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 'א מסמך

 מכרז  פרסום בדבר הודעה

" (להלן:  שאן  בית  בהעירייהעיריית  מזמינה  שירותי    זאת ")  למתן  מחיר  אשפהניקיון  הצעות  כבד  פינוי  עבור    וציוד 
 ".השירותים" -קראו להלןוהחוזה, אשר יעיריית בית שאן, הכל על פי דרישות המכרז 

ניתן לעיין בטפסים, תנאי הסף ותנאי מכרז, כאמור בתנאי המכרז.    קבלנים בעלי ציוד וכ"א  רשאים להשתתף במכרז  
הצ מנכ  העוטפסי  העירבלשכת  בכת  ייה"ל  העירייה  באתר  "   shean.org.il-www.betובת  או  הלשונית  מכרזים  תחת 

   ".ודרושים

 רכישת המכרז: 

 טלפון:  , 8:00-13:00עיריית בית שאן, בין השעות מחלקת הגביה ב ₪ 2000תמורת   את מסמכי המכרז ניתן לרכוש

04-6489420 . 

התשלום בגין מסמכי המכרז לא יושב למשתתף בשום מקרה, לרבות במקרה של ביטול המכרז מכל   כי  ר בזאתבהמו
 כאמור לעיל, הינה תנאי להגשת הצעה. רכישת המכרז. מובהר כי  היאסיבה ש

 הגשת ההצעות: 

ה, י העירייים שבמשרדזר, בתיבת המכבמעטפה סגורה  במסירה אישיתאת ההצעות בהתאם לתנאי המכרז יש למסור  
בימים    גיש הצעות. ניתן לה13:00  שעהב  11.07.2021  על גבי המעטפה, וזאת עד ולא יאוחר מיוםתוך ציון מספר המכרז  

דלעיל לא  הנקוב  ת שתישלחנה בדואר לא תתקבלנה. הצעה שתוגש לאחר המועד  . הצעו08:30-13:00בין השעות    ה-א
,  04-6489412ציע לטלפון שמספרו  יתקשר המ  יה,ן העירייכניסה לבנ  השהנחיות משרד הבריאות תאסורנככל    תתקבל.

ון ענין זה ולהגיע בזמן. הצעה שלא תימצא על המציע לקחת בחשב  ונציג העיריה יאסוף את המעטפה מהכניסה לבניין.
 תיפסל. –ור בתיבת המכרזים עד המועד האמ

 : הבהרות

רק חלק   שאית להוציא אל הפועלא רשהיא והיכל הצעה    ואאין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר  
בלשו השימוש  כי  בזאת  מובהר  הבלעדי.  דעתה  שיקול  לפי  הפרסומההצעה  בגוף  "הצעה"  את ן  להכשיר  בא  אינו  ם, 

 מסמכי המכרז שיוגשו ע"י המשתתף לכדי הצעה ע"פ דיני המכרזים. 

 

 בברכה, 
 

 ז'קי לוי, ראש העירייה 
 

http://www.bet-shean.org.il/
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 ' במסמך 

 פים ות למשתתכרז והוראמהתנאי 

 כללי  .1

1.1. " (להלן:  שאן  בית  שירותי  העירייהעיריית  למתן  הצעות  לקבל  מבקשת  ,פינוי  ניקיון  ") 
"  כבדוד  וציאשפה   העירייה"),  ותיםהשיר(להלן:  להוראות    עבור  בהתאם  והכל 

 והמסמכים המצורפים למכרז זה.

פרד ני  ") מהווים חלק בלתמסמכי המכרזכל המסמכים המצורפים למכרז זה (להלן: " .1.2
 כמשלימים זה את זה.  ותםממנו ויש לרא

רות המצ"ב  תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו על פי תנאי המכרז והסכם ההתקש .1.3
"). יובהר כי ההסכם מהווה חלק בלתי נפרד  ההסכם" ו/או "החוזה(להלן: "כמסמך ה'  

 ממסמכי המכרז. 

הה .1.4 לנוחיות  ורק  אך  נועדו  המכרז  מסמכי  בכל  הסעיפים  להן  צתמכותרות  ואין  אות 
 המכרז. כלשהי בפרשנות מסמכיות נפק

בהם, תהיה העירייה    אם תמצא סתירה בין מסמכי המכרז ו/או אי בהירות לגבי האמור .1.5
הפירוש  ו/או את  הנכון  הניסוח  והמוחלט, את  דעתה המלא  לפי שיקול  רשאית לבחור, 

הנובה תביעה  ו/או  טענה  כל  תהיה  לא  ולמציע  המכרז,  מסמכי  של  מהסתירה    עתעדיף 
מאי מההב  ו/או  ו/או  כאמור  אי  הירות  ו/או  סתירה  כל  העירייה.  ע"י  שנבחר  פירוש 

וראות שונות בתוך אותו מסמך, יפורשו  השונים, ו/או בין ה  התאמה בין מסמכי המכרז 
 ייה.באופן המרחיב את חובות המציע ו/או את זכויות העיר

מטעמי   .1.6 זכר  בלשון  מנוסחים  זה  למכרז  וההסכם  מתייחסים  חנוהמכרז  אך    2-לות, 
 המינים כאחד. 

ד,  ולחויחד  בהמסמכים המפורטים מטה, מהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז ויקראו להלן   .1.7
 ": מסמכי המכרז"

 ; הודעה בדבר פרסום מכרז  – 'אמסמך 

 ; תנאי המכרז והוראות למשתתפים   – 'במסמך 

 הצהרת משתתף במכרז;    –מסמך ג

 טופס הצעה;   – 'דמסמך 
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 הסכם התקשרות;  – 'המסמך 

 ; ערבות מכרז    – 'ומסמך 

 תצהיר שמירה על דיני עבודה;    –מסמך ז' 

 ת; לשמירת סודיוהתחייבות    –מסמך ח'

 ; וסח אישור עריכת ביטוחיםנ   –ט' מסמך

 הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים;     –מסמך י'

 . הימאישור מורשי חת  -מסמך י"א

 ערבות ביצוע.        -מסמך י"ב 

 .קרבה רתצהיר היעד      -מסמך י"ג 

 השירותים .2

  וציוד כבד פינוי אשפהיון ניק שירותי ,   )"המנהל"ן הל(ל ,מנכ"ל העיריהל בכפיפותדרש לספק לעירייה מכרז ייה בהזוכ 

 . ם שמירה על איכות הסביבהשות המקומית ולשיקיון בתחומי הררה על סדר ונשמי  לשם

 תחומי אחריות: 

 . ע"י הפרדה ומיון פסולתרך האשפה בעיר / גינון/ תחזוקת תחנת המעבר  ניהול כולל של מע

 . בית שאן  העירכל שטחי תחנת המעבר  ב מערך האשפה , גינון ותחזוקתכנת תוכנית ה .1

 וט של העיריה.י טיאם ורכבוי איש מקצוע בהפעלת דחסיופיקוח על התוכנית ע"י לי  .2

 . 24/7זמינים שיהיו  –מחפרון מסוג: שופל, מיני באגר, בובקט, + מפעיל ,ציוד כבד אספקת כלים ו .3

 בשטחי העיר.ועלים פיקוח שוטף על קבלן / עובדי הגינון הפ .4

 , לרשות העיריה. קבוען באופ  E דרגה בעלי רישיון נהיגה דחס גינה 2 אספקת .5

 לל הפעלת תחנת המעבר. ההטמנה כו ון בעלויותהכנת תוכנית לחסכ .6

לפי המפרט הבא: עובד כללי/ רותם דחס, עובד גינון, מפעיל צמ"ה, עובד   הקבלן יעמיד לטובת העיריה עובדים .7

 +מכונה ניידת. ג' יון עיל טיטואית בעל ריש ניקיון ידני, מפ

 

 פירוט הביצועים והמשימות העיקריות כנגזר מתחומי האחריות:

והגזם  תוכנית עבודההכנת   .1  , עבודה שיקבעו מראש מול מנכ"ל אום  תיב  לאיסוף האשפה המעורבת  תוכניות 

 העיריה וע"פ מדיניות העיריה.

