעים עדיפות ליתן רשאית המכרזים ועדת. 10.4

(הבאים  המצטברים  בתנאים  עומד  –  יחיד  שהינו  למציע  ביחס  10.3.1   שהינו   במציע  מדובר)  1: 
(שאן  בית  העיר  תושב   למועד   שקדמה  השנה  במהלך,  המציע  של  הקבוע  מושבו  מקום)  2. 
(שאן  בבית  הינו),  רצוף  באופן(  ההצעות  הגשת  במהלך   לעירייה  ארנונה  שילם  המציע)  3. 
 ).  רצוף באופן( ההצעות הגשת למועד שקדמה השנה

(הבאים  המצטברים  בתנאים  עומד  –  תאגיד  שהינו  למציע  ביחס 10.3.2  בתאגיד   מדובר)  1: 
  במהלך  שאן  בית  לעיריית  ארנונה  שילם  המציע)  2. (שאן  בית  בעיר  הינו,  הרשום  שמשרדו

 ).  רצוף באופן( ההצעות הגשת למועד שקדמה השנה
 5%  בשיעור  תהא  ל"הנ  בתנאים  שיעמדו  למציעים  לתת  רשאית  המכרזים  שוועדת  העדיפות 10.3.3

 לעומת  ₪  99,000  ס"ע  עמדה  מקומי  ספק  של  ההצעה  אם,  לדוגמא.  ההצעה  מחיר  בשקלול
  האחוז   על  עולה  לא  ההצעות  בין  שהפער  היות.  ₪  98,000  סך  על  מקומי  לא  ספק  של  הצעה

 . המכרזים ועדת של דעתה לשיקול בכפוף, עדיפות תקבל המקומי המציע הצעת, שנקבע
,  השונות  ההצעות  בין  ההשוואה  לגבי  רק  יפה  יהיה  כוחה  ל"הנ  ההטבה   כי,  ויודגש  יובהר 10.3.4

  המציע   על  יהיה  ההטבה  ותופעל  שבמידה  הרי  לזוכה  העירייה  שתשלם  התמורה  לגבי  אך
. ההטבה  ניתנה  אלמלא  זוכה  יתהישה  להצעה  הצעתו  את  להשוות  זו  הטבה  מכוח  הזוכה

  הנמוכה   להצעה  הצעתו  את  להשוות  שלא  מהעירייה  לבקש  רשאי,  כאמור  הטבה  מכוח  זוכה
 . ההטבה מכוח זכייתו על לוותר ובכך ביותר

 .' י"ג כנספח המצורף בנוסח הצהרה למלא המציע על , להטבה זכאי להיות מנת על 10.3.5
  מיטבית  הצעה  קבלת  הליך  לקיים  או/ו  הזוכה  עם  מ"מו  לנהל  הזכות  את  לעצמה  שומרת  העירייה 10.4

 .וסופית

 וראות כלליות ה .11

אי הגשת הצעת מחיר ו/או השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או  העיריה רשאית להחליט כי   .11.1
תוספת אשר ייעשו במסמכי המכרז ו/או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין באמצעות שינוי או תוספת  

 ת הצעה למכרז. בגוף המכרז ובין באמצעות מכתב נלווה או בכל דרך אחרת יובילו לפסיל

שהינו   .11.2 אחר,  מאוגד  גוף  של  נוספות/ות  הצעה/ות  מלהגיש  מנוע  מאוגדת,  משפטית  ישות  שהוא  מציע 
ישות משפטית נפרדת, במידה ואחד מיחידיו של הגוף המאוגד האחר, הינו בעלים ו/או בעל מניות ו/או 

מטעם  הצעה/ות  מלהגיש  מנוע  אדם  המציע.  של  שותף  ו/או  משרה  נושא  ו/או  משפטי   מנהל  גוף  כל 
 אחר.

המציע   .11.3 של  מיחידיו  ואחד  במקרה  הצעתו  את  מלהגיש  מנוע  מאוגדת,  משפטית  ישות  שהוא  מציע 
(בעלים ו/או בעל מניות ו/או מנהל ו/או נושא משרה ו/או שותף) הגיש את הצעתו למכרז. אדם מנוע 

ו/או כמנהל  ו/או  מניות  כבעל  ו/או  כבעלים  כנושא משרה   מלהגיש את הצעתו במקרה שהוא משמש 
ו/או כשותף בתאגיד אשר הגיש הצעתו למכרז. אדם מנוע מלהגיש את הצעתו במקרה וקרוב משפחתו 
מדרגה ראשונה הגיש את הצעתו למכרז בין אם עצמו ובין אם באמצעות תאגיד אשר קרוב משפחתו 

 תו למכרז.משמש כבעלים ו/או כבעל מניות ו/או כמנהל ו/או כנושא משרה ו/או כשותף הגיש את הצע

 תיפסל ולא תובא בחשבון. –הצעה שתוגש בניגוד לאמור 

תיפסל   –הצעה אשר תוגש על ידי מציע אחד בשם מציעים נוספים או שני מציעים  או יותר במשותף   .11.4
 ולא תובא בחשבון.

נוספות  .11.5 הבהרות  ו/או  נוספות  השלמות  ו/או  נוספים  פרטים  מהמשתתפים  לדרוש  רשאית  העירייה 
לשיקול דעתה הבלעדי ולשם שביעות רצונה, כל זאת גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון בהתאם  

 את המשתתף והצעתו במסגרת שיקוליה. 
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העירייה רשאית לדרוש ולקבל מהמשתתפים במכרז תחשיבים לביצוע העבודות במכרז לרבות עמידת  .11.6
 של הצעת המחיר בתשלום כל זכויות עובדיו של המשתתף.

 תיפסל.  –ת אשר פוגעת בזכויות עובדים הצעה גירעוני

להענקת  .11.7 העלויות  מפורטות  בו  ועלויות,  מחירים  אומדן  ימצא  העירייה  ברשות  כי  למציעים,  מובהר 
ביחס  העירייה)  דעת  לשיקול  (בהתאם  חריג  באופן  נמוכה  תהיה  וההצעה  במידה  המכרז.  שירותי 

המכרזים   וועדת  בפני  לשימוע  המציע  יזומן  העירייה,  להצעתו  לאומדן  באשר  מפורט  הסבר  ליתן 
ועלויותיו, לרבות שכר עובדים וכל עלות אחרת. ההסבר והתחשיב של המציע יועבר לוועדת המכרזים 

רואה ובאישור  בכתב  מפורטת  המכרזים -בצורה  וועדת  התכנסות  טרם  וזאת  המציע,  של  חשבון 
 חוק.  פי-לשימוע המציע, וזאת על מנת לא לפגוע בזכויות העובדים ובשכרם על

 העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז לבצע את העבודות נשוא המכרז בעצמה. .11.8

 ההצעה .12

על  .12.1 המוגשת  שלו,  -הצעה  הזהות  תעודת  מספר  המלא,  שמו  ציון  תוך  המציע  ידי  על  תיחתם  יחיד  ידי 
 כתובתו וחתימתו. 

על .12.2 המוגשת  על-הצעה  תיחתם  משפטי)  (תאגיד  מאוגדת  משפטית  ישות  מו-ידי  של ידי  החתימה  רשי 
תכלול   ההצעה  וכתובתו.  הרשום  מספרו  התאגיד,  שמם  נמנים  בה  התאגיד  חותמת  בצירוף  התאגיד 

וכתובתם,   החתימה מטעם התאגיד  מורשי  הזהות של  ומספר תעודות  בדבר שמם המלא  וכן  פרטים 
. אישור עורך דין של התאגיד המאשר את זהות החותמים והעובדה כי חתימתם מחייבת את התאגיד

נספחיו)   על  הקבלנות  חוזה  ולרבות  המחיר  הצעת  (לרבות  ואישוריה  נספחיה  מסמכיה,  על  ההצעה 
) בתוך מעטפה סגורה בעת רכישת המכרז  1יחתמו במלואם על ידי המציע, ואלה יוגשו בעותק אחד (

 ידי המציע. -ועליה יצוין מספר המכרז בלבד, כאשר היא ממולאת וחתומה על

עד יום נית בלבד ותשולשל לתיבת המכרזים הממוקמת במשרדי העירייה   ההצעה תימסר במסירה יד .12.3
 הצעה אשר לא תוגש במועד, לא תתקבל.. 13:00בשעה  19.08.2020

 הודעה על זכייה  .13

באמצ .13.1 בכתב  כך  על  הודעה  לזוכה  תימסר  במכרז  הזוכה  קביעת  דואר  עם  או  פקסימיליה  עות 
 אלקטרוני.

מתחייב   .13.2 במכרז  כזוכה  שיקבע  המסמכים  המציע  כל  את  לעירייה  ולמסור  החוזה  על  לחתום 
 ) ימים ממועד ההודעה כאמור.7הנדרשים במכרז וזאת בתוך שבעה (

) ימים מיום החתימה על הסכם הקבלנות ומילוי הוראות   10צו תחילת העבודה יהא בתוך עשרה ( .13.3
 לעיל.  13.2סעיף 

 יליה או דואר אלקטרוני.למציע אשר הצעתו לא תתקבל תינתן הודעה בכתב באמצעות פקסימ .13.4

ו/או את   .13.5 יעמוד בהתחייבויותיו, תהא העירייה רשאית לבטל את הזכייה במכרז  לא  והמציע  היה 
התקשרותה עמו וזאת בהודעה בכתב למציע. הודעה זו תישלח למציע לאחר שניתנה למציע הודעה 

הטע את  לתקן  הוא  נדרש  שהמציע  ולפיה  ולאחר  העירייה,  רצון  לשביעות  תיקון  את  ן  תיקן  לא 
 . על ידי העיריההטעון תיקון בהתאם להודעת העירייה  ובתוך פרק הזמן אשר נקצב 

העירייה  .13.6 רשאית  תהיה  הזוכה,  עם  העירייה  של  התקשרותה  ו/או  במכרז  הזכייה  ובוטלה  במידה 
ידה, כל זאת במקביל לחילוט הערבות  -למסור את דבר ביצוע העבודות נשוא המכרז למי שיקבע על

 רעון הפרש המחיר מהזוכה המקורי. יהבנקאית של המציע, ולפ

 הליכים משפטיים  .14
כלפי  בדרישות  ו/או  בטענות  ו/או  בתביעות  יבוא  לא  כזוכה,  הוכרז  אשר  מציע  כי  בזאת  ומודגש  מובהר 
כתוצאה מהליכים   יגרמו,  יגרמו, אם  לחלוטין אשר  או  זמנית  עבודה  ו/או הפסקת  עיכוב  כל  בגין  העירייה, 

 ידי צדדים שלישיים כלשהם. -ם שיינקטו עלמשפטיי
 בכבוד רב,          

 ז'קי לוי                     

 ראש עיריית בית שאן                        
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 מסמכי המכרז : 

 .הזמנה להשתתפות במכרז   –נספח א' 

 . הוכחת ניסיון קודם –' 1נספח א

 . מפרט וכתבי כמויות     -נספח ב'

 .הצעת המחיר טופס –' 1נספח ב

 . ערבות מכרז    –נספח ג' 

 .הסכם   –נספח ד' 

 ם.הוראות משלימות  להסכ -נספח ה'

 להסכם.  2נספח   -'ו נספח

 קיום דיני בטיחות.    -נספח ז'

 נספח ביטוח.  –נספח ח' 

 .נוסח ערבות ביצוע  -נספח ט'

 חוזה.  -נספח י'

 תצהיר עבודה במוסדות חינוך. -נספח יא'

 הצהרה בדבר היעדר קירבה. -נספח יב'

 הצהרה בגין העדפת ספק מקומי. -נספח יג'

 תצהיר בדבר אי תיאום מכרז.-נספח יד'

 הצהרה בעניין מורשי חתימה. -נספח טו'

 היעדר עבירות לפי חוק עובדים זרים. -נספח טז'

 תצהיר קיום זכויות עובדים.-נספח יז'

 הצהרת המציע. -'יחנספח 
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 12/2020 ' למכרז1נספח א 

 

 
 לכבוד 

 עיריית בית שאן  

 

   על ביצוע עבודות וכחותאישור וה הנדון: 

 

 ת מקבלי השירות, ממליצים ונתונים רשימ

 

 בכתב אשר צורפו להצעתו של המציע. על הנתונים ברשימה זו להתבסס על אסמכתאות והמלצות 

 

 בכבוד רב, 

 

 _________________ 

  חתימה וחותמת המציע          

 

 

תקופת ביצוע העבודות   שם מקבל השירות
עד   בשנת  מחודש 

 לחודש בשנת

הקשר  איש  שם 
 אצל מקבל השירות

הקשר  איש  טלפון 
 אצל מקבל השירות
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 מפרט וכתב כמויות  -נספח ב' 
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 טופס הצעת מחיר –1ב' נספח 

 

 הצעת מחיר (לא כולל מע"מ) 
 
 

 .  (באחוזים)ידי הקבלן (המציע) למחיר זה הוא ________ -שיעור ההנחה אשר יינתן על
 

 הסכום יעמוד לאחר ההנחה בסך הכל על __________ ₪ (במילים:  
 ). לא כולל מע"מ_____________) (

 

 

  0%(הנחה בשיעור    אז הצעתו תיפסלמציע אשר לא ינקוב הנחה ביחס למחיר הנ"ל,  
 מהווה הנחה לצרכי מכרז זה).  איננה 

 

 

מובהר ומודגש, כי המחירים הנ"ל הוא עבור כל העלויות הנלוות, לרבות עלויות שכר,  
נים  זכויות סוציאליות, עלויות הדרכה והכשרה, דלק/סולר, רישוי, אגרות, חלפים, תיקו

וכל הציוד והכלים הנדרשים לצורך ביצוע כל העבודה בשלמות, והקבלן לא יהיה זכאי  
 ידו. -לכל תמורה נוספת מעבר להצעת המחיר שהוגשה על
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 ' למכרז גנספח 

 כתב ערבות בנקאית

 ) (נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז
 לכבוד 

   עיריית בית שאן 

 ) העירייה  –(להלן 

 א.ג.נ., 

 בות בנקאית מספר _______________ הנדון: ער

(להלן  -על .1  _____________ בקשת  מרחוב  הנערב  –פי   _______________ ת.ז./ח.פ./ח.צ.  מס'   (
(כתובת מלאה כולל מיקוד), אנו ערבים בזאת באופן בלתי חוזר בקשר למילוי כל   ___________________

הנערב   של  להשתתפותובמחויבויותיו  פומבי  ב  קשר  התקנה    12/2020מספר  מכרז  אספקה  שירותי  למתן 
, לשלם לכם כל סכום שתדרשו מאת הנערב עד  המכרז)  –(להלן    בבית שאן    בביהס   VRFותחזוקה של מערכת  

₪) בתוספת הפרשי הצמדה בגין עליית מדד המחירים לצרכן עשרת אלפים  –(במילים  10000₪לסכום כולל של 
(להלן  -), כפי שמתפרסם על תוספת של מדד חיובי בלבד(כללי) ( )  המדד  –ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

סכום    –מכרז לבין המדד שיהיה ידוע במועד חילוט הערבות (להלן  בע ביום הגשת ההצעות  בין המדד שהיה ידו
 ). הערבות

בסעיף   .2 המפורט  הסכום  של  תשלומו  את  מאיתנו  לדרוש  רשאים  תהיו  במספר    1אתם  או  אחת  בפעם  דלעיל 
ה על  יעלה  לא  דרישותיכם  שסך  ובתנאי  בלבד  הערבות  מסכום  לחלק  מתייחסת  מהן  אחת  שכל  סך דרישות 

 הכולל בסכום הערבות. 
(  1אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך המפורט בסעיף   .3 ) ימים מקבלת  7לעיל, תוך שבעה 

העירייה ו/או גזבר    העירייה  ו/או מנכ"ל    העירייה  ידי ראש  -דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו חתומה על
, וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן  
כלפיכם  כלשהו  לחיוב  בקשר  במכרז  לנערב  לעמוד  שיכולה  כלשהי  הגנה  טענת  כלפיכם  לטעון  מבלי  כלשהו, 

 ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המציע הנערב. 
 אמור לעיל עליכם לצרף כתב ערבות זה.לדרישתכם כ .4
 (כולל). 19.11.2020 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום .5
ראש   .6 של  בכתב  בהודעה  להארכה  ניתן  זו  ערבות  של  מנכ"ל  העירייה  תוקף  גזבר  העירייה  ו/או  העירייה  ו/או 

מהמועד הנקוב ) יום נוספים  90באופן חד צדדי לבנק, בלא צורך בקבלת הסכמת הנערב, לתקופה של תשעים ( 
 דלעיל.  5בסעיף 

לעיל   5כל דרישה על פי ערבות זו, צריכה להתקבל לא יאוחר מתאריך תום תוקפה של הערבות כנקוב בסעיף   .7
  6ו/או לא יאוחר מחלוף המועד האחרון לתוקף הערבות לאחר התקופה הנוספת (באם הוארכה) כאמור בסעיף  

 דלעיל. 
 