 .  לעת מעת עמידה בביקורת המנהלפיקוח שוטף על ביצוע תוכנית איסוף האשפה , ו .2

 לפי בקשת המנהל וע"פ תוכניות העבודה שיקבעו. 24/7זמינות הכלים תהיה  .3

 עיר במהלך שעות העבודה. ובדי הגינון בשטחי הת על קבלן/ עשוטף ואחריו קוחפי .4
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 כל תוצרי עבודת הזוכה ו/או עובדיו הינם רכושה הבלעדי של העירייה. 

 

 

 

 

 תקופת ההתקשרות  .3

הזההתקשרו .3.1 עם  זת  מכרז  פי  על  ההסכ  ה, וכה  תנאי  פי  על  של  הינה  לתקופה    48ם, 
חודשים    12  תב  נוספת  פה  תקו-היא ניתנת להארכה על פי בחירת העירייה, לו  יםשחוד

 . או פחות 

(להלן:  .3.2 במכרז  לזוכה  העיריה  מטעם  בהודעה  שיימסר  במועד  תהא  התקופה  תחילת 
 "). תקופת ההסכם"

, ם הזוכהות עתקשריק את ההדי, להפס עשיקול דעתה הבלהעירייה רשאית בכל עת ולפי   .3.3
מו של  בהודעה  תהיינ  90קדמת  לא  ולזוכה  בהסכם,  כמפורט  לזוכה,  בכתב  כל  יום  ה 

או אחרות, למעט זכותו לקבלת התמורה המגיעה לו בגין תביעות ו/או טענות, כספיות  
תקשרות לתוקף  ל, אם ניתנו, עד למועד היכנס הפסקת הההשירותים שניתנו על ידו בפוע

 .ההתקשרות בין הצדדים הסכםלאמור ב את בהתאםזו

וה .3.4 ההתקשרותופסבמידה  ה  קה  מתחייב  המכרז,  לזוכה  העירייה  להשיב  בין  זוכה 
סמך או כל חומר רלוונטי אחר, השייכים לעירייה או בקשר עמה.  לעירייה כל מידע או מ

ל כחפיפה מתאימה ל מתחייב הזוכה לבצע העברה מסודרת של התכנים ולבצע  כמו כן,  
שי אותגוף  בחליף  שתיקבע  ו,  לתוכנית  ראשי  עלהתאם  בפרקהע  די  של    יריה  הזמן 

  ההודעה המוקדמת. 

האמור  .3.5 או  לעיל,    חרף  אחת  מילא  לא  הזוכה  פיאם  על  מהתחייבויותיו  מסמכי   יותר 
המכרז או ההסכם, העירייה תהא רשאית להפסיק את ההתקשרות לאלתר, במקרה זה 

קון  תיל  קציב לזוכה זמן מוגדרם לה לעדי, האדעתה הב  ל ה הזכות, לשיקולעירייה שמור
 . פרההה

 תנאי סף להשתתפות במכרז  .4

ך ורק מציעים, העומדים  השירותים, אה ולהציע הצעות למתן  רשאים להשתתף במכרז ז .4.1
 התנאים המצטברים המפורטים להלן:  בכלבמועד האחרון להגשת הצעות 

 2בסעיף  שהוגדרו    קת שירותים כפיעיסוקו העיקרי של המציע הוא אספ .4.1.1
 "שירותים". 
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כלים    .4.1.2 המציע  בובקט,  המפרט  לפי  24/7ות  בזמינברשות  שופל,  מיני  : 
 טון לפחות.  26סע  מת רמשאי,  באגר

(גורר תומך), עם  Eרישיון נהיגה  בעלי  אופן קבוע  נהגים ב  2יק  המעסמציע   .4.1.3
  רמסה+   שנים לפחות ושיש להם ידע מקצועי בהפעלת מנוף+  10תק של  ו

ביצ  ,יתטואיט העבודותלטובת  בתחום   וע  נקי  הר/שעות  גיליון  בעלי 
 התעבורה. 

ו  .4.1.4 חשבונות במידה  ספרי  ומנהל  מע"מ  לצורך  מורשה  עוסק  הינו  המציע 
זכחוק.   תנאי  אישור  ה,להוכחת  לצרף  המשתתף  ניהו  על  ספרים  על  ל 

 עוסק מורשה לעניין מע"מ.  ודתתע ור על שיעור ניכוי מס במקור וכןואיש

ר רו"ח בדבר  ונסח תאגיד עדכני, איש צעתוף להע שהינו תאגיד יצרמצי .4.1.5
  אצל המציע וסמכותם לחייב את התאגידזהות מורשי החתימה 

לפי  בונות ורשומות י חשפנקס אישור תקף על ניהול פנקסיבחתימתם, 
 . 1976-יים, התשל"ות גופים ציבורחוק עסקאו

 

להוכחת תנאי   שות אחת לפחותרב  שנים    3קודם של    יוןניסהמציע בעל   .4.1.6
מטזה,   והמלצות  אישורים  וגופים  יצורפו  מקומיות  רשויות  איתם  עם 

  עבד, לרבות אישורים והוכחות בדבר ותק וניסיון בביצוע עבודות דומות
והמלצות של    תחוות דע  רז זה. על המציע להציגנדרשות במכ לעבודות ה
 עבד.יתן  ת או עיריות אחרומועצות א

 יון הנהיגה. שיכב ורשיון הרילצרף את ר שיון נהיגה ורכב. ישיבעל ר .4.1.7

אתהמציע   .4.1.8 המכרז.    רכש  לצרף  מסמכי  המשתתף  על  זה,  תנאי  להוכחת 
 . , על שמו של המציעהעתק קבלה על רכישת מסמכי המכרז

רז, להבטחת קיום  המכ י דרישותצירף ערבות בנקאית תקינה על פיע המצ .4.1.9
את הערבות העירייה תהא רשאית לחלט  מכרז זה.    יל פ תחייבויותיו עה

 כרז. יותיו על פי מסמכי המתף לא יעמוד בהתחייבושהמשתכל אימת 

חתומים   .4.1.10 כשהם  המכרז  מסמכי  כל  את  יגיש  עמוד המציע  כל  (לרבות 
 מורשה חתימה של המציע.  ועמוד) על ידי המציע או

במכרז    דרשות כנהאחרון להגשת הצע  את הצעתו עד למועדיש  גהמציע ה .4.1.11
 ה.ז

ע"י   .4.1.12 תוגש  אחהצעה  משפטית  המישות  כל  בלבד.  והאישורת  ים  סמכים 
 בלבד.  (המציע)  המשתתף במכרז ל שםמכרז, יהיו עהנדרשים ב
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יצרף להצע 4.2 - ו/או לא  הנ"ל  בתנאים  בעצמו  יעמוד  עומד  מציע אשר לא  הוא  כי  תו אישורים המעידים 
 פסול את הצעתו. בהם, רשאית העירייה ל

למבל 4.3 - מי  לעיל,  גרוע  האמור  לכלליות  שומרת  הזכו  צמהע העירייה  שיאת  לפי  הבלעדי, ת  דעתה  קול 
הגשת לאחר  מהמציעים,  אחד  מכל  אישורים    לדרוש  ו/או  חסר  מידע  להשלים  למכרז,  ההצעות 

 יונו ויכולתו של המציע. דקלרטיביים, בכל הקשור לניס

כישוריהם,  עים להוכיח את מהימנותם,  יצהמקול דעתה המלא, לדרוש מ תהא רשאית לפי שיייה  העיר 4.4 -
ל מידע נחוץ אחר  לדרוש לשם כך מסמכים נוספים ו/או כיצוע עבודה דומה וכספית לביכולתם הם ונ ניסיו

 גם לאחר הגשת הצעות.