 ומבוטלת.  תהיה ערבותינו זו בטלה לאחר מועד זה,

 ערבות זו איננה ניתנת להמחאה או להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. .8
 

 בכבוד רב, 

 

 ________________ 

 שם הבנק         

 

 טופס זה חייב בחתימה  _______________________ וחותמת הסניף. 
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 הסכם-' ד נספח

 2020/12 מכרז מס'

 

 2020שנת _________ חודש   ______שנערך ונחתם בבית שאן ביום 

                 

 עיריית בית שאן   בין:          

 מצד אחד           )"העירייה" (להלן                

 

 ח.פ_________ ____________  לבין:          

 )                                                   "הקבלן"(להלן                                 
 מצד שני 

 

 (להלן: למיזוג מוסדות חינוך בבית שאן והקבלן הציע לעירייה לבצע עבודות  הואיל: 

 ; כול בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם זה ובנספחיו, ה)"העבודות"

 

 ; לביצוע העבודותוהקבלן מצהיר כי הוא בעל ידע, ניסיון ומומחיות טובים  והואיל:

 

 ;נספחיווהעירייה מסכימה להזמין מהקבלן את העבודות בהתאם להסכם זה ו והואיל:

                       

 

 הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן: אי לכך 

 כללי .1
 

 הרות הכלולות בו כדין הוראות ההסכם.דין המבוא וה .1.1
 

 הסכם זה על פיהן. הכותרות בהסכם הינן לנוחיות בלבד, ואין לפרש  .1.2
 

נציג אחר שימונה או כל  ,הוא דני נאמני לצורך ביצוע מקצועי של מכרז זה נציג העיריה. 1.3
 . פיקוח ותכנון יבוצעו ע"י דרור מחברת "שירות הוגן".על ידי ראש העיר

 
 

 העבודות  .2
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 ולהלן., כמפורט לעיל הקבלן מתחייב לבצע עבור העירייה את העבודות נשוא המכרז

, במסגרת תפקידי  לתתםחייב  קבלןמבלי לגרוע מהוראות הסכם זה בדבר השירותים שה
 : היתרבין  ,, כוללים אותם שירותיםקבלןה

יבויותיו כלפי העירייה אין בפיקוח של נציג העירייה כדי לשחרר את הספק מהתחי 2.1
בהתאם לחוזה, וביקורתו אינה מקטינה את  מיזוגהמערכת בגין  איכות ומאחריותו 

 אחריותו של הספק לאיכותם של השירותים על פי החוזה.
בתנאי חוזה זה  מערכת המיזוג עומדתנציג העירייה יהיה בעל הסמכות היחידה לאשר כי  2.2

 בדבר אי התאמה או חוסר לעומת המצוין בתנאי החוזה תהא סופית ומכרעת.  והחלטתו 
הספק מתחייב למלא אחר כל הוראה של נציג העירייה בקשר למתן השירותים על פי   2.3

 חוזה זה. 
ולהציגה  מערכת מיזוגבכל צוות התקנה יהיה מתקין מוסמך בעל תעודת מתקין מורשה ל 2.4

 בפני נציג העיריה בשטח.
מעקב אחר ביצוע החוזה זכות הפיקוח שניתנה לנציג העירייה אלא אמצעי אין לראות ב 2.5

ן קונה ומוכר של שלביו על ידי הספק, ואין היא יוצרת יחס אחר מאשר יחס ביבכל  
והמדובר הוא באחריות הספק לאופן ביצוע התחייבויותיו כלפי העירייה   סחורות הן במידה

 ולתוצאות  הביצוע.  
ממועד   ימים קלנדריים 7בתוך  הסכם זה, על פי VRFמערכת הספק מתחייב לספק את  2.6

הוצאת כל הזמנת רכש, אלא אם הודיעה העיריה לספק, בכתב, על מועד מסירה מאוחר 
 יותר. 

מוסדות העירייה לשביעות רצונו של ובהספר  תיבב הוהתקנת מערכת המיזוגם אספקת ע 2.7
 נציג  

  . העירייה ו/או מי מטעמו, תיחתם תעודת המשלוח על ידו ו/או על ידי מי מטעמו      

 ממנה יועברו לעירייה בצירוף חשבונית לתשלום.שני העתקים       

, כי בהתאם למפורט בנספח ב' היה ונציג העירייה קבע, על פי שיקול דעתו הבלעדי 2.8
 המערכתיב הספק להחליף את העירייה, מתחיבדרישות ת עומד נהאי מערכת המיזוגה

, מראש אושרתלדרישות העירייה ואשר  מתהתוא תאחר ערכתבמ מתתוא נהשאי
 שעות ממועד קבלת הודעת נציג  העירייה.   24ובכתב, על ידי נציג העירייה, וזאת תוך 

בליווי תיעוד מלא לרבות הוראות יצרן, תעודת  מערכת המיזוגהספק מתחייב לספק את ה 2.9
מערכת אחריות של היצרן, רישיונות שימוש ומפרט טכני מקוריים מלאים של כל רכיבי 

 בעברית בלבד.    המיזוג
כל הציוד והחומרים שיסופקו על ידי הספק יהיו שייכים לעירייה וייחשבו לרכושה  2.10

הספק לא יהא  .ידי נציג העירייה  , הפעלתם ואישורם עלמערכת המיזוגהתקנת  ממועד
מבלי לקבל לכך אישורו של נציג העירייה מראש  מערכת המיזוגאת  רשאי להוציא

 ובכתב. 
, כולם או חלקם, עקב מערכת המיזוגל מקרה בו אין באפשרות הספק לספק את בכ 2.11

הייצור או כל סיבה אחרת שאינה תלויה בספק, יהיה על הספק לספק מחסור, הפסקת 
יותר מאותו סוג ובעל תכונות שוות (גם באיכות) ללא תוספת  תמתקדמ מיזוגמערכת 

מחיר, וזאת לאחר קבלת אישור נציג העירייה אשר יהא מוסמך לאשר או לדחות את 
 אשר יוצעו על ידי הספק.    תהחלופי מערכת המיזוגה
 . מערכת המיזוג תהיה בהתאם לכתוב בנספח ב'התקנת  2.12
          

כל הציוד, החומרים והמוצרים שיסופקו על ידי הספק לצורך ביצוע העבודה יהיו   2.13
 חדשים ושלמים ויקבלו אישורו המוקדם של נציג העירייה.  
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מעברים וקידוחים בקירות יאטמו באמצעות חומרי איטום מאושרים הן בקיר החיצוני,   2.14
 הן בחלקו של הקיר אשר פונה לפנים החדר.  

תינתן אחריות  , ואינוורטר  VRFמסוג , מערכת המיזוגראי לטיבם של ההספק יהא אח 2.15
חודשי  60חודשים ע"י המתקין , סה"כ   24ובסיומה לעוד חודשים,  36לתקופה של 

לעירייה וקבלת אישור נציג העירייה (להלן:  מערכת המיזוגוזאת ממועד מסירת האחריות 
 " תקופת האחריות"). 

מערכת ב מערכת המיזוגהספק אחראי להחלפה של הבתקופת האחריות יהיה  2.16
בכל מקרה של כל פגם או קלקול, הנובעים מיצור פגום ו/ או הרכבה תקינה  המיזוג

 שעות ממועד הקריאה.   24, וזאת תוך מערכת המיזוגלקויה, שיתגלו ב
עבודות בפועל אל מול הסעיפים השונים  הרה שוטפת על עלויות הקבלן יבצע בק 2.17

 ;עבודות ו/או אל מול הסכומים נשוא ההסכם מול הקבלן המבצעהבאומדן התקציבי של 
 

  ; הקבלן בנושאי בטיחות הקבלן ימלא את התחייבויותיו 2.18
 

 חומרים ובדיקות איכות במהלך הביצוע;  הקבלן יבדוק 2.19
 

ת, אופן והתקדמות ביצוע  ה על רמ נציג העירימפורט ושוטף ל הקבלן ידווח באופן 2.20
 העבודות, בהתאם ללוח הזמנים והמסגרות התקציביות;

 

בבירור תביעות ומחלוקות בקשר עם ביצוע העבודות, מתן עדות בכל  קבלן ישתתףה 2.21
 פורום שבפניו יהיה צורך להביא עדות כזו וכיו"ב.

 

 התמורה  3
 

 : תשלם העירייה כדלהלןביצוע העבודות תמורת 

 

 ____________________ סה"כ 

                      

 ____________________  מ.ע.מ. 

 

 ________________ סה"כ  כולל מע"מ 

  

 במילים:_____________________________________________________ 

 

 

 תנאי תשלום   4
 

   .הקבלן יגיש לעירייה חשבון סופי אחד לתשלום 4.2
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ימים ממועד הגשת החשבון   30העיריה מר דני נאמני בתוך החשבון ייבדק על ידי נציג   4.3
 לעירייה. 

 

, אין ולא יהיה בכדי להוות אישור ו/או הסכמה  קבלןבאישור העירייה לחשבונות שיגיש ה 4.4
 ו/או אישור כי השירותים הושלמו בהתאם לתנאי ההסכם. קבלןלגבי טיב שירות ה

 

, נציג העיריהתשלום שכר טרחתו של הקבלן יהיה לאחר אישור החשבונית, על ידי  4.5
יום. יחד עם זאת, לאור העובדה כי מדובר במקור מימון חיצוני   45 בתנאים של שוטף+

בתוך הזמן האמור, תהיה  ה(משרד החינוך), ככל שכספי משרד החינוך לא יעברו לעיריי
ממשרד השיכון ימים מיום קבלת כספי   10ום העיריה רשאית לדחות את התשלום עד ת

 . היום מיום המצאת החשבון לעיריי  150 -, ולא יותר מהבעיריי
 

 שינויים   5
בלן מתחייב לבצע כל עבודה נוספת או שינויים  רשאי להורות לקבלן בכתב, והק נציג העיריה

מורשי   2והכל בהתאם להוראות מכרז זה על נספחיו, ובכפוף לאישור תקציבי של בעבודה. 
 החתימה של העיריה.

 
 בוטל.  6
 פיצויים  7

(אלף ₪)    1,000₪ של יעמוד על סך  העבודות, סכום הפיצוי לכל יום איחור בהשלמת 
    צמודים לכל יום איחור.

 איסור המחאה  8
 

קצתו, או כל טובת הנאה על פיו, לאחר, הקבלן לא יסב ולא יעביר את החוזה כולו או מ 8.2
העירייה, מאת  לכך  הסכמה  תחילה  קיבל  אם  או   פרט  לסרב  זכאית  תהא  והעירייה 

ובייחוד בתנאי שמקבל ההעברה יקבל עליו למלא  להסכים לכך בתנאים שתמצא לנכון, 
 אחר כל הוראות החוזה שחלו קודם לכן  על הקבלן.

  

הקבלן לא יהיה זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כלשהו מהעירייה לפי הסכם זה  8.3
 לאחר, אלא אם קיבל הסכמה לכך בכתב של גזבר העירייה. 

 

 ביטוח  9
הקבלן יגרום לכך שחברת מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין,  9.2

פולי עבורו  תפיק  ישראל  במדינת  ומאושרת  מוכרת  לכיסוי ביטוח  מתאימה  ביטוח  סת 
   התחייבויותיו עפ"י הסכם זה.

ממולא וחתום    'חמסמך  עם מתן הצו לתחילת ביצוע עבודות, ימציא הקבלן לעירייה את   9.3
 ע"י המבטח.

יהיו   9.4 זה,  הסכם  נשוא  המועדים  מבחינת  רלוונטית  עת  בכל  כי  בזאת  ומוסכם  מובהר 
המבטח הנוכחי ובין ע"י מבטח   בתוקף, בין כשהן מוצאות ע"י  'חמסמך  הפוליסות נשוא  

 אחר שיאושר מראש ובכתב ע"י המזמינה. 
 

 ערבויות  10
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צמודה   , כנספח ט', בנוסח המצורף ערבות בנקאית אוטונומית  למסור לעירייהעל הקבלן 
  5%העירייה בשיעור של תוצא ע"י בנק מוכר בישראל לטובת שלמדד המחירים לצרכן 

  להבטחת ביצוע החוזה וכל התחייבויותיו על פיו. כולל מע"מ. זאת , מהצעת הקבלן לא 
ותוחזר לקבלן עם מתן אישור נציג העיריה מר דני     31.8.19יום הערבות תהיה בתוקף עד ל

 הערבות תוחזר לקבלן לאחר שיפקיד ערבות בדק. נאמני בכתב כי העבודה הסתיימה.

 

נומית צמודה למדד בתום ביצוע הפרויקט על הקבלן למסור לעירייה ערבות בנקאית אוטו
) לטובת העירייה בשיעור  דקהמחירים  לצרכן שתוצא ע"י בנק מוכר בישראל (ערבות ב

. לעיל 2.16הקבועה בסעיף . זאת, להבטחת תקופת הבדק ערבות הביצועמ 25%
 הקבלן יקבל את הערבות בחזרה, בתום התקופה כאמור.  

                

 חותמת העיריה   חתימת הקבלן 
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 הסכם משלימות ל  נספח הוראות  -נספח ה'

 

 12/2020 מכרז מס'

 

 2020ֹשנת _________ חודש   ______שנערך ונחתם בבית שאן ביום 

   

 עיריית בית שאן   בין:          

 מצד אחד           )"העירייה" (להלן                

 

 ח.פ_________ ____________  לבין:          

 )                                                   "הקבלן"(להלן                                 
 מצד שני 

הנ"ל      הואיל הפרויקט  ביצוע  בדבר  הסכמותיהם  את  זה  בנספח  לעגן  הצדדים  וברצון 
של הסך  על  עומדת  וזו  הקיימת  התקציבית  למסגרת  :  בכפוף 

___________________ 

 

 לפיכך, הוצהר הותנה וסוכם כדלקמן:

נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם שנחתם בין הצדדים  
(להלן:  בית ספר רמב"םביום_______________ בקשר לביצוע עבודות מיזוג 

 ). "ההסכם"

 

 ___________________________ : עומד על סך כספי של  ההסכם הנ"ל .1
  

ההסכם,עבודה .2 נשוא  להרשאה    נהתתבצע  ות,  ובכפוף  זה  נספח  לתנאי  בהתאם 
 התקציבית.

 

העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבצע את הפרויקט במס' שלבים של ביצוע העבודות  .3
כמה  ועד  אם  לעת,  מעת  שיתעדכנו  ו/או  הקיימות  תקציביות  להרשאות  בהתאם  והכול 

כלשהי מצד העירייה  שאלה   יהיה בכך משום הפרת הסכם או התחייבות  ולא  יתעדכנו 
   כלפי הקבלן.

 

יבוא  .4 ולא  בו  המופיעים  לתנאים  הוא  מסכים  כי  זה,  נספח  על  בחתימתו  מצהיר  הקבלן 
הפרויקט   בביצוע  והנוגע  הקשור  בכל  העירייה  כנגד  תביעות  ו/או  דרישות  ו/או  בטענות 

 אה התקציבית.במספר שלבים ו/או בגובה ההרש
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היקף התקציב הקיים,  מ .5 על  יעלה  לא  היקף העבודה  בכל מקרה  כי  היטב,  בזאת  ובהר 
להוציא מקרה בו יועברו תקציבים נוספים מאת הגורם המממן לביצוע הפרויקט, או אז, 

 היקף העבודה יגדל בהתאמה עד למסגרת התקציב הנוסף החדש.
 