 תנאים כלליים .5

מו ועל ות הנדרשות וישיג לעצת כל הבדיקוק ויערוך על חשבונו אהמציע יקרא בעיון, יבד .5.1
הבלעדית  לו    את  אחריותו  להיות  שעשוי  המידע  אכל  וחיוני  להשפשי  ולמועיל  יע  וכל 

א לבדוק ולקרוא את  הצעתו וההתקשרות בהסכם. כן חייב הוכל שהיא על הכנת    בצורה
החוזה   המכרז,  מסמכי  מנו  מסמכיםוהכל  יהיה  המציע  לבסס שלהלן.  ו/או  מלטעון  ע 

שהם אודות התנאים  כל  ו ידיעת נתוניםהכרה ו/אעקב אי    עירייהכנגד העה כלשהי  תבי
 כרז זה. ו עפ"י מייבויותיהתח רותים וקיום יתרלמתן השי

בזא .5.2 השיממובהר  כי  מסמכי  ת  את  להכשיר  בא  אינו  הפרסום,  בגוף  "הצעה"  בלשון  וש 
 דיני המכרזים. המכרז שיוגשו ע"י המשתתפים לכדי הצעה עפ"י 

דעתה   שיקולפי  ק חלק מהשירות, הכל על  ת להזמין רמה את הזכושומרת לעצ  העירייה .5.3
 הם. כלש רך במתן נימוקיםהבלעדי, ללא צו

היא והיא תהיה  הצעה הזולה ביותר או כל הצעה שייה מתחייבת לקבל את ההעיראין   .5.4
ביכולתו   היתר,  בין  הזוכה,  לבחירת  שיקוליה  במסגרת  להתחשב  המציע, רשאית  של 

בניסיון הצעתו,  ה  באיכות  עם  העיריה  של  הקודם  את  לבצע  ובכושרו  דות עבו מציע 
 הנדרשות ברמה מעולה. 

ל .5.5 שומרת  הזכו  צמה עהעירייה  לדחות  את  כות  את  או  הצעה,  את המכרז, כל  ולבטל  לן, 
דעתה המלא והבלעדי. במקרה של ביטול, לא תהיה למציעים כל טענה    הכל לפי שיקול

דרישה לא    ו/או  והעירייה  כך  בשל  תביעה  הו/או  את  לפצות  חייבת  ו/או  תהא  מציעים 
 ם כלשהו. שלו לשלם להם ת

או /צורך במתן הסבר ו  חדשה ללאבהזמנה    צאתלטל הזמנה זו או  העירייה רשאית לב .5.6
לא יוחזר למשתתפים הסכום ששולם על ידם עבור    הודעה כלשהי למציעים. במקרה זה

 המכרז. 
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לח .5.7 בכדי  זה  במכרז  בהוצאאין  העירייה  את  הכרוכות  ייב  שלות  הגשתה  ו/או   בהכנתה 
חלק   או  המבוקשת  בכממנההצעה  זה  במכרז  אין  כן  כמו  העיה,  את  לקשור   ייהרדי 

 כל המשתמע מכך. לשהו על בהסכם כ

ע חייב להגיש הצעה עבור כל השירותים הכלולים במכרז זה. הצעת המחיר תכלול  ציהמ .5.8
 כי המכרז. וההתחייבויות שיש לבצע על פי מסמביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות 

 ןיגות לגביהם, ביאו כל הסתיע במסמכי המכרז  מצייעשו על ידי  ו תוספת שי כל שינוי א .5.9
אחרת,    ים ובין אם במכתב לוואי או בכל דרךתוספת בגוף המסמכ  שינוי אועל ידי    אם

 .ייחשבו כאילו לא נכתבו והעירייה תהא זכאית לפסול את ההצעה בשלמותה

י  יים בהצעה כלשהי, ובתנאלא להתחשב בפגמים טכנהעירייה שומרת לעצמה את הזכות  .5.10
נזק  ש יגרום  לא  כזה  העירייהעלוויתור  חירשאית,    תהא  ירייה.  לא  לאפשר אך  יבת, 

ו/אולמציע   לתקן  פגומה,  ו/או  חסרה  דעתה   שהצעתו  שיקול  לפי  הצעתו,  את  להשלים 
 המלא, בתנאים שתיקבע. 

לע .5.11 שומרת  לבצהעירייה  הזכות  את  אודות  צמה  חקירות  עיע  ראות  לפי  ניה,  המציעים, 
בי מקצתם,  או  הכולם  וניסיונם,  ן  עברם  אודות  לדיתר  הזכות  את  הבהרות  וש  רוכן 

המציע  . סרב  ון את התאמת המציעים לדרישות המכרזהצעות, על מנת לבחהסברים לו
בר במסגרת  א הדלהביה  ירשאית העירי  ,הסבר או ניתוח כלשהוא כאמור  ,למסור מסמך

 .את ההצעה ואף לפסול  שיקוליה

ש .5.12 לעצמהעירייה  לד ומרת  הזכות  את  עת,  רושה  בכל  לא  ממשתתף,  פתיחת לרבות  חר 
וניהס  ,ההצעות מחיברים  מתחייבתוחי  והמשתתף  ההסברים   ר,  כל  את  למסור 

דרישה. אם המשתתף יסרב למסור הסבר ו/או  הזמן שנקבע ב דרשים בתוךוהניתוחים הנ
להסיק מסקנות  דעתה, רשאית העירייה  ור, או שההסבר שיספק לא יניח את  ניתוח כאמ
 יה ואף לפסול את ההצעה.עינלפי ראות 

או עדכון לגבי מידע שמסר, חוי, בכל שינוי ו/, ללא דיהעירייה  את  ןע מתחייב לעדכציהמ .5.13
וק  לקבלת  במידה  ועד  המכרז  מסמכי  הגשת  שבין  בתקופה  העדכון  ו/או  השינוי  רה 

 בר ההצעה הזוכה. ההחלטה בד 

 והארכת מועדים הבהרות, שינוייםסיור מציעים , .6

רשהעירי .6.1 קודםיה  עת,  בכל  הצעלמ  אית,  להגשת  למועד האחרון  לתת הבהרוות   ,תכרז, 
סיבוכ מכל  ותיקונים  שינויים  להכניס  הארכה  ן  לרבות  המכרז,  במסמכי  שהיא  של ה 

הצעות. להגשת  האחרון  בכתובת    המועד  העיריה  באתר  יפורסמו  -www.betאלו 
shean.org.il  מוכרזי" הלשונית  בצמידות  תחנת  ודרושים",  המפורסם ם  המכרז  לנוסח 

 תר.בא
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מציעים .6.2 ביום    סיור  העיריה  מבניין  חובה. יור  הס  –  11:00בשעה    4.06.20212:  יצא    הינו 
 ו ו/או נספחיו ו/או כל הבהרה אחרת,מכיסמכרז זה ו/או מ  בקשר עם תנאי  שאלות הבהרה
.  shean.org.il-@betmazalלכתובת הדוא"ל    13:00בשעה    07.202110.ליום    ניתן להגיש עד

ריות המציעים לעקוב  אחב  .04-6489405לפון שמספרו  וא"ל לטקבלת הדית  פוניש לוודא טל
  העירייה בנושא המכרז  הודעות שתופצנה מעת לעת ע"יר כל האח   ןהתשובות וכ  ם אחרבעצמ

בסעיף   כאמור  העיריה  על    .לעיל   6.1באתר  העירייה.  את  יחייבו  בכתב  שניתנו  תשובות  רק 
 חתום.  הואכש עים לצרף להצעתם את מסמך התשובותהמצי

כ .6.3 ההבהריובהר  והי  השינויים  העירייה,תיקות,  מטעם  כאשר   יחייבו  ונים  העירייה   את 
לבין מסמכי ה  בכל בינם  לבין הבהרות, שינויים ומקרה של סתירה  ו/או  תיקונים  מכרז 

 קודמים מטעם העירייה, כוחם של האחרון יהיה עדיף.

לה לא  שתתפי המכרז ואלמ  פה  ושים שניתנו בעלבאחריות כלפי פירהעירייה לא תישא   .6.4
 יחייבו אותה.

תהיה רייהעי .6.5 ועל    ה  עת  בכל  הברשאית,  דעתה  שיקול  את    עדילפי  לדחות  והמוחלט, 
אחת או יותר. הודעות על דחייה ים במכרז זה, בתקופה קצובה נוספת  המועדים הנקוב

לעיל  כאמור כאמור  העיריה  באתר  גם הם  על  יפורסמו  המועדים החדשים שיקבעו  על   .
הם.  לאשר חלו על המועדים שקדמו  ות  שיקבעו, יחולו כל ההורארייה, אם וככל  העידי  י

מ ספק  משום    בהרולהסרת  לעיל,  זה  בסעיף  באמור  של שאין  הבטחה  ו/או  התחייבות 
ל מהעירייה  העירייה  לדרוש  זכות  במכרז  למשתתפים  תהיה  ולא  כלשהי,  ארכה  מתן 

 ארכה כלשהי.

העיריי .6.6 של  זכותה  במימוש  יהיה  ללא  בכדי הארה  מועדים  אחרת    יך  מהוראה  לגרוע 
י מסמכי המכרז או על פי  ל פעת הנתונה למועצה  במסמכי המכרז ו/או מכל זכוהי  כלש

והמש ומושתקיםדין,  מנועים  יהיו  במכרז  בכל   תתפים  תביעה  ו/או  טענה  כל  מלהעלות 
 העירייה. הקשור למימושן ו/או אי מימושן של זכויות 

 אופן הגשת הצעות  .7

  שתוגש   הצעה.  13.00  עהשב  11.07.2021    ביום  יהא  ההצעות  להגשת  רוןהאח   המועד .7.1
  .תתקבל לא זה עדומ לאחר

יחתום  המ .7.2 ימל  כלעל  ציע  המכרז,  הנמסמכי  הפרטים  כל  את  קריא א  יד  בכתב  דרשים 
והאישורים המפורטים במסמכי המ כל המסמכים  בצירוף  ויגיש את הצעתו  כרז  וברור 

 ,דבלב ידניתבמסירה  תהא ההגשהכרז. פר המומסשם בתוך מעטפה סגורה הנושאת את 
  משלוח   .לעיל  כנקוב   ההצעות  להגשת  האחרון  עד ולמ  עד    העירייה,  מכרזים שלה  לתיבת

 . ההצעה לפסילת ויגרום יתקבל לא אחרת דרך בכל ההצע

המסמכים הכלולים    אסור למציע למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות ו/או להעיר הערות על .7.3
תנאי   או  בכל  מתנאיהו  כלשבמכרז  לראות  רשאית  העירייה  מחיקה,  שי  המכרז.  נוי, 

   עתו.ם הסתייגות המציע לתנאי המכרז ולפסול את הצמשו ן או תוספת כאמורתיקו

mailto:mazal@bet-shean.org.il
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 , תיפסל. האומדן שנקבעהצעה שתחרוג מתקרת   .7.4

וצרופותי .7.5 נספחיה  מרכיביה,  פרטיה,  כל  על  בתוקפה  תעמוד  הצעה  למשך  כל  יום    90ה 
ך את  ארילה  ה תהיה רשאית לדרוש מהמציעיעיריהצעות. ההשת  להג  אחרוןמהמועד ה

יהיה  והמציע חייב    , בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי,ם נוספים יו  90למשך    עתווקף הצת
 . לעשות כן

  בהגשת   הכרוכות,  שהוא  וסוג  מין  מכל,  ההוצאות  כל  כי,  ספק  הסר  למען,  בזאת  מובהר .7.6
 .בדלב יעהמצ על תחולנה ההצעה בהגשת ותתתפבהש או/ו ההצעה

 חתימה על ההצעה  .8

ידישהוגשה  הצעה   .8.1 עוסק  ידיח  על  הממורשה  /  יחתום  כתובתו  יע  צ,  ציון  מספר  ותוך 
 . הזהות שלותעודת צילום הזהות שלו, ויצרף את 

על ידי שותפות, יחתמו על ההצעה כל השותפים המוסמכים לחתום בשם  שהוגשה  הצעה   .8.2
ובצרוף חותמת השותפות. כן   תם,יון שמם המלא, מספרי זהותם וכתובהשותפות, תוך צ
 רישום השותפות.  ודתעה בשם השותפות ותכות החתימל זתצורף הוכחה ע

מוסמכים בשם התאגיד ו על ההצעה המנהלים הע"י חברה רשומה, יחתמשהוגשה הצעה  .8.3
אגיד. כמו  תוך ציון שמם המלא, כתובת התאגיד ומספר הרישום שלו ובצרוף חותמת הת

זכו על  הוכחה  תצורף  הכן  התאגידחת  בשם  רו"ח)  תימה  על  (אישור  שום  רי  והוכחה 
 (תעודת רישום).  דהתאגי

 , הודעה על תוצאות המכרז וחתימה על ההסכםרת הזוכהבחי  .9

בתנאי הסף,  .9.1 יעמוד  ומציע אשר לא  בתנאי הסף  העירייה תבחן את עמידתו של המציע 
 הצעתו תיפסל. 

מתחיי .9.2 אינה  ההעירייה  ההצעה  את  לקבל  אובת  ביותר  כהצעה   כל  זולה  שהיא,  הצעה 
 הזוכה. 

בירה מבחינת מחירה לעומת י סתלל בהצעה שהיא בללהתחשב כ  שלא העירייה רשאית   .9.3
 חוסר התאמה לאומדן של העירייה למכרז. מהות המכרז ותנאיו או בשל

לשביע .9.4 עבודתם  בעבר  ביצעו  לא  אשר  מציעים  של  הצעות  לדחות  רשאית  ות העירייה 
היא או של רשות אחרת, א לפנו שרצונה  י  וכחה לדעת שכישורי המציע אינם מספקים 

 לו בעבר בהליכים נגד העירייה.פע  ו, או שפועלים ו/איקול דעתהש

, ביכולתו של המציע, בחוסנו  היתרבין    ,יה רשאית להתחשביירהעבקביעת הזוכה תהא   .9.5
ו,  דות בטיב מעולה, ובמחיר הצעתשוריו של המציע לבצע את העבויסיונו ובכיבנ, הכלכלי
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 יו.תי המכרז והוראונאת "ילא עפלמ פרט אחר שנדרש המציע להציג ו/אומסמך או  בכלו
ן את כושרו של המציע  שאית לבחויה תהיה רייצוין כי העיר  ,מבלי לגרוע מהאמור לעיל

 , אם היה כזה.סיונה הקודם עמוילבצע את העבודות נשוא מכרז זה גם על סמך נ

  פרמטר מחיר   10%  חלק א'הצעה  ל   ירח ר מפרמט  40%לזיכוי המציע הינם    טריםהפרמ .9.6
:  המפורטים להלן איכות  ה  של  על פי הקריטריונים   -פרמטר איכות  0%5,  להצעה חלק ב'

המערך   בהפעלת  מעבר    15%המתואר  ניסיון  תחנת  בניהול  ניסיון  עלויות  ,  והפחתת 
, הכרות עם מנהגים    10%ה  , ניסיון בגינון והשקי  5%זמינות וקרבה לעיר  ,    15%הטמנה  

 .5% תואמת בגודל לבית שאןודם בעבודה עם רשות התנהגות התושבים וניסיון קו

 ימי עבודה מיום בחירת ההצעה הזוכה.  7תוך  לזוכה במכרז תימסר הודעה על זכייתו .9.7

, וערבות המכרז  ואר רשוםדעה על כך בדבחר כזוכה, יקבלו הומשתתפים שהצעתם לא ת .9.8
 רז. במכ הסכם עם הזוכהלאחר חתימת ה תוחזר להם

כל .9.9 על  המציע  המכרזמס  חתימת  הצעת  מכי  את  מהווה  להתקשמציה,  העע  עם  ירייה ר 
הזוכה, ההצעה  בחירת  על  העירייה  הודעת  מסירת  עם  על   בהסכם.  המבטח  החתמת 

תשתכלל ההצעה    לנספח,  בלת אישור יועץ הביטוח של העיריהנספח ט' (נספח ביטוח) וק
 ב בין הצדדים. הזוכה להסכם התקשרות מחיי