תקבע העירייה או    ועל פי סדר חשיבות אותו  נציג העיריההעבודות יבוצעו על פי הנחיות   .6
 מי מטעמה ועל הקבלן לעמוד ולקיים את ההוראות אשר יינתנו לו ע"י מי מטעם העירייה. 

 

בסעיף   .7 כאמור  לגובה ההרשאה התקציבית,  עד  הקבלן  ע"י  העבודה  ביצוע  כי    1יובהר 
במידה  כי  הקבלן  על  ומוסכם  ידוע  העירייה.  מצד  הסכם  כהפרת  תחשב  לא  לעיל 
גובה ההרשאות החדשות  נוספות, תקודם העבודה עד  ותתקבלנה הרשאות תקציביות 

 אשר תתקבלנה ועל פי הן הוא יעבוד. 
 

כך  .8 על   תימסר  התקציבית  ההרשאה  להגדלת  בנוגע  הממן  מהגורם  עדכון  קבלת  עם 
ולגובה ההרשאה   לעדכון  עבודותיו בהתאם  ביצוע  את  יגדיל  והוא  בכתב  לקבלן  הודעה 

 על כפי שהיא עומדת נכון לאותו יום הביצוע . התקציבית בפו
 

ל .9 משלימות  הוראות  הינם  זה  נספח  הוראות  כי  בזאת,  בכדי   הסכםמובהר  בהם   ואין 
חתם   עליהם  התנאים   עפ"י  הקבלן  על  המוטלת  כלשהיא  מחובה  להפחית  ו/או  לגרוע 

 .הסכםוהמופיעים ב
 

הסכמות הצדדים   .10 זה מגבש את  נספח  כי  ביצוע הפרויקט  הקבלן מצהיר  חלוקת  לעניין 
ה  לביצוע  התקציבית  ההרשאה  ותוגדל  היה  וכי  התקציביות,  ההרשאות    עבודותולעניין 

 אזי היקף העבודה יגדל בהתאמה. 
 

בשלב  בו תוגדל ההרשאה התקציבית, העיריה תודיע לקבלן תוך פרק זמן סביר (שלא   .11
 יקט במלואו. ימי עבודה) לשוב לגמר העבודה ולסיים את הפרו 14יעלה על 

 

הקבלן מצהיר כי הוא מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר עיכוב או פיגור   .12
הרשאה   מהעדר  הנובעים  הביצוע  שלבי  בין  הפסקות  ו/או  העבודה  ביצוע  מועדי  בין 

 לעיל. 11תקציבית מתאימה וכי ישוב לסיום העבודה תוך פרק  הזמן האמור בסעיף 
 

ב  .13 יעמוד  לא  והקבלן  בהתאם  היה  העבודות  גמר  לביצוע  ישוב  ולא  אלה  התחייבויותיו 
עליו    הסכםל יוטלו  לעיל,  כאמור  מתאימה  התראה  שקיבל  לאחר  בביצועו,  יפגר  ו/או 

 . הסכםויחשב הדבר כהפרה יסודית של ה הסכםהסנקציות האמורות ב
 

לגובה  .14 עד  יהיה  וביצועה  העבודה  קצב  כי  היטב  לו  והוסבר  הובהר  כי  מצהיר,  הקבלן 
רשאה התקציבית ואין ביכולתו להמשיך בביצוע העבודות בחריגה מסכום ההרשאה  הה

התקציבית ואין הוא יבוא בטענות מכל מין וסוג שהן כלפי העירייה ו/או בדרישה לביצוע  
 .מכרזהעבודות בגובה סכום ה

 

לסכום   .15 עד  העבודות  את  יבצע  הוא  המכרז,  סכום  גובה  חרף  כי  ומצהיר  מאשר  הקבלן 
   שאה תקציבית העומדת כאמור לעיל.המאושר בהר
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בעיריי .16 הכספים  בקבלת  מותנית  התמורה  שקבלת  לו  ידוע  כי  מצהיר    ה הקבלן 
יום, אך    45. העיריה תשלם בתנאי תשלום של שוטף +  מהגורם המממן משרד החינוך

ימים מיום קבלת הכספים מהגורם המממן,  10 -מותר לדחות את התשלום עד ל הלעיריי
 .היום מיום קבלת החשבונית בעיריי  150 -ובלבד שלא תאחר בתשלום יותר מ

 

הקבלן בחתימתו על נספח זה, מאשר כי קרא היטב את האמור בו ומסכים לתוכנו וחתם   .17
 עליו מרצונו הטוב והחופשי. 

 

 

 

 ל החתום היום: ולראיה באו הצדדים ע

 

 

 

 

 

    _________________________           _____________________
 ____________________ 

    שאן  –עיריית בית                                                 קבלן  ה       
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 להסכם    2נספח  -' ומסמך 

 12/2020 מכרז מס' 

  

 לקבלן:הוראות 

 

 הקבלן חייב להחזיק מערכת שלמה של תוכניות ביצוע ומפרטים במקום העבודה. 

 . עירייהלפני התחלת העבודה ייערך סיור מוקדם משותף לקבלן ונציגי ה •
 

לסרב לקבל עבודה אשר לא בוצעה בצורה נאותה, או לא  העירייה רשאית •
יין טיב ואיכות  תחובר בצורה נאותה או שלא קוימה הוראה מהוראות החוזה לענ

 העבודה.
 

לא תשולם לקבלן תמורה בגין כל עבודה נוספת, ללא אישור מראש בכתב ע"י   •
 ואישור שלושת מורשי החתימה של העיריה, לרבות חשב מלווה. נציג העיריה

 

על אף כל האמור בחוזה הסטנדרטי התשלומים ומועדי תשלומם יהיו כפופים   •
 . משרד החינוך, כאמור לעילן, ע"י להעברת כספי הפרויקט לעיריית בית שא

 

למען הסר ספק, העירייה לא תהיה אחראית כלפי הקבלן בשל עיכוב ו/או   •
העברה בחסר של תשלומים מידי הגורם המממן והדבר לא יהווה עילת  

(ובלבד שהעיריה  ו/או עילה לעיכוב ביצוע העבודות תביעה כלפי העירייה  
 יום קבלת החשבונית בעיריה).יום מ   150 -לא תעכב את התשלום יותר מ

 

כל התנאים המפורטים בנספח זה מהווים תוספת לחוזה העירייה המצורף   •
למכרז ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו. מקום בו קיימת סתירה בין הוראות  

 נספח זה לבין הוראות החוזה, הוראות הנספח גוברות.
 

מובהר בזאת כי אין כל  למען הסר ספק ובנוסף לתנאי החוזה ולתנאי נספח זה  •
קשר ו/או התניה בין התחייבויות הקבלן לביצוע העבודה ובין התשלומים אותם  
ו/או   לעכב  זכות  ו/או  דרישה  כל  על  מוותר  הקבלן  וכי  בגינה,  לקבל  זכאי 

אי עקב  העבודה  בחוזה  -להפסיק  הקובעים  התשלום  בתנאי  העירייה  עמידת 
 רייה. זה, או בכל חוזה אחר הקיים בין הקבלן לעי

 

 לא תשולם כל תוספת בגין התייקרות.  •
 

 מבוטל. •
 

 מבוטל. •
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 מבוטל. •
 

ע"י   • הפרויקט,  מביצוע  כתוצאה  ידו  על  שנוצרה  פסולת  כל  לפנות  הקבלן  על 
טלפון  (מס'  הסביבה,  לאיכות  יחידה  מנהל  עם  בתיאום  אשפה,  מכולות 

 . הקבלן יפנה על חשבונו את פינוי הפסולת במכולה)04-6489425במשרד:  
 . לאתר פסולת מורשה

 

אתר נקי מפסולת. סולת כל יום ולהשאיר את ההפהקבלן מתחייב לפנות את   •
העירייה תהייה רשאית לפנות את הפסולת במידה והקבלן לא יפנה באותו יום  

 ולחייב את הקבלן בכל העלויות הכרוכות בכך.  
זה   • סעיף  להוראות  בהתאם  יפעל  לא  אשר  קבלן  לעיל,  באמור  לפגוע  מבלי 

וכן   משפטית  לתביעה  צפוי  פסולת  השלכת  בנושא  החוק  הוראות  על  ויעבור 
 תלונה במשטרה. להגשת 

 

הריני מצהיר בזאת, שבמידה ומסיבה כל שהיא  ישתנו הדברים, ובהתאם   •
לכך לא יתאפשר לי להמשיך בהתקשרות עם העירייה עפ"י כל תנאי חוזה זה, 

הריני  מתחייב להביא את הדבר בפני כל מורשי החתימה של העירייה  
 החתומים על חוזה זה.    

 

פס"ד ו/או ייפתח תיק הוצל"פ כנגד   הריני מאשר בזאת שבמידה ויתקבל •
העירייה בגין אי תשלום התמורה נשוא הסכם /חוזה זה, הרי שהריבית שיישא 

 שנתי בלבד.    4%החוב הינו 
 

 

 

 שם  הקבלן:____________ 

 

 

 

   חתימת הקבלן:____________ תאריך:__________
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 לקבלן וקיום דיני בטיחות  בטיחות  -ז' נספח
 12/2020מכרז מס' 

 
 

לאחר שיוחלט בוועדת מכרזים כי קבלן זכה במכרז נשוא החוזה, הקבלן ימלא פרטיו ויחתום  
 על "נספח בטיחות לקבלן" ,וזאת כתנאי מקדים לתוקפו של החוזה.  

 פרטים 
 

 עירית בית שאן. –מזמין העבודה  א.
 .בית ספר רמב"םמיזוג מהות העבודה  ב.
 נמחק  ג.
 __ מס' עובדים________  שם הקבלן _____________________ ד.
 כתובת הקבלן _____________________ טל' ___________  ה.
 ימים קלנדריים. 50 – משך זמן העבודה המתוכנן ו.
 תאריך התחלת העבודה _____________  .ז
 תאריך סיום העבודה _______________________.  .ח
 
 

 כללי: 
 

נפרד   א. בלתי  חלק  מהווה  זה  הואי    מההסכםתדריך  של  הפרה  יהווה  בנוסף    הסכםקיומו 
 לכל משמעות אחרת שיש להפרתו. 

 
הקבלן   ב. של  חובותיו   מכל  שהיא  דרך  בכל  להפחית  או  לגרוע  בא  לא  זה  בתדריך  האמור 

 כמו כן אין הוא בא להטיל או להוסיף חובות כלשהן לעירייה.  עפ"י כל דין.
 

הבט ג. פקודת  להוראות  בהתאם  עבודתו  את  לבצע  הקבלן  חדש] על  [נוסח  בעבודה  יחות 
הבטיחות"(להלן:  1970  -התש"ל פיו  )"פקודת  על  הבטיחות  והתקנות  אמצעי  בכל  ולנקוט   ,

 המפורטים להלן, על מנת למנוע תאונות ולשמור על בריאות העובדים. 
 

 בחתימתו על נספח זה, מתחייב הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות המפורטים בו.  ד.
 

 בטיחות קיום דיני 
 

על הקבלן להדריך את עובדיו לרבות כל העובדים מטעמו ולרבות קבלני משנה, ספקים,  א.
והדרכת   מידע  (מסירת  העבודה  על  הפיקוח  ארגון  לתקנות  בהתאם  ועובדיהם,  נציגים 

 עובדים). עותק מרשימת שמות מקבלי ההדרכה יועבר לממונה על הבטיחות בעירייה.
 

לעובדים   ב. לספק  הקבלן  המתבצעת על  העבודה  לסוג  המתאים  אישי  מגן  ציוד  מטעמו 
 בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה, כולל נעלי עבודה ובגדי עבודה. 

 
ותחזוקת   ג. הפעלה  שימוש  כי  ולוודא  ותקניים  עבודה תקינים  וכלי  ציוד  לספק  על הקבלן 

 הציוד יהיו בהתאם לנדרש בפקודת הבטיחות ותקנותיה. 
 

 , ה. מבוטל. ד
 

הקב ו. עם  על  העבודה  ביצוע  לתאם  העיריה לן  בביצוע    נציג  הקשורים  הגורמים  שאר  ועם 
 העבודה. 

 
על הקבלן לשמור על סדר וניקיון במהלך ביצוע העבודה ולסלק מפגעי בטיחות וציוד לקוי   ז.

 וכן פסולת שהצטברה העלולה לשמש מכשול ולפגוע בעובדים או לגרום לשריפה. 
 

ים אשר מבצעים את העבודה, מוסמכים ובעלי תעודות של על הקבלן לוודא כי כל העובד ח.
 משרד העבודה.

 
בנייה)   ט. (עבודות  בעבודה  הבטיחות  לתקנות  בהתאם  הקבלן  יפעל  בגובה,  עבודות  בביצוע 

 ). "תקנות הבטיחות"(להלן: וכן תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה)  1988  -התשמ"ח
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 , יא מבוטל. י
 

מ  יב. כי  לוודא  הקבלן  הריתוכים  על  עבודת  את  יבצעו  הם  כי  ידאג  ורתכים  מסגרים  פעיל 
בניגוד   האשפה  במכולות  שינויים  יבצע  ולא  מהתקנים  יחרוג  לא  כן  וכמו  להסמכה  בהתאם 

 לתקנות. 
 

(עופרת,  יג.  העבודה  לסוג  בהתאם  תקופתיות  בדיקות  עברו  עובדיו  כל  כי  לוודא  הקבלן  על 
 וכיוב') ובכפוף לתקנות הבטיחות בעבודה.   ממיסים אורגאניים, חומרים מסוכנים אחרים

 
על הקבלן לוודא כי כל עובדיו כשרים ובריאים לביצוע העבודה ולא תחת השפעת תרופות,   יד.

 אלכוהול, סמים וכו'.
 
 
 

 הערות
 

 הוסברו לי כל הוראות הבטיחות האמורות בתדריך זה. 
 

 המפורטים לעיל . הנני מתחייב לפעול בהתאם לנספח ודיני בטיחות 
 

 
 
 
 

 חתימה:_____________      הקבלן_____________   
 
 
 

 תאריך:_____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 נספח ביטוח  – נספח ח'
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 ערבות ביצוע-ט' נספח 
 
 

         לכבוד:
 עיריית בית שאן 

 1רח' ירושלים הבירה  
 בית שאן 

 
 

 .                    ערבות בנקאית מספר       הנדון: 
 
 

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

_________ ₪) בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד כמפורט להלן  
  , בית ספר רמב"םהתקנת מערכת מיזוג    12/2020"), בקשר עם מכרז מס'  הפרשי הצמדה(להלן: "

 ת במסגרתו. להבטחת ביצוע כל התחייבויותיהם על פי מסמכי המכרז וחוזה ההתקשרו
 

תוך   הצמדה  הפרשי  בתוספת  הנ"ל  לסך  עד  סכומים  או  סכום  כל  לכם  לשלם  מתחייבים    14אנו 
ימים מיום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את  
המבקשים   מאת  תחילה  הסכום  את  לדרוש  או  כלשהו,  באופן  או  כלשהו  בתהליך  דרישתכם 

משפ לעמוד  בתביעה  שיכולה  כלשהי  הגנה  טענת  כלפיכם  לטעון  ומבלי  אחרת,  דרך  בכל  או  טית 
 למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. 

 
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות,  

ך  שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הס
 הכולל הנ"ל. 

 
 במכתבנו זה:

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

 ולמחקר כלכלי. 
 

 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:
 

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

") יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד  המדד היסודי__________ נקודות (להלן: "
 החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי בניכוי סכום הקרן המקורי. 

 
 לתי תלויה ולא ניתנת לביטול. ערבות זו הינה בלתי חוזרת וב

 
ועד בכלל. דרישה שתגיע אלינו אחרי מועד זה לא תענה. לאחר   ____ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 מועד זה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. 
 

ו/או במברק לא תחשב כ דרישה לעניין כתב ערבות  דרישה בפקסימיליה ו/או באמצעי אלקטרוני 
 זה.