 ת  ההסכם, העברת זכויו בתהס .10

מקצתו, או כל טובת הנאה על פיו ו/או  ו או  , כולכםההס  ולא יעביר אתיסב  לא    הזוכה .10.1
ה לכך בכתב  בל תחילה הסכמיהתחייבות על פיו לאחר במישרין או בעקיפין, פרט אם ק 

 ת העירייה.מא

זה   מהעירייה לפי הסכםיהיה זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כלשהו    אלהזוכה   .10.2
 .ייהרמאת העיתב לכך בכהסכמה  אשמר קיבללאחר, אלא אם 

א רשאית לסרב לבקשות הזוכה בעניין זה, לרבות סירוב להמחות סכומים יה תההעירי .10.3
 פי שיקול דעתה הבלעדי.  או התניית ההמחאה בתנאים שייראו לה ל

   רכוש העירייה – זכר הממסמכי  .11

שלהמכרז  מסמכי   .11.1 רכושה  וקני  הינם  למהבלעינה  העירייה  נמסרים  והם  ים  ציעדי, 
לא יעתיק המכרז  ת. מקבל מסמכי  טרה אחרלשום מ  ולא  למכרז הצעות  הגשת  למטרת  

 . אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו

 

 הצהרות המציע  .12
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ר שכל פרטי המכרז וההסכם ידועים  ו כמוה כהודעה ואישוכי הגשת הצעתהמציע מצהיר  .12.1
 ובהסכם.עה בהצ א אחר ההתחייבויותוכי הוא מסוגל למלו  לו ונהירים ל

ידמה .12.2 כי  מצהיר  לוציע  טע  שכל  בדבו  או ענה  כלשהו  לפרט  בקשר  הבנה  אי  או  טעות  ר 
ל לאחר הגשת לפרטים כלשהם מפרטי המכרז ו/או החוזה, על כל מסמכיהם, לא תתקב

 הצעת המציע.

פות הצעה למכרז וההשתתל ההוצאות מכל מין וסוג הכרוכות בהכנת הצהיר שכהמציע מ .12.3
 ליו. במכרז יחולו ע

קבל את ההצעה הנמוכה ביותר או חייבת לרייה מתהעי  שאין  כי ידוע לו  ע מצהירציהמ .12.4
שיקו  לפי  וזאת  מההצעה  חלק  רק  הפועל  אל  להוציא  רשאית  והיא  שהיא  הצעה  ל  כל 

 דעתה הבלעדי.

י .12.5 כי  לו שהעירייה  המציע מצהיר  דעתה הבלעדי,  דוע  לפי שיקול  שלא לקבל את  רשאית 
לה    הצעתו שהיה  מציע  אחרת  לר  ו/אושל  אשות  רע  שנוניסיון  עלחה  כו  סמך    לדעת 

 רורים שערכה כי כישוריו של המציע אינם מספקים על פי שיקול דעתה.בי

שום דרך, את  בגוף המסמך אין בו כדי להכשיר, בידוע למציע כי השימוש בלשון "הצעה"  .12.6
 המכרזים. הצעה על פי דיני  המסמכים שיוגשו על ידי המשתתף לכדי

לגרוע   .12.7 החומהאמבלי  המציעחריות  של  הזוכה  כזוכה,  תוכרז    עתוצשה  ,קית  מתחייב 
 להחזיק בכל עת ביטוחים בתוקף עפ"י דרישות העירייה.
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 מסמך ג'

 לכבוד 

 עיריית בית שאן 

 נ, ג.א.

 07/2021ומבי מס' הצהרת משתתף במכרז פ הנדון:

 יבים בזה כדלקמן:רים ומתחיצהיי המכרז, מאת כל מסמכ ובחנו בחינה זהירהאנו הח"מ, לאחר שקראנו בעיון 

בנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם, לאחר בדיקה קפדנית של כל  ם בזה כי האנו מצהירי
הרלוונטי במסמכהנתונים  האמור  לכל  מסכימים  אנו  דרישים;  או  תביעות  כל  נציג  לא  כי  ומצהירים  המכרז  ות  י 

אי על  הב  המבוססות  אי  ו/או  וידיעה  נת  או/נה  בבדיקת  תישמע  לא  כלעונים;  זה  "  ניין  של  חוסר טענה 
ם הנדרשים  אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאי  התאמה"/"טעות"/"הטעיה" ואנו מוותרים על כל טענה כאמור.

ה כי  במכרז,  אמהמשתתפים  וכי  המכרז,  שבמסמכי  הדרישות  כל  על  עונה  עצמנצעתנו  על  מקבלים  את נו  לבצע  ו 
 רז. י המכמסמכ וליתר אם לתנאיו, להסכםהמכרז בהתוא ם נש השירותי

אינה הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ו  אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.
 למכרז. יום מהמועד האחרון להגשת הצעות  90א תקפה למשך י ותנניתנת לביטול או לשינו

ים כי תהיו זכאים, אך אנו מסכימ  מכי המכרז.סם ערבות כנדרש במאנו מוסרינו  התחייבויותים הצעתנו ולהבטחת קיו
ומחייבת   חוזרת  בלתי  התחייבות  ידכם  על  ובקבלתה  זו  בהצעתנו  לראות  חייבים,  ומסיבה  לא  היה  לבינכם.   בינינו 

במקכלשה ו/או  הצעתנו  לפי  ההסכם  על  לחתום  נסכים  לא  בי  נעמוד  לא  שבו  לפירה  אנו    כם,ההס  התחייבויותינו 
ו במכרז תוגש על ידיכם לפירעון, וכי סכום הערבות יחולט על ידכם ו עם הצעתנסרה על ידנממים כי הערבות שנמסכי

 ה לעירייה. זאת מבלי לגרוע מכל סעד אשר מוקנכפיצויים מוסכמים וקבועים מראש, ו

מכי המשתתף מסבועות בהק   ויותבגדר המטרות והסמכים כי הצעתו הינה  אנו, מורשי החתימה של המשתתף, מצהיר
ההצעהמבשמו   זוגשת  אנו  כי  פי  ,  על  מניעה  אין  וכי  זו  הצעה  על  המשתתף  בשם  לחתום  הסכם כאים  או  דין  כל 

 לחתימתנו על הצעה זו. 

 

 

                                                                                           
                                                                                              _________________________ ___ 

 שתתףחתימת המ
 

 

 ר   ו ש י א
ברה לאשר  ביני  כי  בפני    __________ם  יו זאת  ,    ,__________ _____ הופיע    ______________,   מר/גב'עו"ד 

  לעונשים הקבועים   ה/ יהיה צפוית/לומר את האמת וכי    ה/כי עליו  ה/, ולאחר שהזהרתיו___ח.פ ____________/ת.ז
    ני. פעליו ב מה/םל וחתדלעי  ה/רוצהינכונות ת ה/יעשה כן, אישרת/בחוק אם לא 

  
          ____________________   

     

 עו"ד    



 

15 
 

 

 מסמך ד' 

 טופס הצעה 

 כללי 

 הצעה למכרז.  יש למלא את הטופס ולהגישו כחלק מה

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

 יק.ר

ט המצופה מהמציע. ניתן  אר כדי להעיד על היקף הפירושהוש  במקוםה, יש  י ההצעמילולאר מקום  שבו הוש  בכל סעיף 

 ו טבלאות לפי הצורך. להוסיף שורות א

 טופס ההצעה שבו נדרשת חתימה, הכוונה היא לחתימת מורשה החתימה מטעם המציע. קום בבכל מ

ל המציע  נדרש  שבו  ההצעה  בטופס  מקום  אימסובכל  פרטי  לציין  ר  יש  קשר,  שם אש  ה  ת  ת איש  י ופרט  פקידוקשר, 

 ון, פקס ודואל). התקשרות עימו (כתובת, טלפ

נוחות המציעים בלבד; רשימת הדרישות המחייבות הינה באות לזה מו  מסמךהדרישות לצירוף מסמכים המופיעות בגוף  

 כאמור בגוף המכרז.  

 

 טי המציע רפ

 שם המציע 

 

 כתובת המציע 

  טלפון

 

 דוא"ל  פקס

 המציע טעם מפרטי איש הקשר 

 ר שם איש הקש 

 

 דוא"ל  תפקיד 

 

 ל המציע  מעמדו המשפטי ש

 ______ חברה/שותפות/אחר) ________ יחיד/המעמד המשפטי של המציע (
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 _______ _____מספר מזהה (לפי הרישום במרשם הרלוונטי) _________

 

 המציע ניסיון 
 שישנו:  כן ניסיון נוסף, ככל, וע המצי נו שלו סיינ אתשלהלן  להטבה לפרט באמצעותיש 

 ורו וף עב שם הג

 בוצע השירות  

 קת תקופת אספ

 השירותים 

 עד)/-(מ

 מהות השירותים 

 שסופקו 

 על ידי המציע 

 ת העבודה שעו מספר

שהושקעו ע"י המציע   

 לשנה/לפרויקט

 טעם הלקוח ש קשר מפרטי אי 

 כולל מספרי טלפונים 

     

     

     

     

     

     

 



 

___________ _______ ימת המציע:חת  
 

 טופס הצעת המחיר 

 

 ____. _____________________ ______: ___שם המציע •

 

 

 2021/80 'מס מכרז פומבי  מחיר עבור עתהצ

   יוד כבדניקיון דחס וצשירותי  מתןל

 עיריית בית שאן ב

 

 ו באופן הבא: יהי  ע"י המציע ים המוצע יםהמחיר 

 

  "השירותים " 2סעיף כמפורט ב) (כולל מפעילד כבד : בגין אספקת כלים / ציו חלק א'

 , לחודש.  "ממע בתוספת₪   _______: הינו המחיר                

 

 יומית: עלות לפי בגין אפשרות להעסקת עובדים : חלק ב'

 . ליום  ש"חעובד גינון ___________               

 ליום    ש"חמפעיל טיטואית___________               

 ליום.   ₪ מפעיל צמ"ה____________               

 ליום.  ₪____ כללי_______יון ניק עובד              

 

 . יפסליר התקרה שנקבע לעיל, הצעתי תלמחידוע לי כי באם אתן תוספת 

 

 

 

                                         
 ____ ______________             _ _________________ 

 מציע מת החות                                                                    מציעחתימת ה                 

 

 



 

___________ _______ ימת המציע:חת  
 

 

 ' המסמך 
 
 כם הס
 

 
   2021 _________  בשנתש __חודל  ביום  ____בבית שאן שנערך ונחתם 

 
 

 
   בית שאןעיריית      בין:

 , בית שאן. 1הבירה  שליםירו מרח'          
 ; מצד אחד      ")  העירייהלן "(לה

 
 ___________________ _______________  לבין:

 __________ ________________________ 
 ; מצד שני       ")ותהשירק פס: " להלן(
 
 

                    (להלן:  עיריית בית שאןב  וציוד כבדפינוי אשפה ניקיון מעוניינת לקבל שירותי  יהיריוהע   הואיל

   );  outsourcingץ (חו-ני במסגרת מיקורקבל בסיס), על "השירותים"             

 ; ם כאמורירות עוסק במתן שירותיק השוספ והואיל  

היכק השוספ והואיל  בעל  הוא  כי  הוראות הסכם  ולת והאמצעים הדרושים לביצירות מצהיר  וע 
 זה;

השירות  בהו הואיל  ו ספק  זכה  ומצגיו  להצהרותיו  פומבי  תאם  עלרשפו  2021/80מס'במכרז    סם 
 לשם קבלת השירותים נשוא הסכם זה;") המכרזייה (להלן: "העירידי 

 

 אי לכך הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 וא המב .1

 בלתי נפרד ממנו. כיו מהווים חלקזה וכל יתר מסמ להסכם המבוא 

   הגדרות .2

זה   ליהיבהסכם  ללהלן  המפורטים  מונחים  ו  בהתאם  אם    םדבצי שהגדרות  המשמעות  (אלא 
 ופו של עניין): ת מגשתמעאחרת מ כוונה

 .בית שאןית יעיר -" ייההעיר "



 

___________ _______ ימת המציע:חת  
 

 .   עירית בית שאן תכ"ל / ראש עיריימנ -"המנהל"

תן  למ  08/2021במכרז פומבי מס'חרה כזוכה  המשתתף/המציע שהצעתו נב  -"ירותהש  ספק"
לעיל  כאמור  נציגיו,  השירותים  העירייה, לרבות  הפוועובדיו, שלוחיו    עבור  בכל  ו/או  שמו  על 

  . מטעמו

והוראות פי מסמכי המכרז  לספק לעירייה על ספק השירותעל ש יםכל השירות -השירותים""
 הסכם זה.

 כםההסמסמכי  .3

 י נפרד מההסכם: מהווים חלק בלת, המסמכים להלן

 רז; ר פרסום מכהודעה בדב   – 'אמסמך 

 ; יםתנאי המכרז והוראות למשתתפ   – 'במסמך 

 ז; במכרתתף  שהרת מצה   – מסמך ג

 טופס הצעה;   – 'דמסמך 

 הסכם התקשרות;  – 'המסמך 

 ; מכרז ערבות   – ו'מסמך 

 תצהיר שמירה על דיני עבודה;   –' ך זמסמ

 ת; דיוהתחייבות לשמירת סו  –מסמך ח'

 ; נוסח אישור עריכת ביטוחים –מסמך ט'

 ; יניםוד עניגדבר היעדר נירה ב הצה –מסמך י'

 אישור מורשי חתימה.  -מסמך י"א



 

___________ _______ ימת המציע:חת  
 

 

 הצהרת ספק השירות  

 ומתחייב כדלקמן:ר אשספק השירות מצהיר, מ

עסוק בכל הפעילויות הדרושות למסמכי ההתאגדות שלו, ל  תאםסמך, בהספק השירות מו .3.1
 תיו בהסכם זה.ויולביצוע התחייב

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

במתן השירותים לרשויות מקומיות, ויש לו את הידע, היכולת, המשאבים   סיון וני ל ידעעב .3.3
אדייספהכ כוח  המיומנות,  הכישורים,  מקצועם,  בביצוע  י,  ם  ניסיון  ובעל  מיומן 

 השירותים כאמור וכיוצ"ב.

ומוכרות .3.4 הוראות  לס  ידועות  השירות  השיפק  לביצוע  בנוגע  הפנים  ומשרד  רותים,  הדין 
יתר התחייבויותיו תוך קיום קפדני  השיראת    ב לספקיוהוא מתחי ולקיים את  ותים 

הההןשל ראוי  באופן  רם  ול,  של  ותוך  פעילות  ציבורית,  עשות  סהקפדה  מנהל ל  דרי 
 .יותהפרט תקינים, שמירה על סודיות, שמירה על צנעת הפרט והגנת

כ  .3.5 ובחן את  בדק  הוא  וכי  כל תנאי ההסכם  לו  נהירים  והנסיבוכי  ים  הקשור  תל התנאים 
ל השירותים ו/או הנובעים מהם, ויש ביכולתו לקיים התחייבויותיו בהתאם לכמתן  ב

 רישות והתנאים בהסכם זה.הד

ד. עביכל יחסי עובד מ  וטעמו ו/או עובדיו, אין ולא ייווצרובינו ו/או מי מיה  רין העיכי בי .3.6
כי   מצהיר  בינו  המבצע  וביחסים  עצמאי  משרד  בעל  הואהוא  העירייה  קבלן    לבין 

 דבר ועניין. לכל צמאיע

אך ורק על סמך   זהם  כי הוא מאשר שידוע לו שהעירייה הסכימה להתקשר עימו בהסכ .3.7
 שרויותיו וכישוריו למלא אחר הוראות הסכם זה. לאפו באשר מצגיו והצהרותי

ניגוד  במצב של    השירות לעירייה, בכדי להעמיד אותוידי ספק    על  כי אין במתן השירותים .3.8
עםעני אחשירותי  ינים  מי  רים  ם  ו/או  שלו  אחרות  התקשרויות  ו/או  מספק  שהוא 