   
 בכבוד רב, 

 
 בנק _________ 
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 חוזה -' ימסמך 

 12/2020 מכרז מס' 

 חוזה   –אינדקס 

 

 כללי  –פרק א' 

 הגדרות  .1
 נציג העיריהתפקידיו וסמכויותיו של  .2
 ניהול יומן  .3
 הסבת חוזה והמחאת זכות  .4
 קבלני משנה  .5
 היקף החוזה .6
 מסמכים המסבירים זה את זה .7
 תוכניות אספקת  .8
 ערבות לקיום החוזה  .9

 בוטל  .10
 הודעות  .11
 בוטל  .12
 מבוטל  .13

 

 התחייבויות כלליות  –פרק ב' 

 ביקור באתר המבנה  .14
 בדיקת מסמכים  .15
 נציג העיריה ביצוע המבנה להנחת דעתו של ה .16
 דרכי ביצוע  .17
 סימון  .18
 השגחה מטעם הקבלן  .19
 אזהרה ושאר אמצעי זהירות.  תמרור,  גידור,  שמירה,  .20
 זכות גישה  .21
 עתיקות  .22
 בנוחיות הציבור אי פגיעה  .23
 זכות המעבר  .24
 תיקון נזקים לכביש למובילים וכיו"ב  .25
 מתן אפשרות פעולה לקבלנים אחרים  .26
 ניקוי האתר עד גמר המבנה .27
 נזיקין למבנה .28
 נזיקין לגוף או לרכוש  .29
 נזיקין לעובדיו  .30
 ביטוח המבנה  –ביטוח ע"י הקבלן  .31
 ביטוח ע"י העירייה על חשבון הקבלן   .32
 פטנטים  זכויות, .33
 כספים מהקבלן. ניכוי  .34

 

 

 עובדים  –פרק ג' 

 אספקת עובדים של הקבלן  .35
 אספקת כוח אדם ותנאי עבודה .36
 א. עידוד תעסוקת ישראלים35
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 ומצבת כוח אדם פנקסי כוח אדם  .37
 דיווח  עובדים  .38

 

 

 

 ציוד  חומרים באורח מקצועי  –פרק ד' 

 ציוד אספקת מתקנים וחומרים .39
 חומרים ומוצרים  .40
 הוצאות הבדיקות  .41
 מדגמים  .42
 אורח מקצועי  .43
 בדיקת חלקי  המבנה שנועדו להיות מכוסים  .44
 סילוק חומרים פסולים ומלאכה פסולה .45

 

 סיומה ואיכותה  מהלכה,,  התחלת העבודה  –פרק ה' 

 מועד התחלת המבנה .46
 העמדת אתר המבנה לרשות הקבלן  .47
 הכנות לביצוע המבנה  .48
 מועד סיום המבנה .49
 ארכה לסיום המבנה  .50
 קצב ביצוע המבנה .51
 מוסכמים וקבועים מראש על איחורים פיצויים  .52
 ביצוע  .53
 שימוש או אי שימוש בזכויות  .54
 קבלת המבנה  .55

 

 בדק ותיקונים  –פרק ו' 

 הגדרת תקופת הבדק  .56
 תיקונים ע"י הקבלן   .57
 פגמים וחקירת סיבותיהם   .58
 57,   56 ,) 2(  52אי מילוי התחייבויות הקבלן לפי הסעיפים  .59

 

 

 

 שינויים הוספות והפחתות  –פרק ז' 

       שינויים       .60
 ההוראה לשינויים תינתן בכתב .61
 הקבלן יבדוק את האומדן  .62
 היקף שינויים גדול  .63
 היקף שינויים גדול  .64
 נציג העיריה סמכות מיוחדת ל .65
 עבודה יומית   .66
 זכויות הקבלן  .67
 החובה להגיש ניתוח תמחירי  .68
 אסור לעכב ביצוע שינויים  .69
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 מדידות  –פרק ח' 

 מדידת הכמויות והשיטה  .70
 

 

 סכומים משוערים  –פרק ט' 

 הערכת  שינויים   .71
 

 

 תשלומים  –פרק י' 

 חשבונות ביניים  .72
 חשבון סופי  .73
 תשלומי התייקרויות.  .74

 

 

 סיום החוזה או אי המשכת ביצועו  –פרק יא' 

 סילוק יד הקבלן  .75
 ביטול  או אי אפשרויות להמשיך בביצוע המבנה .76
 שינויים   .77
 הערכת שינויים   .78

 

 יצוע המבנה על ידי הקבלן תנאי החוזה לב

 פרק א' :  כללי 

 הגדרות  .1
 

כוונה אחרת משתמעת מגופו של   .1 אם  (פרט  מוגדר להלן  יפורש כפי שהוא   , זה  בחוזה  מונח  כל 
 -עניין), 

 

נציג    דני נאמני או נציג אחר שימונה על ידי ראש העיר   –  " נציג העיריה" .א
 ; העיריה 

 

 העיריה נמחק נציג ב
 

 ; מחקנ נציג העיריהג.             
 

 לרבות: נציגיו של הקבלן, יורשיו ומורשיו המוסמכים, ולרבות    –  "הקבלן"ד.   

 משנה, הפועל בשמו או בשבילו בביצוע המבנה;   -כל קבלן        
 

 ; מיזוג בבית ספר רמב"ם – . "המבנה" ה           



 
 

34 
 

 

   בהם דרכם, או מתחתם או מעליהם המקרקעין אשר   –"אתר המבנה"    ו.

                לרבות כל מקרקעין אחרים שיעמוד לרשותו של הקבלן  יבוצע המבנה,                                       

 לצורך החוזה;                                      
 

לרבות כל שינ  –תוכניות"    ז. וי  התוכניות המהוות חלק בלתי נפרד מהחוזה, 
ע"י   בכתב  שאושרה  כזו  העיריה בתוכנית  העיריה  נציג  תכנית  נציג  כל  וכן   ,

 ; נציג העיריה נציג העיריה אחרת שתאושר, מזמן לזמן, בכתב ע"י 
 

 החוזה הזה והמסמכים המהווים חלק בלתי נפרד ממנו;  –"החוזה"    ח.            
 

החוזה"      ט. תוספת    –"שכר  כל  לרבות  בחוזה,  כל  הסכום  ולמעט  שתיווסף 
 הפחתה שתופחת מהסכום הנקוב, הכול בכפיפות להוראות החוזה; 

חייב   .2 או  שרשאי  פעולה  או  שנתיחדה  העיריהסמכות  גורעות    נציג  אינן  זה,  חוזה  לפי  לעשות 
 להשתמש באותה הסמכות או לעשות אותה הפעולה;     נציג העיריהמזכויותיהם של ה

 

או   פעולה שרשאי  או  שנתיחדה  בא סמכות  העיריהכוח ה-חייב  אינן    נציג  זה,  חוזה  לפי  לעשותה 
 להשתמש באותה הסמכות או לעשות אותה הפעולה.  נציג העיריהשל ה  גורעות מזכויותיו 

 

פקודת הפרשנות תחול על החוזה. לצורך פרשנות רואים את החוזה כחיקוק כמשמעותו בפקודה   .3
 האמורה. 
 

 נציג העיריה תפקידיו וסמכויותיו של 

לבדוק ולפקח על טיב העבודה והחומרים בהקשר לביצוע המבנה    יהא מוסמך לבקר,   נציג העיריה  .1
או   עבודה  של  אישורם  אי  בדבר  לקבלן  הודעה  למסור  רשאי  יהא  וכן  החוזה,  להוראות  בהתאם 

וחומרים   עבודה  של  אישורם  אי  בדבר  לקבלן  הודעה  ניתנה  אותה   -חומרים.  את  הקבלן    יפסיק 
 .    נציג העיריהש באותם החומרים, עד לקבלת החלטתו של העבודה, או השימו

 

לא יהא מוסמך לשחרר ולפטור את הקבלן מחובה כל שהיא  מחובותיו המוטלות עליו    נציג העיריה  .2
על פי החוזה, וכן לא יהא מוסמך להורות על ביצוע שינוי בעבודה כל שהיא, העלול לגרום לאיחור  

שאינ מיוחד  לתשלום  או  המבנה,  בביצוע  בגמר  כלשהם  שינויים  על  להורות  או  בחוזה,  כלול  ו 
 .    נציג העיריההמבנה, אלא אם כן הוסמך לכך בכתב ע"י ה

 

 נמחק .3
 

ה .4 כי  לתנאי,  כפוף  זה  בסעיף  העיריההאמור  או    , נציג  שהם,  כל  חומרים  או  עבודה  לפסול  רשאי 
 לאשר עבודה או חומרים. 

 

 מבוטל  -
 

 מבוטל  .1
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 מבוטל  .2
 

 . מבוטל. 3

 

      החוזה והמחאת זכות הסבת   .2
 

הקבלן לא יסב ולא יעביר את החוזה כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה על פיו, לאחר, פרט אם   .1
העירייה  מאת  לכך  הסכמה  תחילה  לכך    בכתב.  קיבל  להסכים  או  לסרב  זכאית  תהא  העירייה 

בתנאים שתמצא לנכון, ובייחוד בתנאי שמקבל ההעברה יקבל עליו למלא אחר כל הוראות החוזה  
 שחלו קודם לכן  על הקבלן. 

  

הקבלן לא יהיה זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כלשהו מהעירייה לפי הסכם זה לאחר, אלא   .2
 גזבר העירייה.  אם קיבל הסכמה לכך בכתב מאת

 

 

 קבלני משנה  .3
 

מבלי לפגוע באמור בסעיף הקודם יהא הקבלן זכאי למסור את ביצועה של עבודה מסוימת כל שהיא,  
 לן משנה בתנאי מפורש כי: מתוך העבודות הקשורות במבנה והכלולות בחוזה, לקב 

מורשי  שני    ומראש של , ואישור בכתב      נציג העיריה כל קבלן משנה יהא טעון תחילה אישורו של ה .1
 החתימה של העיריה; 

 

הקבלן   .2 את  תשחרר  ולא  תפטור  לא  משנה  לקבלן  הקבלן  ע"י  שהיא  כל  עבודה  של  מסירתה 
הפעולות,   לכל  אחראי  יישאר  ושהקבלן  החוזה  עפ"י  מחובותיו  שהיא  כל  ומחובה  מאחריותו 

מת התרשלות,  השגיאות, ההשמטות, המגרעות והנזקים שנעשו ע"י קבלן המשנה, או שנגרמו מח
 ויהא דינם כאילו נעשו ע"י הקבלן עצמו או נגרמו על ידיו; 

 

 . נציג העיריה הקבלן יהא חייב לסלק כל קבלן משנה מהאתר לפי דרישת ה .3
 

 כל משא ומתן עם קבלן משנה יתנהל באמצעות הקבלן בלבד,.  .4
 

 כל שהוא. כל שהוא בין העירייה וקבלן משנה האמור לעיל לא יצור קשר משפטי  .5
 

הוגנים  הק .6 עבודה  ותנאי  עבודה  לשכר  ביחס  תנאים  המשנה  קבלן  עם  שלו  בחוזה  יקבע  בלן 
 לפועלים. 
 

 היקף החוזה  .4
  

המבנה,   ביצוע  על  חלות  החוזה  והוראות  בכך  הכרוך  כל  כוח על  המצאת  החומרים,  -לרבות  אדם, 
 הכלים, הציוד, המכונות, המתקנים וכל דבר אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנחוץ לשם כך. 
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 מסמכים המסבירים זה את זה  .5
 

אי .1 או  לבין הוראה  -בכל מקרה של סתירה,  התאמה או פירוש שונה של הוראה מהוראות החוזה 
כוחה של זו    –כחלק בלתי נפרד ממנוחוזה  המצורפים לברורה ומפורשת במסמך אחר מהמסמכים  

 האחרונה עדיף ומכריע על כוחה של ההוראה האמורה בחוזה.
התאמה בין מסמכי החוזה, או שהיה הקבלן מסופק בפירושו הנכון של  -גילה הקבלן סתירה או אי .2

ממנו   חלק  כל  של  או  הקבלן    –מסמך  ליפנה  העיריהבכתב  העיריה וה  נציג  הוראות        נציג  ייתן 
 רך, בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו. בכתב, לרבות תכניות, לפי הצו

, להמציא לקבלן מזמן לזמן, תוך כדי ביצוע המבנה, הוראות, לרבות תוכניות,    נציג העיריהרשאי ה .3
 לפי הצורך, לביצוע המבנה. 

 

) של סעיף זה והוראות  3) או (2, שניתנו בהתאם לסעיפים קטנים (    נציג העיריההוראות ה  .4
) של סעיף זה, מחייבות את הקבלן; אולם אין האמור  3יף קטן (, שניתנו בהתאם לסענציג העיריה

 בסעיף קטן זה כדי לגרוע מהאמור בפרק ח' של החוזה. 
 

 מבוטל  - .6
 

 . מבוטל  .1
 

 מבוטל.  .2
   

 מבוטל.  .3
 

 ערבות לקיום החוזה  .7
 

להבטחת מילוי התחייבויותיו של הקבלן על פי החוזה, כולן או מקצתן, כולל ההתקדמות בעבודה   .1
כספים   לפי לוח הזמנים שיקבע לפי הוראות חוזה   הפרשי  החזרת  הבטחת  לרבות  זה, 

ימציא הקבלן לעירייה עם חתימת החוזה,   הנובעים מטעויות בחשבונות הביניים והחשבון הסופי, 
ק שיסכים לו גזבר העירייה או ערבות אחרת, להנחת דעתו של גזבר העירייה,  ערבות בנקאית מבנ 

. הוצאות הכרוכות במתן ערבות יחולו  ועל פי דרישת העיריה  לתקופה ובסכום, כפי שנקבעו בחוזה
היה ויתארכו העבודות, יישמע הקבלן להוראות העיריה ויאריך את הערבות עם דרישת    על הקבלן.

 ם יחולו על המועד המוארך. העיריה. הוראות ההסכ
 

  לפרוע את   םראש העירייה או גזבר העירייה, רשאי  ויהי   –יפר הקבלן את החוזה או תנאי מתנאיו   .2
 הערבות, מבלי שיוכל הקבלן להתנגד לגביית סכום הערבות האמור. 

 

ש .3 הערבות  זכות    תפרע סכום  לקבלן  מבלי שתהיה  והמוחלט,  הגמור  לקניינה  ייהפך  העירייה  ע"י 
או   העירייה  כלפי  לבוא  מטעמה כלשהי  זה    מי  שדבר  ומבלי  לכך.  בקשר  כלשהן  ומענות  בטענות 

 יגרע מזכויותיה האחרות של העירייה שיש לה לפי החוזה.  
 

    מבוטל .8
 

 הודעות  .9
זה, תינתן במכתב רשום לפי הכתובת של הצד  כל הודעה שצד אחד צריך לתת לצד שני לפי חוזה  

השני, המפורטת בחוזה, או תימסר במשרדו של הצד השני. הודעה שנשלחת בדואר רשום דינה כדין  
 שעות מזמן מסירתה בדואר.  72הודעה שנמסרה ביד, כעבור  
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 מבוטל   .10
 מבוטל  .11

 פרק ב' :        התחייבויות כלליות 

 יקור באתר המבנה ב .12
 

לפני הגשת הצעתו לביצוע העבודה, ביקר באתר המבנה ובחן באופן יסודי את דרכי  הקבלן מצהיר כי  
הגישה אליו, השטח הפנוי לעבודה ולאחסנת החומרים, מקום צינורות המים הראשיים, קווי החשמל,  
הטלפון, הביוב, התיעול וכיו"ב, מבנים קיימים וכל המתקנים והסידורים האחרים, כולל מבנה שכבות  

וטי לבוא  הקרקע  יוכל  לא  הקבלן  המבנה.  ביצוע  ועל  המחירים  קביעת  על  להשפיע  העלולים  בה 
 בטענות כלשהן בקשר לאי ידיעת תנאים אלה. 

 

 בדיקת מסמכים  .13
 

הקבלן מצהיר בזאת, כי הוא עיין ובדק, לפני הגשת הצעתו, את התכניות, המפרטים והדוגמאות ויתר  
האחרי המסמכים  וכל  הכמויות  רשימת  וכן  בביצוע  הנתונים  הקשורים  או  החוזה,  את  המהווים  ם 

כל התחייבויותיו   בעד  מלאה  ומהווים תמורה  ידיו  על  היטב  נבדקו  וכי המחירים שבהצעתו  העבודה 
 עפ"י החוזה. 