בעתיד יימנע  והוא  בהןלקמ  מטעמו,  שיש  התחייבויות  עצמו  על  לי  בל  ניגוד   צורכדי 
מי באופן  לעירייה  להודיע  מתחייב  השירות  ספק  כאמור.  בו  די  עניינים  מצב  כל  על 

 עניין. יה בעיריחיות הנולפעול בהתאם לה חשש לקיום ניגוד עניינים כאמור, רייווצ

מקצועיות   .3.9 בנאמנות,  השירותים  את  העירייה  עבור  יספק  השירות  תוך  מסובספק  ירות 
הור כל  על  מלאה  הדיהקפדה  ואות  העירייה ן  למדיניות  בהתאם  זה,  הסכם  תנאי 
 , לשביעות רצונה של העירייה. רייההעי ראשובכפוף להוראות שיקבל מ

 השירותים .4
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 רותים הבאים: השי ק אתר, לספתבין הי ת מתחייב,ספק השירו

 הכנת תוכנית לאיסוף האשפה בעיר. 5.1
 של העיריה  אוטנות הטיהדחסים ומכואיש מקצוע להפעלת    "י ע  פיקוח על ביצוע התוכנית 5.2

 +חשמל.  +מים +גינון יםיכולל עובדי עירייה כלל

השירו יינתכל  בכפיפות  תים  רכושה   .למנהלנו  הינם  עובדיו  ו/או  הזוכה  עבודת  תוצרי  כל 
 הבלעדי של העיריה.

 העברת זכות  ,הסבת החוזה .5

פיו  ת הנאה על  ו, או כל טובאו מקצתו  , כוללא יסב ולא יעביר את החוזה  ספק השירות .5.1
גודכל אבות על פיו לתחייו/או ה ט אם  ישרין או בעקיפין, פרמ בר  ד אח תאגיאו    ףם, 

 .העירייה בל תחילה הסכמה לכך בכתב מאתיק

השירות .5.2 לקבלת    ספק  זכותו  את  להמחות  זכאי  יהיה  שה  זכותלא  לפי יכל  מהעירייה  א 
   של העירייה. כך בכתב ל הסכמהמראש הסכם זה לאחר, אלא אם קיבל 

, בשל וקצובה  צרהפה קלתקוצמו  תים בעורות ליתן את השירפק השייבצר מס  במקרה בו .5.3
יסופק השירות על ידי מי מעובדי משרדו של נותן השירות,    שירות מילואים,מחלה או 

 בכפוף לכך שאותו עובד מוסכם ואושר מראש לשם כך על ידי העיריה.

 התמורה .6

ם זה, תשלם  ות, כאמור בהסכתחייבויותיו של ספק השירמלוא הם  וקיו   בתמורה למילוי .6.1
 השירות במכרז.  בסס על הצעתו של ספקתתה שתמוררות השי ה לספקיהעירי

הינו   .6.2 החודשית  התמורה  וסופיסכום  קבוע  והוא  כולל,  שהיא,  סיבה  מכל  ישתנה  ולא   ,
קי לשם  הוצאותיו  ועבור  השירות  ספק  רווח  עבור  מלאה  תמורה  ום  מהווה 

 ו בהתאם להסכם זה.יבויותיחיהת

יהיההשירספק   .6.3 לא  נוס  ות  לתשלום  מעכלשהו  ףזכאי  ל,  התשלובר  , כאמורתמורה  ם 
בג מלרבות  עליות  ו/או  ין  עלות  כל  או  צפויות  בלתי  הוצאות  שכר,  עליות  חירים, 

הוצאה, ישירה או עקיפה, משתנה או קבועה, בין שקיימת במועד חתימת הסכם זה  
 מכל סיבה אחרת.  יד ו/אועתוקף בובין שתיכנס לת

בשיעור שהיבתוספת    תשולם  התמורה .6.4 בבמו  בתוקף  המע"מ,  בפועל,  תשלום    כל  יצועעד 
 כדין על ידי ספק השירות לעירייה.  צאת חשבונית מסכנגד המ 

מ .6.5 יאוחר  ספק    10-לא  יגיש  ההסכם,  בתקופת  קלנדרי  חודש  כל  מתום  ימים  (עשרה) 
לעירייה חשבונית מס לתשלו בכפה החודשורם התמהשירות  חודש.  בגין אותו  וף ית 
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הסכו גזבלאישור  ע"י  לתשלום  לובכפיה,  העירי  רם  שזכווף  תשליותיה  העירייה,  ם  ל 
ימים מתם החודש הקלנדרי שבגינו היא    15השירות את התמורה עד    העירייה לספק

לחודש שלאחר החודש   10-משולמת. לא הוגשה חשבונית המס לתשלום לגזבר עד ה
 שלאחר מכן.מועד התשלום למועד לתשלום בגין החודש יידחה   ת,שבונינשוא הח

עד    איחור .6.6 איז  יוםשלושים)  (  30של  מהתשלומיבביצוע  בסה  כאמור  לא ם  לעיל,  זה  עיף 
 ע בתשלום ריבית ו/או פיצוי כלשהו. יייחשב כהפרה מצד העירייה ולא יזכה את המצ

ה .6.7 ממשרד  הוא  לתמורה  כי המימון  לכך  מודע  השירות  ועספק  יחפנים  כן  בענל  זה  יול  ין 
 חוק מוסר התשלומים. 

ין, ו/או על פי ד  רז ו/או ההסכםמכי המכ מס  ל פיעד עכל סרייה ליבזכויות הע  לפגועמבלי   .6.8
ו/או  השירות  ספק  מכספי  לחלט  ו/או  לנכות  ו/או  לקזז  רשאית  העירייה  תהא 

פי הסכם  מהכספים שיגיעו מהעירייה לספק השירות כל סכום קצוב או שאינו קצוב, ל
 יצוי ו/או שיפוי. מכל מקור אחר, לרבות דמי נזקין ו/או פזה או 

יום   90ירות בהתראה של  הודיע לספק השעתה הבלעדי, לשיקול דפי  על    אית,ה רשהעיריי .6.9
 מראש על סיום מתן שירותיו של ספק השירות לעירייה. 

במלואו   .6.10 לפיה,  התשלום  ביצוע  ו/או  השירות  ספק  שיגיש  מס  חשבונית  או  אישור 
י לא  העירייה  בחלקו,  מטעם  כאישור  ו/או  כראיה  שס יחשב  השירותים  קו,  פוליב 

להיעבהתחיי  רותהשי  ספק  מידתלע כלפיבויותיו,  טענות  לכל    דר  או  השירות  ספק 
 עניין אחר. 

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

 אי קיום יחסי עובד מעביד  .7

י אין בהסכם זה  הינו קבלן עצמאי וכ  ספק השירות  כידים  הצדק, מצהירים  למען הסר ספ .7.1
יחסיליצכדי  איו  מתנ   בתנאי  וא ב  ור  מעביד  השירותין  עובד  ו/או    ספק  עובדיו  ו/או 

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

ן  הפרטי מחוץ לבני  שירותים נשוא הסכם זה ממשרדוספק השירות מתחייב לספק את ה .7.2
 הפנים בעניין.  לקיים את הנחיות משרדב ייה, ומתחיהעיר

אין   .7.3 לעיל,  האמור  בכלליות  לפגוע  השירות מבלי  ולהטבות    ספק  פיטורים  לפיצויי  זכאי 
 עביד. גיעים לעובד ממאחרות הנהוגות על פי כל דין ונוהג המ

צווי הרחבה והוראות ראות הדין, נוהג,  מלא בכל עת אחר כל הולמתחייב    ק השירותספ .7.4
הקיב על  ההסכמים  החלים  השירותוציים  להעסקת   ספק  בקשר  ביחסיהם,  ועובדיו 
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בהתאם להוראות חוק שרות התעסוקה, חוק שכר ם העסיק עובדים ו/או מועסקים, ול
 ד: חופש העיסוק. וחוק יסו דמנויות בעבודהמינימום, חוק שוויון ההז