 

 נציג העיריה ביצוע המבנה להנחת דעתו של ה .14
 

וימלא לצורך  ,   ,  נציג העיריה ה  ם לחוזה, להנחת דעתו המוחלטת שלהקבלן יבצע את המבנה בתא  .1
 . וזה אחר כל הוראותי 

 

ה .2 בידי  אשר  העיריההפיקוח  את  ,  נציג  ישחרר  לא  למילוי  ,  העירייה  כלפי  מהתחייבויותיו  הקבלן 
חוזה זה והקבלן יהיה אחראי לכל הפעולות, השגיאות, ההשמטות והמגרעות שנעשו או נגרמו על  

 ידיו. 
 

 דרכי ביצוע  .15
 

יום מיום הדרישה, פרטים והשלמות    15ן חייב להמציא תוך  , יהא הקבל    נציג העיריהאם יידרש ע"י ה
בכתב בקשר לדרכי הביצוע, לשם התאמתן ללוח הזמנים ושלבי ההתקדמות כאמור, לרבות השיטות  
הקבלן   ע"י  האמור  החומר  המצאת  בו.  שישתמש  והציוד  המבנה  את  לבצע  בדעתו  יש  לפיהן  אשר 

 עליו עפ"י החוזה.  המוטלת  , אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כל שהיא נציג ל

 

 מבוטל   - סימון .16
 מבוטל  .1
 מבוטל  .2
 מבוטל  .3
 

 מבוטל  - .17
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 מבוטל  - .18
 

 זכות גישה  .19
 

תהא זכות כניסה לאתר המבנה, ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה, או מובאים ממנו    נציג העיריה ל
 חומרים, מכונות וחפצים כלשהם לביצוע החוזה, והקבלן חייב להבטיח להם זכות גישה זו. 

 מבוטל  - .20
 

 אי פגיעה בנוחיות הציבור  .21
 

הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע המבנה לא תהיה פגיעה, שלא לצורך, בנוחיות הציבור ולא תהא כל  
הפרעה, שלא לצורך, בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל וכו', או בזכות השימוש  

 והחזקה ברכוש ציבורי כל שהוא. 

 

 מבוטל - .22
  

 תיקון נזקים לכביש למובילים וכיו"ב  .23
 

ביוב,   הקבלן אחראי שכל נזק או קלקול שייגרם לכביש, דרך, מדרכה, שביל   .1 מים,  רשת 
או   שהנזק  בין  המבנה,  ביצוע  כדי  תוך  וכו',  אחרים  מובלים  או  טלפון,  טלגרף,  חשמל,  תיעול, 
על   יתוקן  המבנה,  לביצוע  בקשר  מראש  וצפוי  הכרחי  עשה  שהיו  ובין  באקראי  נגרמו  הקלקול 

ושל כל אדם או        נציג העיריהאופן היעיל ביותר ולשביעות רצונו של השבונו של הקבלן בח 
 רשות המוסמכים לפקח על תיקון הנזק והוא ישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך. 

 

2. ) קטן  סעיף  לפי  להם  אחראי  שהקבלן  והקלקולים  הנזקים  את  לתקן  רשאית  תהיה  )  1העירייה 
ההוצאות בכל  ישא  והקבלן  הקבלן  חשבון  על  זה  והקלקולים    לסעיף  הנזקים  בתיקון  הכרוכות 

מכל סכום    את ההוצאות שתוציא, כאמור לעיל,  האמורים, העירייה תהיה רשאית לגבות או לנכות 
המגיע, או שיגיע, לקבלן מאת העירייה בכל זמן שהוא, וכן תהא רשאית לגבותם מהקבלן בכל דרך  

 ) לסעיף זה. 1על פי סעיף קטן (אחרת, האמור בסעיף קטן זה אינו משחרר את הקבלן מחובותיו ש 
 

 מתן אפשרות פעולה לקבלנים אחרים  .24
 

, יהא חייב הקבלן לאפשר לכל אדם או גוף אחר שהעירייה תתקשר איתם     נציג העיריהלפי הוראות ה
וכן לעובדיהם לבצע עבודות כל שהן במבנה או בסמוך אליו, בתנאי שעבודות אלה אינן כלולות בחוזה  

המצוי   ב  עם הקבלן. כן מתחיי  במידת  השימוש,  את  להם  ולאפשר  איתם  פעולה  לתאם  הקבלן 
ידיו, אולם יהא רשאי לדרוש תשלום מתקבל על הדעת   והאפשרי, שירותים ובמתקנים שהותקנו על 
בשירותים,   השימוש  בעד  התשלום  בדבר  דעות  חילוקי  של  במקרה  האמור,  השימוש  בעד  כתמורה 

את שיעוריו של התשלום וקביעתו תהיה סופית ותחייב        הנציג העיריובמתקנים של הקבלן, יקבע ה
 את הקבלן. 

 

 ניקוי האתר עד גמר המבנה  .25
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גמר   .1 ומיד עם  יסלק על חשבונו, מזמן לזמן, מאתר המבנה את עודפי החומרים והפסולת  הקבלן 
החומרים,   שיירי  הארעיים,  המתקנים  כל  את  ממנו  ויסלק  המבנה  אתר  את  הקבלן  ינקה  המבנה 

ו כשהם הפסולת  והמבנה  האתר  את  וימסור  שהוא  סוג  מכל  הארעיים  ומתאימים    המבנים  נקיים 
 .    נציג העיריה למטרתם ולשביעות רצונו של ה

 

2.  ) קטן  סעיף  הוראות  אחר  הקבלן  מילא  במועדים  1לא  זה,  לסעיף  ידי  ש)  על  נציג  נקבעו 
הכרוכות   , תהא העירייה רשאית לבצען על חשבון הקבלן  העיריה  ההוצאות  בכל  ישא  והקבלן 

בביצוע הוראות והעירייה תהיה רשאית לגבותן או לנכותן מכל סכום המגיע, או שיגיע, לקבלן מאת  
 העירייה, בכל זמן שהוא, וכן תהא רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת. 

     

 נזיקין למבנה    .26
 

על   מיום התחלת העבודות הכרוכות במבנה, כולן או מקצתן, ועד לסיומן   .1 תעודה  וקבלת 
המבנה  , ישא הקבלן באחריות  נציג העיריה השלמת המבנה מאת ה לשלמות  מלאה 

או   הימנו,  לחלק  או  למבנה  אובדן  פגיעה,  נזק,  של  מקרה  ובכל  איתן  בקשר  הארעיות  והעבודות 
לשהן, הנובע מסיבה כל שהיא, לרבות שיטפונות, רוחות, סערה וכיוצא באלה,  לעבודות ארעיות כ

יהא הקבלן חייב לתקן את הנזק על חשבונו הוא בהקדם האפשרי, באופן שלאחר תיקון הנזק יהא  
 .    נציג העיריההמבנה במצב תקין ומתאים בכל פרטיו לדרישות החוזה ולהוראותיו של ה

 

2. ) קטן  סעיף  תחולנה  1הוראות  כדי  )  תוך  הקבלן  ע"י  שנגרם  אובדן,  או  פגיעה,  נזק,  כל  על  גם 
עבודות תיקון ובדק, שבוצעו על ידיו בתקופת הבדק, לשם מילוי התחייבויותיו בהתאם לפרק ז' של  

 החוזה. 
 

) תחולנה גם על כל נזק פגיעה או אובדן שנגרם ע"י הקבלן תוך כדי ביצוע  1הוראות סעיף קטן ( .3
 מבנה קיים שבהמשכו או בשכנותו מתבצעת העבודה. העבודה עפ"י חוזה זה ל

 

 נזיקין לגוף או לרכוש  .27
 

אובדן או  נזק  לכל  אחראי  יהיה  מין  הקבלן  ומכל  סוג  מכל  עקיף  או  ביצוע    ישיר  כדי  תוך  שיגרמו   ,
המבנה ותוך כדי ביצוע עבודות הבדק, ובקשר לכך, לגופו או לרכושו של אדם כלשהוא, לרבות רכוש  

(נוסח חדש),  , ובכלל זה יהא הקבלן אחראי כלפי כל צד שלישי לפי פקודת הנזיקין  העירייה ועובדיה
והוצאותיו,  1968-תשכ"ח על חשבונו  ולפטור את העירייה,  לפצות  חייב  ויהא  אחר,  חוק  כל  לפי  או   ,

 מכל תביעה שתוגש נגדה בקשר לכך. 

מתחייב לציין את העירייה כמוטב נוסף בפוליסות, וכן מתחייב כי הפוליסות תהיינה בתוקף   הקבלן
 במשך כל הזמן בו עלולים להתרחש מקרי הביטוח המתוארים לעיל. 

מתחייב כי בפוליסות האמורות ייקבע סעיף השולל מהמבטח אפשרות לחזור  אל העירייה ו/או   קבלןה
 אל מי שמטעמו. 

ירייה על כל סכום שהעירייה תאלץ לשלם בשל תביעה בגין נזק כל שהוא מן  ישפה את הע   הקבלן
 הנזקים המתוארים לעיל.  

יפצה את העירייה בגין כל נזק שייגרם לעירייה, בין במישרין ובין בעקיפין, כתוצאה מרשלנותו    הקבלן
 ו על פי הסכם זה. ו/או חוסר מומחיותו ו/או העדר שקידה מצידו ו/או עקב אי מילוי חלק מהתחייבויותי

 

 נזיקין לעובדיו  .28
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הנמצא   אחר  אדם  לכל  או  לעובד,  דין  עפ"י  המגיעים  פיצוי,  או  נזק,  דמי  כל  לשלם  מתחייב  הקבלן 
עבודות  בשירותו של הקבלן, כתוצאה מתאונה או נזק כל שהם תוך כדי ביצוע המבנה ותוך כדי ביצוע  

 הבדק, ובקשר לכך. 

 ביטוח המבנה  –ביטוח ע"י הקבלן   .29
 

ז .1 כל  למשך  הוא,  חשבונו  על  יבטח  על  הקבלן  תעודה  ולקבלת  לסיומו  ועד  המבנה  של  ביצוע  מן 
   מפורט בנספח הביטוח המצורף., ביטוחים כנציג העיריה השלמת המבנה מאת ה

עבור  תפיק  ישראל  במדינת  ומאושרת  מוכרת  ביטוח  שחברת  לכך  יגרום  פוליסת    ו הקבלן 
 המקצועיות.   ו ביטוח מתאימה לכיסוי התחייבויותי

 ' ממולא וחתום ע"י המבטח. חת מסמך הקבלן ימציא למזמינה א    

יהיו הפוליסות נשוא   ומוסכם בזאת כי בכל עת רלוונטית מבחינת המועדים נשוא הסכם זה,  מובהר 
בתוקף, בין כשהן מוצאות ע"י המבטח הנוכחי ובין ע"י מבטח אחר שיאושר מראש ובכתב    ח'מסמך  

  ע"י המזמינה.  

 פוליסת הביטוח יהיו לטובת הקבלן והעירייה, ויכללו סעיף חבויות צולבות.   

 בפוליסות יצוין כי כל התשלומים המגיעים לפיהן ישולמו ישירות לעירייה. 

 

את    –הקבלן מתחייב להמציא לעירייה, עם חתימת החוזה את חוזה הביטוח ולפי דרישת העירייה   .2
 הקבלות על תשלום דמי הביטוח השוטפים. 

 

 בחוזה.  29 -, ו28, 27הוראות סעיף זה אינן באות לגרוע מכוחם של הסעיפים  .3
 

 החליטה העירייה להגיש תביעה עפ"י חוזה בטוח, מתחייב הקבלן לתבוע איתה יחדיו.  .4
 

רצונו של ה .5 לשביעות  בעצמו את הנזק בשלמותו,  יהא    נציג העיריהתיקן הקבלן  בלבד    ,  הקבלן 
 זכאי לתבוע את כספי הביטוח. 

 

 ביטוח ע"י העירייה ע"ח הקבלן  .30
 

תהיה העירייה רשאית לבצע את    –אם לא יבצע הקבלן את הביטוחים אשר עליו לבצעם לפי החוזה  
הביטוחים תחתיו לשלם את דמי הביטוח, לרבות הפרמיות השוטפות והעירייה תהיה רשאית לנכות  

וכן תהיה רשאית לגבותם מהקבלן בכל  סכומים אלו מכל סכום ש יגיע ממנה לקבלן בכל זמן שהוא, 
 בחוזה.   30דרך אחרת. האמור בסעיף זה אינו משחרר את הקבלן מחובותיו על פי סעיף 

 

 זכויות, פטנטים  .31
 

וכיו"ב, שינבעו מפגיעה בזכויות   נזק, היטל  יפצה את העירייה על כל תביעה, דרישה, הליך,  הקבלן 
פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר, או זכויות דומות, בדבר השימוש במכונות, או בחומרים, או בפריטים,  

 שיסופקו ע"י הקבלן לצורך הקמת המבנה. 

 

 ניכוי כספים מהקבלן  .32
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אותם   כל  את  העירייה  מאת  לקבלן  שיגיעו  או  המגיעים,  מהכספים  לנכות  רשאית  תהא  העירייה 
 קיום או הפרת סעיף כל שהוא מסעיפי פרק זה. -למם עקב אי הסכומים אשר תידרש, או תחויב לש

הכספים ששולמו על ידיה בכל  ת החזרת  האמור בסעיף זה אינו גורע מזכויותיה של העירייה לתבוע א
 דרך אחרת. 

 פרק ג':   עובדים 

 אספקת עובדים של הקבלן  .33
 

ההשגחה עליהם    הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את העובדים הדרושים לביצוע המבנה, את 
 ואמצעי תחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך. 

 

  ו אינ  קבלןה בבחינת קבלן עצמאי,    או ה  קבלןלפי הסכם זה, ה   עירייהעם ה  ווסכם במפורש כי ביחסימ
ה כל יחסים של עובד ומעביד; כמו כן לא יהיו בין עובדי  עיריילבין ה  וואין בינ  עירייהעל עובדי ה   הנמנ

יחסי עובד מעביד. כל מי שיעסוק בכל צורה שהיא במתן העבודות נשוא הסכם    עירייהלבין ה  קבלןה
ה מטעם  ה קבלן זה,  כעובד  ועניין  דבר  לכל  אותו  יראו  זכויותיקבלן ,  כל  ה  ו .  ה  קבלן של    עירייה כלפי 

 ה. נובעות אך ורק מהסכם ז

 

 אדם ותנאי עבודה -אספקת כוח  .34
 

העבודות   ם ואחראים, במספר הדרוש,  הקבלן מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיי  .1 ביצוע  לשם 
של המבנה בהתאם ללוח הזמנים תוך המועד הקבוע לכך בחוזה, וכן מתחייב הוא להיות בעצמו או  

העבודה,  בשעות  המבנה  ביצוע  במקום  יהיה  מוסמך  עבודה  שמנהל  לכך,  ש-על  לדאוג  נציג  מנת 
לקבלן. הוראה,  רשאי לתת לפי חוזה זה    יוכל לבוא איתו בדברים ולתת לו הוראות, שהוא   העיריה

 לקבלן.   שנמסרה למנהל עבודה מוסמך של הקבלן, תחשב כאילו נמסרה דרישה הודעה או 
 

 נמחק  .2
 

עבודה    .3 תנאי  ויקיים  המבנה,  בביצוע  ידיו  על  שיועסקו  לעובדים  עבודה  שכר  ישלם  הקבלן 
במדינה כמקובל   ביותר של עובדיםבהתאם לקבוע ע"י האיגוד המקצועי, המייצג את המספר הגדול 

ויהא   ענף,  עבודה  באותו  שכר  יקבלו  המשנה  קבלני  אצל  שיעבדו  העובדים  שגם  לכך,  אחראי 
 כדלעיל. 

 

 בעבור עובדיו.  במקרה של עבודות מיוחדות, על הקבלן לדאוג לבגדי עבודה מיוחדים    .4
 

המוסמך, או מנהלי    , , יחליף הקבלן את מנהל העבודהנציג העיריהלפי דרישה בכתב מאת ה  .5
 לתפקיד. , אין הם מתאימים    , נציג העיריההעבודה האחרים, ו/או כל עובד אחר אם לדעת ה

 

"ה .6 מטעם  דרישה  כל  ימלא  העיריההקבלן  אדם    ",  נציג  כל  של  המבנה  מאתר  הרחקתו  בדבר   ,
ה לדעת  אם  המבנה,  באתר  ידיו  על  העיריה המועסק  או    ,  נציג  כשורה,  שלא  אדם  אותו  התנהג 

אדם שהורחק לפי דרישה כאמור    כשר למלא תפקידיו, או שהוא מבצע תפקידיו ברשלנות.מואינו  ש
מילוי הוראות סעיף קטן  -לא יחזור הקבלן להעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין, באתר המבנה. אי  –

שקל ליום לכל פועל, בעל מלאכה, או עובד אחר,    100זה, יחייב את הקבלן בפיצויים מראש בסך  
 יעסיקנו הקבלן בניגוד להוראות סעיף קטן זה. ש
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הקבלן ישלם בעד עובד, המועסק בביצוע המבנה, מיסים לקרנות ביטוח סוציאלי, בשיעור שייקבע   .7
 לגבי אותו עובד ע"י ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול של עובדים במדינה, באותו ענף. 

 

ינוכה בעד התנאים הסוציאליים  הקבלן מסכים שמכל תשלום שישולם לו על חשבון שכ .8 ר החוזה, 
 השיעור שנקבע לכך בחוזה ושסכום זה יועבר לקרן הביטוח הסוציאלי הנקוב בחוזה. 

 

 ), נחשב כאילו שולם לקבלן על חשבון שכר החוזה. 8כל סכום שנוכה והועבר כאמור בסעיף קטן ( .9
 

ח  .10 ודש, רשימת העובדים,  הקבלן מתחייב להמציא לקרן הביטוח הסוציאלי הנקובה בחוזה, בכל 
עם פירוט שכר העבודה, בין בעבודה יומית ובין בעבודה קבלנית. רשימות אלה תכלולנה את שם  
העובד, מספר תעודת הזהות, כתובתו ושכרו. ולגבי עבודה יומית, את שם ראש הקבוצה, כתובתו  

קרן האמורה,  והיקף התשלום הכללי לגבי עבודה קבלנית. הקבלן מתחייב להמציא אישור מטעם ה
 כי קיים את התחייבויותיו בהתאם לסעיף קטן זה. 

 

, כפי שיתוקן מזמן לזמן  1953  –הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות חוק הביטוח הלאומי תש"ך   .11
והתקנות שהותקנו או שיותקנו על פיו ולהמציא לעירייה לפי דרישתה אישורים של המוסד לביטוח  

י סעיף קטן זה. הנאמר בסעיף קטן זה בא להוסיף על חובות  לאומי, כי קיים את התחייבויותיו לפ
ידי   על  המועסקים  האנשים  כלפי  העירייה  על  חובות  כמטיל  יתפרש  ולא  מהן,  לגרוע  ולא  הקבלן 

 הקבלן. 
 

הקבלן מתחייב להבטיח בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כדרוש בחוק ארגון   .12
ו/או בכל חוק אחר, ובאין דרישה חוקית, כפי שיידרש על ידי    1954  –הפיקוח על העבודה, תשי"ד  

 מפקחי העבודה. 
 

 א. עידוד תעסוקת ישראלים35

 זה:  סעיף  ב

זרים  שומרון   -עובדים  ביהודה,  האוטונומיה  תושבי  שהם  זרים  עובדים  למעט  זרים,  וחבל    עובדים 
חל פרק ו' לחוק    עזה, שברשותם היתר תעסוקה תקף משירות התעסוקה לעבוד בישראל, ושעליהם 

חקיקה שונות(תיקוני  והוראות  כלכליים  )הסדרים  יריחו  ואזור  עזה  רצועת  בדבר  ההסכם    ),יישום 
   . 1995 -תשנ"ה

 

 תושב חוץ שנתקיימו לגביו כל אלה:  -ה חוץמומח 

שירות לאותו תושב   הוזמן על ידי תושב ישראל שאינו קבלן כוח אדם או מתווך כוח אדם, כדי לתת )1(
 ישראל בתחום שבו יש לתושב החוץ מומחיות יחודית. 

 שוהה בישראל כדין. )  2(

 בכל תקופת שהייתו בישראל הוא עסק בתחום מומחיותו הייחודית. )3(

מפעמיים )4( נופלת  אינה  אשר  חודשית  הכנסה  לו  תשולם  מומחיותו  בתחום  עיסוקו  השכר    בעד 
 לסטטיסטיקה.  מרכזיתה הממוצע במשק למשרת שכיר, כמפורסם באתר הלשכה 

 

הקבלן מתחייב כי לא יועסקו על ידיו לצורך ביצוע העבודות עובדים זרים, למעט מומחי חוץ, וזאת   .1
, בין אם על ידי הקבלן עצמו ובין אם על ידי קבלן כוח אדם, קבלן משנה או  בין במישרין ובין בעקיפין

 כל גורם אחר עמו יתקשר הקבלן. 
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ותהווה הפרה   .2 אי עמידה בתנאי ההסכם  להתחייבות כאמור תהווה  בניגוד  זרים  עובדים  העסקת 
 יסודית של הסכם ההתקשרות. 

 אדם -אדם, ומצבת כוח -פנקסי כוח  .35
 

שיירשם בהם   אדם  -פנקסי כוח ,ינוהלו בצורה נאותה , מבנההביצוע מהלך  הקבלן מתחייב שב  .1
 שמו, מקצועו וסיווגו המקצועי של כל עובד וכן ימי עבודתו, שעות עבודתו ושכר עבודתו. 

 

להכין   -הקבלן מתחייב להמציא לעירייה, לפי דרישה, את פנקסי כוח .2 וכן  ביקורת  לשם  אדם 
ויומית, שתכלול  -ת רצונו מצבת כוח ולהמציא למפקח לפי דרישתו ולשביעו אדם חודשית, שבועית 

 את חלוקת העובדים לפי מקצועותיהם, סוגיהם והעסקתם. 
 

 דיווח עובדים  .36
מתחייב   נאותים    לסדר הקבלן  אכילה  ומקומות  נוחיות  סידורי  המבנה,  בביצוע  המועסקים  לעובדים 

 . נציג העיריהבאתר המבנה, לשביעות רצונו של 

 

 חומרים באורח מקצועי   פרק ד' :   ציוד 

 

 ציוד אספקת מתקנים וחומרים .37
 

קבלן מתחייב לספק על חשבונו והוצאותיו את כל הציוד, המתקנים החומרים והדברים האחרים  ה .1
 הדרושים לביצועו של המבנה בקצב  הדרוש. 

 

של    .2 היעיל  לביצוע  הדרושים  והמתקנים  הציוד  כל  ברשותו  נמצאים  כאילו  הקבלן  את  רואים 
 המבנה בקצב הדרוש. 

 

) לסעיף זה, שומרת לה העירייה את הזכות לספק לקבלן  1למרות מה שכתוב בסעיף קטן (  .3
שהיא תמצא   מקצתם)  או  (כולם  החומרים  הכמויות  לאת  הנקובים ברשימת  היסוד  נחוץ, במחירי 

לקבלן, השתמשה   מסירתם  עם  מיד  הקבלן,  של  חשבונו  את  החומרים  במחיר  ולחייב  והמחירים 
 ירייה בזכות זו, יחולו על החומרים שהיא תספק לקבלן כללים אלה: הע

 

 הקבלן ישתמש בחומרים האמורים אך ורק לביצוע המבנה.  (א)  

 

הוכנסו חומרים מהחומרים האמורים לאתר המבנה, לא יהיה הקבלן רשאי להוציא   (ב) 
בכתב מאת   לכך מראש רשות  קיבל  אם  אלא  או חלק מהם מאתר המבנה,  אותם 

 .    ג העיריה נציה

 

הקבלן מתחייב שהחומרים האמורים, כולם או מקצתם, לא יוחלפו בחומרים אחרים,   (ג) 
 .    נציג העיריה בכתב מאת ה אלא אם קיבל לכך מראש רשות  

 

הוקצבו לקבלן ע"י רשות מוסמכת, על פי המלצת העירייה, חומרים שחלים עליהם פיקוח או    .4
עליהם הכללים שבפסקאות (א), (ב), (ג), לסעיף קטן    ו הגבלות בקשר לקיצובם או חלוקתם, יחול

כל   ) לסעיף זה. לא  3( מסיבה  המבנה  לביצוע  כאמור  שהוקצבו  בחומרים  הקבלן  השתמש 
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שהיא, או נותרו בידיו חומרים מהנ"ל, עליו להציעם למכירה לעירייה במחיר הקרן, בתוספת   
החומר את  העירייה  קנתה   לא  המבנה.  לאתר  ההובלה  תוך  הוצאות  המוצעים  מיום    30ים  יום 

המוסמכת   הרשות  בהסכמת  אחרת,  למטרה  בחומרים  להשתמש  הקבלן  יוכל  כאמור,  ההצעה 
 שהקציבה את החומרים. 

 

 חומרים ומוצרים  .38
 

ויתאימו   .1 ושלמים  חדשים  יהיו  המבנה  ביצוע  לצורך  הקבלן  ע"י  שיסופקו  והמוצרים  החומרים  כל 
להוראות   הבחינות  מכל  בהעדר  בתכונותיהם  המעודכנים.  הישראליים  התקנים  ולדרישות  החוזה 

ע"י   שיאושרו  לדוגמאות  שיתאימו  ומוצרים  חומרים  אלה  יהיו  כל שהם  ולמוצרים  לחומרים  תקנים 
הקבלן מתחייב לספק את כל החומרים והמוצרים מהסוג המעולה מתוך הסוגים    .    נציג העיריהה

 נקבע להם בחוזה במפורש סוג.   השונים שמתירים התקנים הישראליים, אלא אם כן
 

בחומרים    .2 שיתגלו  והליקויים  המגרעות  הפגמים,  לכל  אחראי  שהקבלן  במפורש,  נאמר 
בבדיקות   עמדו  האלה  המוצרים  או  החומרים  אף אם  לביצוע המבנה,  בהם  ובמוצרים שהשתמש 

נציג  ואושרו ע"י ההמבנה, אף אם החומרים או המוצרים האלה עמדו בבדיקות תקנים הישראליים  
 .    העיריה 

 

 הוצאות הבדיקות  .39
 

בהעמסות  ה .1 הכרוכים  במכונים  או  במבדקות  דגימות  בבדיקת  הכרוכים  וההוצאות  תשלומים 
ובניסויים באתר המבנה, וכן התשלומים וההוצאות הכרוכות בבדיקות הנוספות הקשורות והנובעות  

 בלן. יחולו על הק –הדגימות לדרישות התקן הישראלי  התאמת  מאי
 

והמוצרים    .2 החומרים  ובמקומות    –כל  מלאכה,  בבתי  החרושת,    בבית  המיוצרים  אלה  בין 
אחרים ובין אלה הנעשים באתר המבנה, אשר יידרשו לשם בדיקות תקניות או אחרות, יסופקו ע"י  

 הקבלן, על חשבונו והוצאותיו. 
 

או אחרות, למקום בו  הקבלן יהיה חייב לשלוח את החומרים והמוצרים לשם בדיקות תקניות    .3
 הוצאות הובלתם למקום הבדיקות יחולו על הקבלן. ו     נציג העיריהיורה ה

 

 

 מדגמים  .40
 

חשבונו   על  לעירייה,  הקבלן   ע"י  יסופקו  לחוזה,  בהתאם  לעשותם  חייב  שהקבלן  המדגמים  כל 
ה דרישת  לפי  לעשותם  הקבלן   חייב  אחרים  מדגמים  הקבלן.  העיריהוהוצאותיו של  ם  ולספק       נציג 

 לעירייה, על חשבונה   

 והוצאותיה. 

 

 ורח מקצועי א .41
 

    נציג העיריה כל העבודות תבוצענה בהתאם לחוזה ובאורח מקצועי ונכון, לשביעות רצונו המלאה של ה
בהתאם   תבוצענה  מוסמכות,  רשויות  מטעם  הוראות  או  תקנות  חוקים,  קיימים  שלגביהן  עבודות   .

אלה.   ולהוראות  לתקנות  ללחוקים,  להמציא  הקבלן  של  העיריהמחובתו  מאת    נציג  רשמי  אישור 
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הרשויות המוסמכות על התאמת העבודות לחוקים, לתקנות ולהוראות האמורים לעיל, וכל ההוצאות  
 נובעות מכך יחולו על הקבלן. האו   הקשורות 

 

 מבוטל  - .42
 

 מבוטל   .1
 מבוטל  .2

 

 מבוטל  .3
   

 מבוטל  .4
 

 מבוטל    .5
 

 מבוטל  .6
 

 

 מבוטל  - .43
 

 מבוטל  .1
 

 מבוטל.  .2
 

 מבוטל.   .3
 

 מבוטל    –   -פרק ה'   

 

 

 מבוטל  - .44
 

 

 מבוטל  - .45
 

 

 

 מבוטל  - .46
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 מבוטל  - .47
 

 

 מבוטל  - .48
 

 

 מבוטל  - .49
 

 מבוטל  - .50
 

 

 מבוטל  - .51
 

 

 מבוטל  - .52
 

 

 מבוטל   .53
 

 פרק ו': בדק ותיקונים 

 

 מבוטל  - .54
  

 מבוטל  - .55
 

 מבוטל  - .56
 

 מבוטל  - .57
 

 

 מבוטל  -פרק ז' :    

 

 מבוטל  - .58
 

 

 מבוטל  - .59
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 מבוטל  - .60
 

 מבוטל  - .61
 

 מבוטל  - .62
 

 מבוטל  - .63
 

  

 

 מבוטל - .64
 

 

 מבוטל  - .65
 

 

 מבוטל  - .66
 מבוטל  - .67

 

 

 מבוטל  -פרק ח':  

 

 מבוטל  - .68
 

 

 

 מבוטל  -פרק ט' :   

 

 מבוטל  -הערכת שינויים .69
 

 

 

 פרק י' :   תשלומים 

 חשבונות ביניים .70
 

ל .1 להמציא  הקבלן  העיריהעל  ללוח    נציג  בהתאם  כבר,  שבוצעו  המבנה  לחלקי  ביניים  חשבונות 
ה בידי  הרשות  המבנה.  בביצוע  ההתקדמות  ושלבי  הזמנים  וללוח  העיריההתשלומים  לעכב    נציג 
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אישור חשבון ביניים והעברתו לתשלום, אם יפגר הקבלן בביצוע המבנה לעומת לוח הזמנים ושלבי  
 התקדמות. 

 

העיריהה ושר בתעודת התשלום חתומה ע"י  חשבון הביניים של הקבלן, כפי שא .2 יועבר    נציג 
ללוח   לגזברות לביקורת נוספת. לאחר מכן החשבון יאושר   בהתאם  העירייה  ע"י  לתשלום 

 התשלומים שנקבעו בחוזה ו/או בנספחיו. 
 

הוסכם במפורש, שאישור חשבונות ביניים ותשלומם לא ישמש כל הוכחה לאישור מחיר שלא נכלל   .3
 . נציג העיריהכמה לקבל חלקי המבנה שנכללו בחשבונות הביניים, שאושרו ע"י הבחוזה, או כהס

 

 חשבון סופי  .71
 

 

ויתר המסמכים     .1 חישובי הכמויות  לרבות  כדין  על הקבלן להגיש את החשבון הסופי הערוך 
כפי שהוגש או    נציג העיריה והנתונים תוך חודשיים מיום גמר המבנה. החשבון הסופי יאושר ע"י ה

 , . נציג העיריה ע"י ה  בו בתיקונים שהוכנסו  
 

בי הכמויות ויתר המסמכים והנתונים,  לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי הערוך כדין לרבות חישו
ה  העיריהרשאי  המסמכים    נציג  יסוד  ועל  ידיעתו  מיטב  לפי  הסופי  החשבון  את  לערוך 

ויחייב    נציג העיריההנמצאים ברשותו וחשבון סופי ייחשב כאילו נערך על ידי הקבלן ואושר על ידי ה
 את הצדדים לחוזה זה. 

 
 

 

2.   
 

הנה  המבדק  סדרי  במסגרת  יתגלה  בירורים  באם  לעריכת  הצורך  בעירייה  וגים 
ה , תהיה העירייה רשאית לעכב חלק מהתשלום  נציג העיריה נוספים לאחר אישור 

 יום נוספים עד תום הבירורים.  30 המגיע לקבלן למשך

 תשלומי התייקרויות  .72
 

התייקרויות כל  לקבלן  ישולמו  לא  כי  בזאת  הצמדות  מובהר  המפורטת    או  העבודה  רכיבי  כל  בגין 
 המחיר הקבוע בחוזה זה הינו סופי וערכו הנומינלי הוא הסופי.  בהסכם זה. 

 

 פרק י"א: סיום החוזה או אי המשכת ביצועו 

 

 סילוק יד הקבלן  .73
 

מראש,  ימים    7בכתב של  בכל אחד מהמקרים דלהלן תהא העירייה רשאית, לאחר מתן הודעה   .1
בעצמה, או  עבודת המיזוג  את ידו של הקבלן ממנו ולהשלים את  לתפוס את אתר המבנה ולסלק  

בכל דרך אחרת ולהשתמש לשם כך בכל החומרים, הציוד, המיתקנים שבאתר המבנה וכן למכור  
את עודפי החומרים ואת הציוד והמתקנים האמורים ולהשתמש בתמורתם לכיסוי כל סכום המגיע  

 לעירייה מהקבלן לפי החוזה. 
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שט רגל, או כשניתן נגדו צו קבלת נכסים, או שעושה סידור עם נושיו או  כשהקבלן פו (א) 
(פרט   בהתפרקות  או  בפירוק  כשהוא  מאוגד,  גוף  של  במקרה  או  לטובתם, 

 להתפרקות ללא פירוק עסקים, לשם יצירת גוף מאוגד אחר). 

 

או מעסיק קבלן משנה בביצוע   (ב)  או מקצתו, לאחר,  כשהקבלן מסב את החוזה, כולו 
  ה ללא הסכמת העירייה בכתב. המבנ

 

 כשהקבלן מסתלק מביצוע החוזה.  (ג) 

 

בביצוע ה (ד)  הקבלן מתחיל  את  עבודהכשאין  למעשה  או  לחלוטין  מפסיק  כשהוא  או   ,
להתחיל, או    נציג העיריהלהוראה בכתב מה   יום,   14מהלך ביצועו ואינו מציית, תוך  

 להמשיך, בביצוע המבנה. 

 

ה (ה)  בידי  העיריהכשיש  בביצוע    נציג  בזדון  מתרשל  שהקבלן  דעתו,  להנחת  הוכחות 
 החוזה. 

 

כשיש בידי העירייה הוכחות להנחת דעתה, שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן,   (ו) 
בקשר לחוזה,  נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון, או טובת הנאה כלשהי 

 או לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה. 

 

2.  ) סעיף קטן  לפי  ידו של הקבלן ממנו  וסילוק  אין1תפיסת אתר המבנה  ביטול    )  בהם משום 
להתחייבויות   פרט  החוזה,  לפי  התחייבויותיו  בכל  לעמוד  חייב  יהא  והקבלן  העירייה  ע"י  החוזה 

חייבת כלפי הקבלן אלא בהתחייבויות    שהעירייה תמנע מהקבלן למלאן, ומאידך, לא תהא העירייה
 ) להלן. 4(  -) ו 3המפורטות בסעיפים קטנים ( 

 

)  2סמוך לאחר תפיסת אתר המבנה ע"י העירייה וסילוק ידו של הקבלן ממנו, לפי סעיף קטן (  .3
ויודיע לקבלן בכתב, את אומדן הסכום אשר לדעתו זכאי בו הקבלן בעד ביצוע    נציג העיריהיקבע ה

לשעה עד  המבנה    החוזה  שבאתר  והמיתקנים  הציוד,  החומרים  עודפי  של  ערכם  וכן  האמורה 
 באותה שעה. 

 

משעת תפיסת אתר המבנה כאמור ע"י העירייה, לא תהא העירייה חייבת לשלם לקבלן סכום    .4
כל שהוא בקשר לחוזה עד שתסתיים תקופת הבדק, ולאחר מכן עד שיתברר ויאושרו בכתב על ידי  

העיריהה הוצאות  נציג  דחייה  ,  כל  ע"י  לעירייה  שנגרם  נזק  דמי  וכן  ובדיקתו  המבנה  השלמת 
כלשהן   אחרים  פיצויים  וכן  הקבלן  ע"י  לעירייה  שנגרמו  כלשהן,  הוצאות  או  ונזקים  בהשלמתו 
החוזה,   שכר  אומדן  שבין  ההפרש  את  לקבל  זכאי  הקבלן  יהא  אז  רק  בתשלומם.  חייב  שהקבלן 

ההוצאות   ע את החוזה בשלמותו, לבין סכום  שהקבלן היה זוכה בו אילו היה ממשיך ומבצ 
 כאמור בתנאי כי:  נציג העיריההנזקים והפיצויים, כפי שאושרו על ידי ה

 

בכתב, לפי    נציג העיריה הקבלן לא יהא זכאי לקבל סכום העולה על האומדן שקבע ה (א) 
 ) דלעיל. 3סעיף קטן (
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נציג  ה ע"י   , והפיצויים כפי שאושרוהעבודההיה סכום הוצאות השלמת  (ב) 
), עולה על אומדן שכר החוזה שהקבלן היה זוכה בו,  4, כאמור בסעיף קטן ( העיריה 

יהא הקבלן חייב בתשלום ההפרש   אילו היה ממשיך ומבצע את החוזה בשלמותו, 
שביניהם לעירייה והעירייה תהיה זכאית לגבותו מכל סכום שמגיע ממנה לקבלן וכן  

 לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת. 

 

 עבודת המיזוג טול או אי אפשרות להמשיך בביצוע בי .74
 

בביצוע   .1 זמן שהוא, שאין אפשרות להמשיך  בכל  יתגלה  כח  העבודה אם  או מקצתו, מפאת  כולו   ,
אין   עליון, יפנה הקבלן לעירייה והעירייה תהיה   כי אמנם  בכתב,  אישור  לקבלן  לתת  רשאית 

בכל    נציג העיריהוהקבלן ימלא אחר הוראות האפשרות להמשיך בביצוע המבנה, כולו או מקצתו,  
 הנוגע לאי המשכת ביצוע המבנה כאמור.  

 

אי אפשרות המשכת ביצוע ה  .2 (  עבודה הסכום שישולם לקבלן במקרה של  )  1לפי סעיף קטן 
בעבור   והשיעורים  למחירים  בהתאם  כאמור,  האישור  לתאריך  עד  שבוצעה  העבודה  ערך  יהיה, 

 ור. הוצאות מיותרות, שנגרמו כאמ
 

לפיצויים    .3 תביעות  כולל  הקבלן,  תביעות  כל  של  סופי  סילוק  הוא  כאמור  הסכום  תשלום 
 ותביעות בעבור הוצאות מיותרות, שנגרמו כאמור. 

 

המבנה, או שלא ביצע   לא סילק הקבלן את הציוד ומתקני המבנה, כולם או מקצתם, מאתר    .4
ה להוראות  בהתאם  אחרת,  העיריהפעולה  (  נציג  קטן  סעיף  את  1לפי  לבצע  העירייה  רשאית   ,(

הפעולות האמורות על חשבון הקבלן, בעצמה או בכל דרך אחרת, והקבלן ישא בהוצאות הכרוכות  
בתוספת    ה  15%בכך,  ע"י  שיאושר  סכום  ובהפחתת  משרדיות,  כהוצאות  נציג  שייחשבו 

 . לכיסוי חלק מתקבל על הדעת מההוצאות האמורות, שיש לזקפן על חשבון העירייה העיריה 
 

 שינויים .75
ולבחון את כל פרטי העבודה בכל שלביה, והקבלן מתחייב    נציג העיריה יהיה רשאי לבדוק  העירייה 

 למלא כל הוראה שייתן, ולפעול על פיה. 

יפטור את הקבלן מאחריותו הבלעדית להשלמת המבנה כפי שהתחייב  ש ום דבר מהאמור לעיל לא 
 ולנספחים. הוראות, לחוזה, לתקנים  ובהתאם ל

 הערכת שינויים  .76
 

לביצוע ה כל האחריות  כי  בזה הקבלן  לו, מצהיר  ובנוסף  לעיל  לאמור  והוא  עבודבכפוף  עליו  ה חלה 
מוותר מראש על כל טענה בדבר אחריות העירייה בגין כל נזק שייגרם במהלך העבודה או לאחריה  

 לביצוע החומרים וכד'. עקב התערבות והערות העירייה, לתכנון, לאישורים, ללוח הזמנים, ,  

 

 

 ולראיה    באו    הצדדים  על   החתום 
 

                 מיזוג בית ספר רמב"םהתקנת מערכת  שם הפרויקט : 

 שם וחתימת הקבלן:__________________________________
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 העיריה:___________________________________חותמת  חתימה ו 
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 לגבי עבודה במוסד חינוך – יא'נספח           

 
 2001-על פי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א

 ועל פי חוזרי מנכ"ל של משרד החינוך 
 
 

הח"מ   לאחר  אני   _________________ ת.ז.   _________________ מרח'   ________________
שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר  

 כלהלן: 
 

1. " (להלן:   ___________________ נציג  כ________________  החברהאני  מכהן  אני   ,("
 הצהיר ולהתחייב מטעם החברה, את המפורט להלן. בחברה, ואני מוסמך ל 

 
שאין   .2 ככל  רק  זה,  נושא מכרז  לצורך העבודה  עובדים  ותעסיק  כי החברה תבדוק  הריני מתחייב 

להם עבר פלילי בעבירות מין, ולצורך כך מתחייבת החברה לקבל אישור מתאים ממשטרת ישראל  
לי   ידוע  עובדיה שיעבדו במוסד החינוך המדובר.  בניגוד לאמור בסעיף  לכל  עובדים  כי אי עמידה 

הסכם  של  יסודית  הפרה  ותהווה  ההתקשרות/המכרז,  ההסכם  בתנאי  עמידה  אי  תהווה  זה,  
 ההתקשרות. הריני מתחייב להציג את אישור משטרת ישראל על פי דרישת העיריה או מי מטעמה. 

 
העיריה    נציג העיריהל הנחיות מידוע לי ואני מתחייב כי בכל מקרה של בניה בזמן לימודים אקב . 3

 וממינהל הבטיחות במוסדות חינוך של העיריה. 
 
כלים   . 4 חומרים,  של  והוצאה  הכנסה  לצורך  לעובדים  נפרדים  גישה  סידורי  להתקין  מתחייב  אני 

גדר הפרדה   בין שטח המוסד לאתר הבניה תיבנה  וציוד מדרכי הגישה של תלמידים אל המוסד. 
  2לבנים, מלוחות עץ או מחומרים דומים. גדר ההפרדה תהיה בגובה של  קשיחה, אטומה ויציבה מ

מ' לפחות, והיא תבטיח הפרדה מוחלטת בין אתר הבניה לשטחי משחק או פעילות. הצד הפונה אל  
אזור משחק הילדים ו/או פעילות מוסד החינוך יהיה חלק וללא בליטות או מסמרים, חוטי ברזל  

תיב לא  הגדר  אחרים.  מפגעים  כאן  או  "סכנה!  שילוט  ייתלה  הגדר  על  גלי.  פח  או  בד  מרשת,  נה 
בונים! אין כניסה". כל בור, שקע או מקום שקיימת סכנה לנפילה לתוכו או ממנו יגודר לבטח כדי  

 למנוע סכנה של נפילת תלמידים.
 

 
 

 
         _________________________ 

 חתימה                            
 
 
 
 
 עו"דאישור 

 
במשרדי    ,_________________ עו"ד  בפני,  הופיע   ____________ ביום  כי  בזה  מאשר  הנני 
אשר   ___________________________ מר/גב'   _____________________ שברח' 
מוסמך/כת   ואשר  אישית,  לי  ____________________/המוכר/ת  ת.ז.  ע"י  עצמו/ה  זיהה/תה 

עליו/ה  לתת תצהיר זה בשם   (להלן: "המציע"). לאחר שהזהרתיו/יה כי   _________________
כן,   יעשה/תעשה  לא  אם  בחוק  הקבועים  לעונשים  צפוי/ה  יהיה/תהיה  וכי  האמת  את  להצהיר 

 אישר/ה נכונות הצהרתו/ה הנ"ל וחתם/מה עליה בפני. 
 

 
 חותמת ___________________    עו"ד ____________________ 
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 הצהרה בדבר העדר קירבה  – 'יבנספח 
 

 הצהרה והתחייבותהנדון: 
 

הנני   בו,  שליטה  שלעירייה  תאגיד  ו/או  שאן  בית  עיריית  עם  בחוזה  להתקשר  עומד  ואני  הואיל 
 מצהיר כלהלן: 

 
 אינני נמנה על אחד מאלה:  .א

 
 קרוב משפחה (בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות) של חבר/ה מועצת העיר בית שאן. ).1(

 
 סוכנו או שותפו של חבר מועצת העיר.  ).2(
 
 בן זוגו שותפו או סוכנו של עובד עיריית בית שאן. ).3(

 
) לעיל חלק העולה על עשרה אחוזים 2( –  )1תאגיד שבו יש לאחד מהמנויים בסעיף משנה ( ).4(

) משנה  בסעיפי  מהמנויים  אחד  ואף  ברווחיו.  או  ו  1בהונו  עובד  2(  –)  או  מנהל  לעיל   (
 אחראי בתאגיד.  

 
או  ה .ב בחוזה  התקשרות  האוסרות  העיריות  פקודה  הוראות  לי  ידועים  כי  מצהיר  נני 

ההוראות  את  וכן  לעיל  א'  בסעיף  כאמור  מועצה  חבר  לבין  העירייה  בין  בעסקה 
הקבועות בפקודה לגבי איסור על התקשרות בחוזה שבין העירייה לבין אחד המנויים 

הפ  לסנקציה  בנוסף  כי  לי  ידוע  וכן  לעיל,  א'  על בסעיף  שעובר  למי  הצפויה  לילית 
כאמור  העירייה  פקודת  להוראות  בניגוד  חוזה  כריתת  של  במקרה  הפקודה,  הוראות 
השר  החלטת  פי  על  או  החלטתה  פי  על  העירייה  ידי  על  לביטול  החוזה  ניתן  לעיל, 
ומשבוטל לא תהיה העירייה חייבת להחזיר את מה שקיבלה על פי החוזה ולא לשלם 

 בלה. את שוויו של מה שקי
 

כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי כאמור  .ג
 בסעיף א' לעיל, הנני מתחייב להודיע על כך לעירייה מייד עם קרות השינוי. 

 
 
 
 

_________                                                                                   ________________ 
 חתימה וחותמת המציע                                                                                          תאריך  
 

 אישור עו"ד
 

כי   בזה  מאשר  במשרדי  הנני   ,_________________ עו"ד  בפני,  הופיע   ____________ ביום 
אשר   ___________________________ מר/גב'   _____________________ שברח' 
מוסמך/כת   ואשר  אישית,  לי  ____________________/המוכר/ת  ת.ז.  ע"י  עצמו/ה  זיהה/תה 

(להלן: "המציע").  עליו/ה    לתת תצהיר זה בשם _________________  לאחר שהזהרתיו/יה כי 
כן,   יעשה/תעשה  לא  אם  בחוק  הקבועים  לעונשים  צפוי/ה  יהיה/תהיה  וכי  האמת  את  להצהיר 

 אישר/ה נכונות הצהרתו/ה הנ"ל וחתם/מה עליה בפני. 
 

 
 
 

 חותמת ___________________    עו"ד ____________________ 
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 הצהרה בענין העדפת ספק מקומי – 'יגנספח 
 
 

לאחר    _________________ ת.ז.   _________________ מרח'   ________________ הח"מ  אני 
שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר  

 כלהלן: 
 

 עבור תאגיד 
 

"), אני מכהן כ________________ בחברה,  החברהאני נציג ___________________ (להלן: " 
החודשים שקדמו למועד הגשת ההצעה    12  -ואני מוסמך להצהיר ולהתחייב מטעם החברה, כי ב

האחרון שנקבע להגשת ההצעות, החברה היתה רשומה בתחום המוניציפלי של עירית בית שאן והינה  
 חודשים לפחות.   12קופה של רשומה כמחזיקה בנכס ומשלמת ארנונה עבור המקום הנ"ל במשך ת

 
 . רצ"ב אישור בענין תשלום הארנונה

 
 עבור יחיד 

 
למועד הגשת ההצעות  החודשים שקדמו   12 -וזהו מקום מושבי הקבוע ב תושב העיר בית שאןאני 

למועד הגשת   החודשים שקדמו 12ת בית שאן במהלך ארנונה לעיריי . אני משלם(באופן רצוף)
 ההצעות (באופן רצוף).  

 
 . רצ"ב אישור בענין תשלום הארנונה

 
 

         _________________________ 
 חתימה                            

 
 

 אישור עו"ד
 

במשרדי    ,_________________ עו"ד  בפני,  הופיע   ____________ ביום  כי  בזה  מאשר  הנני 
מר/גב'    _____________________ אשר שברח'   ___________________________

מוסמך/כת   ואשר  אישית,  לי  ____________________/המוכר/ת  ת.ז.  ע"י  עצמו/ה  זיהה/תה 
עליו/ה   (להלן: "המציע"). לאחר שהזהרתיו/יה כי  לתת תצהיר זה בשם _________________ 

יעשה/ לא  אם  בחוק  הקבועים  לעונשים  צפוי/ה  יהיה/תהיה  וכי  האמת  את  כן,  להצהיר  תעשה 
 אישר/ה נכונות הצהרתו/ה הנ"ל וחתם/מה עליה בפני. 

 
 

 חותמת ___________________    עו"ד ____________________ 
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 בדבר אי תאום מכרז   תצהיר    -נספח י"ד                                          
 

על   לחתום  כדין  מוסמך   _______________ ת.ז.   __________________________ הח"מ  אני 
זה   הצעת  תצהיר  עם  "בקשר  (להלן:    "),המשתתף____________________________________ 

 "), מצהיר בזאת כדלקמן: המכרז(להלן: "  12/2020מכרז פומבי מס' , בית ספר רמב"םלמכרז מיזוג 
 
 לחתום על תצהיר זה בשם המשתתף ומנהליו.אני מוסמך  .1
 אני נושא המשרה אשר אחראי במשתתף להצעה המוגשת מטעם המשתתף למכרז.  .2
ללא   .3 עצמאי,  באופן  המשתתף  ידי  על  הוחלטו  למכרז  המשתתף  בהצעת  המופיעים  המחירים 

 התייעצות, הסדר או קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר. 
תף למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד  המחירים בהצעת המשת .4

 אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות למכרז. 
 לא הייתי מעורב בנסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז.  .5
מהצעת   .6 יותר  נמוכה  או  גבוהה  הצעה  להגיש  אחר  למשתתף  לגרום  בנסיון  מעורב  הייתי  לא 

 המשתתף למכרז. 
 תי מעורב בנסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא. לא היי .7
הצעת המשתתף למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם   .8

 מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.
גול (יש לסמן בעי  נכון / לא נכון  –המשתתף לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז   .9

 את התשובה).  
 אם לא נכון, נא פרט:  

 __________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________ 

לרבות   .10 ההגבלים העסקיים,  חוק  על  בעבירות  בארבע השנים האחרונות  הורשע  לא  המשתתף 
אם לא נכון, נא  .  (יש לסמן בעיגול את התשובה)נכון / לא נכון     –עבירות של תיאומי מכרזים  

             פרט: 
__________ ________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 

 פועל.אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר ב .11
 

 

 
      ______________________     _________________     _________

 _______________ 
תאריך                      שם המשתתף             שם המצהיר ותפקידו                   חתימת       

 המצהיר  
 

 אישור

התייצב    ____________ ביום  כי  מאשר,   ________________________ עו"ד  מטה,  החתום  אני 
שמספרה   ת.ז  הנושא   __________________________ והמוסמך  בפני   _________________

להתחייב בשם המשתתף ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה  
 כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אישר באוזניי את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני. 

 
 _______________                                                                                __________________________ 

 תאריך                                                                                                שם מלא + חתימה + חותמת          
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 נספח ט"ו
 

 הצהרה בענין מורשי חתימה של עיריית בית שאן 
 

ידוע לי שעל מנת לחייב את העירייה בגין הסכם זה, ו/או כל תוספת עבודות / מתן שירותים/אספקת  
טובין מעבר לסכום הנקוב בהסכם, או מעבר לתקופת ההסכם, ו/או כל עבודות אחרות שאינן קשורות  

תוספת להסכם בכתב חתום ע"י ראש העירייה והגזבר   להסכם זה, עלי לקבל מראש חוזה/הסכם ו/או
מורשי החתימה של העירייה (במצטבר)   2העירייה, וכי הזמנה בעל פה ו/או חוזה/הסכם חתום שלא ע"י  

 לא יחייבו את העירייה (לרבות תוספות להסכם/ חוזה) בשום מקרה ובשום תנאי.  
כמאושר רק לאחר שנחתם ע"י מנהל   הנני מצהיר בזאת שידוע לי שחשבון שהוגש לעירייה יחשב

המחלקה הרלוונטית + ראש העיר + גזבר, וכי חשבון שנחתם חלקית לא יהווה אסמכתא משפטית   
 כחשבון שאושר ע"י העירייה.

ידוע לי, שבמידה ותוגש תביעה כנגד העירייה בגין אי תשלום התמורה עבור שירות/ טובין  שאספק  
החוק להמצאת כתב תביעה לחשב המלווה (בנוסף למסירתו  לעירייה, הרי שקיימת חובה עפ"י  

לעירייה), לכתובתו הפרטית, וזאת במקביל להגשתו לבית המשפט, ובמידה וכתב התביעה לא יוגש הן  
לחשב המלווה והן לעירייה יחדיו, אזי, דין התביעה להידחות. ובחתימתי על חוזה/הסכם  זה, הנני  

 על דעת שני הצדדים לדחיית התביעה על הסף.מאשר ומסכים כי תוגש בקשה מוסכמת  
הריני מאשר בזאת שמתן שירות/ אספקת טובין שלא עפ"י ההסכם ונספחיו לא יחייבו את העירייה  

בשום מקרה ובשום תנאי, וכמוהן להניח את הכסף על קרן הצבי, והנני  מוותר מראש על טענת עשיית  
 עושר ולא במשפט, וכן על טענת חוסר תום לב.

 ני מצהיר בזאת שקראתי בקפדנות את הנספח, והבנתי את משמעות חתימתי על  הנספח.  הרי
 
 
 

 ______________________     ________________             _________________ 
   __________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  

 
 

 

 

 

 

 

 ט"ז נספח 



 
 

57 
 

 

נוסח תצהיר בדבר העדר עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין  
 )חוק העסקת עובדים זרים –(להלן במסמך זה  1991-והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א 

את   לומר  עלי  כי  שהוזהרתי  לאחר   ,  _______________ מס'  ת.ז.  הנושא   ______________ הח"מ  אני 
  –האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן  

ל .1 מכרז  ממסמכי  כחלק  זה  תצהיר  עושה  הדברההנני  שאןבשטח    שירותי  בית  מטעם  עיריית  כמורשה   ,
 המציע במכרז. אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

2.  
במכרז   .3 למציע  ו/או  אלי  זיקה  בעל  וכל  אנוכי  כי  בזאת  מצהיר  הנקודה  (הנני  את  בעיגול  להקיף  יש 

 )  המתאימה
 

בפסק • הורשעו  לאחר  -לא  שנעברה  בעבירה  חלוט  זרי  2002בינואר    1דין  עובדים  העסקת  חוק  ם לפי 
 בשנה שקדמה למועד הגשת הצעתי למכרז.

 

דין -לפי חוק העסקת עובדים זרים בפסקי  2002בינואר    1הורשעו בשתי עבירות או יותר שנעברו אחרי   •
 חלוטים, אך במועד תצהיר זה חלפו שלוש שנים, לפחות, ממועד ההרשעה האחרונה. 

 

  –לעניין תצהיר זה יהיו המונחים הבאים 

 

גם בעל השליטה בו או חבר   –ידי תושבי ישראל, ואם התושב הוא חבר בני אדם -לט על, מי שנש'בעל זיקה' 
 בני אדם אחר שבשליטת בעל שליטה בו.

 

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

 

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת  .4
 

 

 _______________ 

 המצהיר         

 דין -אישור עורך

 

מאשר   היוםהנני  הופיע _________________  כי  מס'    ,  ת.ז.  הנושא   ____________________ ה"ה 
עוה"ד  ___________________ בפני  מרחוב  _______________,  ולאחר   ____________________,    ,

שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים  בחוק, אם לא יעשה כן,  אישר את  
 נכונות תצהירו וחתם עליה בפני. 

 
 
 
          __________________ 
 דין  -עורך                       

 (חתימה וחותמת)        
 

 

 למכרז  י"זנספח  
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החיקוקים המפורטים בתוספת השנייה  נוסח תצהיר קיום זכויות העובדים על פי 
ששר התעשייה המסחר והתעסוקה ממונה    1969-לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט

   1995-חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה ועל ביצועם,  
 

צפוי   אהיה  וכי  האמת  את  לומר  עלי  כי  שהוזהרתי  לאחר   _______________ ת.ז.   __________ הח"מ  לעונשים  אני 
 הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 

 

בית  ב  בביהס   VRFלאספקה התקנה ותחזוקה של מערכת    12/2020שמספרוהנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז   .1
 , כמורשה מטעם המציע במכרז. אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. שאן

 

תו של המציע תיבחר כהצעה הזוכה במכרז על ידי המזמין וייחתם בין הצדדים הסכם התקשרות, מתחייב ככל שהצע .2
המציע כי במהלך תקופת הסכם ההתקשרות (לרבות כל תקופת התקשרות מוארכת) לקיים כלפי המועסקים מטעמו  

העבו לענף  הרלבנטיים  הקיבוציים  בהסכמים  האמור  את  המכרז,  נשוא  השירותים  את  בביצוע  המכרז,  נשוא  דות 
(להלן   ואת האמור בכל החוקים הבאים       לענף  ): חוק שירות  חוקי העבודה  –האמור בצווי ההרחבה הרלבנטיים 

תשי"ט תשי"א1959-התעסוקה,  ומנוחה,  עבודה  שעות  חוק  תשל"ו 1951-;  מחלה,  דמי  חוק;  חופשה  1976-;  חוק   ;
תשי"א נשים,  1951-שנתית,  עבודת  חוק  תשנ"ו1954-תשי"ד ;  ולעובד,  לעובדת  שווה  שכר  חוק  עבודת 1996-;  חוק   ;

; חוק הגנת 1949-; חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט1953-; חוק החניכות, תשי"ג1953-הנוער, תשי"ג
תשכ"ח תשכ"ג1958-השכר,  פיטורים,  פיצויי  חוק  תשנ"ה 1963-;  משולב],  [נוסח  הלאומי  הביטוח  חוק  חוק ;  1995-; 

תשמ"ז מינימום,  תשס"א1987-שכר  והתפטרות  לפיטורים  מוקדמת  הודעה  חוק  (תנאי 2001-;  לעובד  הודעה  חוק   ;
, צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק  2011-; חוק הגברת האכיפה של דיני העבודה התשע"א2002-עבודה) תשס"ב

 ;  2011-יני העבודה השתע"אכיפה של ד;החוק להגברת הא1957-לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז
 

 . זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת .3
 

 

 

 _______________ 

 המצהיר         

 דין -אישור עורך

 

היום  כי  מאשר  הופיע _________________  הנני  מס'    ,  ת.ז.  הנושא   ____________________ ה"ה 
עוה"ד  ___________________ בפני  מרחוב  _______________,  ולאחר   ____________________,    ,

את   אישר  כן,   יעשה  לא  אם  בחוק,  הקבועים   לעונשים  צפוי  יהיה  וכי  האמת  את  להצהיר  עליו  כי  שהזהרתיו 
     נכונות תצהירו וחתם עליה בפני. 

 
 
 

                    __________________ 
 דין -עורך                    

 (חתימה וחותמת)                        
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 - ' יחנספח  

 הצהרת מציע      

 לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמעה גם לשון נקבה 

_______________ מצהיר, מסכים ומתחייב  אני הח"מ _____________ ח.פ. ___________ כתובת  

 זה כדלקמן:

ההוראות  .1 דהיינו:  שבנדון,  המכרז  מסמכי  כל  את  בעיון  קראתי  כי  בזאת  מצהיר  הנני 

והדרישות   התנאים  כל  את  הבנתי  וכי  הזוכה  עם  שייחתם  ההסכם  ונוסח  למשתתפים 

ע על קביעת הנדרשים מאת המשתתפים במכרז זה, וכי בדקתי ושקלתי כל דבר העשוי להשפי 

 מחיר הצעתי, לרבות כדאיות הצעתי ורווחיותה. 

 הנני מצהיר מסכים ומתחייב: .2

 כי הבנתי את כל האמור במסמכי המכרז והגשתי את הצעתי בהתאם.  
 כי הנני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז.   
וכי היה   כי הנני עומד בכל תנאי המכרז, כי הצעתי עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז 

רשאית   תהיה  המכרז  בתנאי  עומד  אינני  כי  ההסכם  תקופת  במהלך  וימצא  במכרז  ואזכה 

 לבטל את ההתקשרות עימי. העירייה 

 למלא אחר כל ההוראות המפורטות במסמכי המכרז.  
 לא תיאום עם משתתפים אחרים. כי הצעתי מוגשת ללא קשר ו/או ל 

3.        

 .  1כנספח ב'  בתמורה לביצוע העבודות נשוא המכרז, להלן הצעתי המצורפת 3.1

ערבות   3.2 לרבות  למשתתפים  בהוראות  המפורטים  המסמכים  את  להצעתי  מצרף  הנני 

 במסמכי המכרז להבטחת קיום הצעתי. בנקאית אוטונומית כמפורט 

אמציא   .4 כי  ומסכים  מצהיר  נוספים  הנני  חתומים  ועותקים  הנדרשים  המסמכים  כל  את 

דרישת   עפ"י  בתוך  העירייה  מההסכם  או   7,  כולו  במכרז,  זכייתי  על  לי  שיודע  מיום  ימים 

 חלקו. 
תהא רשאית לחלט   העירייה  הנני מצהיר כי היה ומסיבה כלשהי לא אעמוד בהתחייבויותיי אני מסכים כי   

וזאת מבלי ליתן לי כל הודעה ו/או התראה מראש ו/או להוכיח   את הערבות הבנקאית שנמסרה לה על ידי,

 כתוצאה מאי עמידתי בתנאי המכרז וההסכם. לעירייה  כל נזק או חיסרון כיס אשר נגרם 

 ולראיה באתי על החתום:                                                                                                                                                                                                               

 

 __________________________   _____________  ___________ 

 כתובת המציע                    ח.פ./מס'           חתימת המציע      

") מאשר בזאת כי ביום _____ חתמו  להלן: "המציעאני הח"מ __________ עו"ד של _____________ (

בפני על הצהרה זו ה"ה __________ , _________ , בשם המציע, כי אצל המציע התקבלו כל ההחלטות  

ע ועל פי כל דין לחתימת המציע על הצהרה זו וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המצי 

 ________________  רטים לעיל מחייבת את המציע                                  וכי חתימת ה"ה המפו

 חתימת המציע                                                                                                                        
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	הריני מאשר בזאת שמתן שירות/ אספקת טובין שלא עפ"י ההסכם ונספחיו לא יחייבו את העירייה בשום מקרה ובשום תנאי, וכמוהן להניח את הכסף על קרן הצבי, והנני  מוותר מראש על טענת עשיית עושר ולא במשפט, וכן על טענת חוסר תום לב.
	הריני מצהיר בזאת שקראתי בקפדנות את הנספח, והבנתי את משמעות חתימתי על  הנספח.
	_________________             ________________     ______________________
	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