בזאת  כ .7.5 מצהיר  כן  השירותמו  המ  ספק  הוא  כדי  כי  זה  בהסכם  אין  וכי  עובדיו  של  עביד 
 העירייה לבין מי מעובדיו. ליצור יחסי עובד ומעביד בין

השירות .7.6 עבו  ספק  לשלם  והביטוח מתחייב  ההכנסה  מס  תשלומי  עובדיו  ועבור  עצמו  ר 
תשל או  מס  וכל  שיהלאומי  אחר  למלאהשירות    ספק  לשלם.דרש  יום  עת    חייב  בכל 

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

כל , ולרבות תשלום דמי חופשה, הבראה, פנסיה / ביטוח סוציאלי וכיו"במעביד, ידי ה
ח  התשלומים משכרשמעביד  בניכויים  חייב    ייב  בהם  אחרים  בתשלומים  וכן  עובדיו 

 . דיןמעביד על פי ה

  ו/או מעובדיו ספק השירותלשלם סכום כל שהוא מן  תידרש ו/או תיתבעבמידה והעירייה  .7.7
מועסקיו שמקורו/או  ומעביד,  ,  עובד  יחסי  בטענת  ויפצה  ם  השירותישפה  את    ספק 

סכ בכל  כאהעירייה  תחויב  בו  לרבוום  ושכמור,  משפט  הוצאות  עו"ד, ת  עם    "ט  מיד 
 . דרישה

 שיפוי ו , ביטוחאחריות .8

יישא באחריות המלאה בגין כל מעשה ו/או מחדל שלו ו/או של מי מעובדיו    ספק השירות .8.1
יה וכן  מטעמו,  מהפועלים  מי  ייגרם, ו/או  אשר  הפסד  ו/או  נזק  לכל  אחראי  יה 

ו מחדל נגרמו כתוצאה מאותו לרכוש שו/או לאדם ו/א  במישרין או בעקיפין, לעירייה
ו זה  להסכם  הקשור  בכל  מעשה  מצד ו/או  מחדל  ו/או  מעשה  מכל  ו/או  ממנו  הנובע 

השירות כאמור    ספק  מחדל  ו/או  מעשה  כל  בגין  העירייה  ותחויב  היה  עובדיו.  ו/או 
ושתו  בכל הוצאות העירייה הנובעות מכך, לרבות קנסות שיספק השירות  ל, יישא  לעי

העיריי לעל  וישלם  שהה  סכום  כל  ו/או  עירייה  מעשה  עקב  להוציא  נאלצה  עירייה 
 ל כאמור. מחד

מאחריות   .8.2 לגרוע  השירותמבלי  דין,    ספק  כל  פי  על  ו/או  זה  הסכם  פי  השירות על    ספק 
של המכרז, ולהשאירם    'טם המפורטים במסמך  מתחייב להוציא ולקיים את הביטוחי

ההסכם   תקופת  כל  במשך  שלו  בתוקף  הארכה  שיואוכל  הביטוחי(ככל  עלות  ם רך). 
על   יחולו  העצמיות  השוההשתתפויות  השירותיםבלבד.    ירותספק  מציא  י  ספק 

בנוסחעירייהל ביטוחים  זה, אישור קיום  במעמד חתימת הסכם  להסכם    'טמסמך    , 
 .חדשו אחת לשנהיברה המבטחת, וזה, חתום ע"י הח

המפורטים   .8.3 דר  'טבמסמך  הביטוחים  במהווים  מינימום  וישות    רשאי השירות  ספק  לבד 
 .וסות את אחריות, על מנת לכוביטוחים נוספים כראות עינילבצע 

בעקבות   מתחייב למלא בקפדנות אחר כל דרישות והתנאות הפוליסות וכן  ספק השירות .8.4
 .הפוליסות ה ולפעול למימושן שלעירייל ידיתממקרה ביטוח להודיע על כך 
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השירות .8.5 הביי  ספק  בעלות  סכושא  ובכל  ההשתתפטוחים  כמי  פי  על  העצמית   לות 
 .הפוליסות

נשוא ההסכםות  ספק השירערוך  יבכל ביטוח ש .8.6 הגביה   ירשם סעיף  ,ואשר קשור בביצוע 
 ., הגופים העירוניים והבאים מטעמםעירייהבדבר ויתור על תחלוף כלפי ה

שב .8.7 ביטוח  השירות  ערוך  יכל  יספק  ההסכם  נשוא  השירותים  בביצוע  קשור    רשם ואשר 
 מגביל בדרך כלשהי את אחריות המבטח  מפקיע או מקטין או כל סעיף הסעיף לפיו  

הכאש כלפי  יופעל  לא  אחר,  ביטוח  קיים  וכלפי  עירייר  העירוניים  הגופים  ה, 
של  מבטחיהם הביטוח  פי  על  הביטוח  הנ"ל,  ולגבי  הש,  "ביטוח    ירותספק  הוא 

  ת השתתפות תנאיו, ללא זכוראשוני", המזכה את העירייה במלוא השיפוי המגיע לפי  
מב הנ"ל,  הנ"לבביטוחי  ממבטחי  תביעה  זכות  למבטח  שתהיה  בנטל    לי  להשתתף 

 . 1981-לחוק חוזה ביטוח, התשמ"א 59החיוב כאמור בסעיף 

השירותאם   .8.8 עם  י  ספק  או  הביטוח  תקופת  במהלך  מבטח  ספק  מסור  יסיומה,  חליף 
  ם על ידי קורי כשהוא חתוה את העתק האישור על קיום ביטוחים המעירייל  השירות

תהליך החדש.  בתוק  המבטח  זה  הסכם  עוד  כל  עצמו  על  יחזור  לאזה  עוד  וכל   פו 
 מבניהם. הסתיימו ההתחייבויות נשוא ההסכם, המאוחר 

השירות .8.9 לרבי  ולבד  ספק  מבוטחים,  בלתי  נזקים  על  אחראי  שהםהיה  נזקים  מתחת    ות 
 .לגבול ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסות

השיר .8.10 וגבולות   הביטוח  ומי סכ על העולים זקיםנ על חראי א יהיה  לבדו  ותספק 
 .וליסותבפ הנקובים האחריות

הפטור" .8.11 השירות  -"סעיף   או /ו דרישה או /ו טענה  כל לו  תהיה  לא  כי מצהיר  ספק 
 פי על בגינו לשיפוי זכאי שהוא נזק גיןמטעמה ב הבאים או/העירייה ו כנגד תביעה

 אחריות עירייה מכלה את בזאת פוטר והוא  ,יםאחר ביטוחים או הנ"ל הביטוחים
ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה    מתחייב לבצע  השירותים  ספק כאמור.  לנזק

ולטובת   ל  העירייהלטובתו  תנאים  עירייהולהציגם  כיסויים,  כוללים  הם  כאשר   ,
 ן: יות שלא יפחתו מהמפורט להלוגבולות האחר

טוח חבות  לפי עובדיו בבייבטח את אחריותו החוקית כ  השירותים  ספק .8.11.1
גבול   .מדינת ישראל והשטחים המוחזקים על ידה  מעבידים בכל תחומי

מסך   יפחת  לא  לעובד  ו₪    5,000,000האחריות  למקרה    -לעובד, 
במקרה   ההעירייהביטוח יורחב לשפות את  .לשנת ביטוח₪    20,000,000

כי ה לעניין קרות תאונת עבודה או מחלת מקצוע  שאת  נו  עירייהויטען 
 .השירותים לפי מי מעובדי ספקד כלשהי כבחבות מעבי 

אחריוהשירותים  ספק   .8.11.2 את  ישראל יבטח  מדינת  דיני  פי  על  החוקית  תו 
בביטוח אחריות כלפי צד שלישי, גוף ורכוש, בכל תחומי מדינת ישראל  

המוחזקים מג  .והשטחים  יפחתו  לא  האחריות  ₪    500,000-בולות 
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ביטוח ולתקופת  סעיבפו(שנה).    למקרה  ייכלל  אחריות  ליסה   צולבתף 
.(CROSS LIABILITY)   .  צד  העירייהרכוש כרכוש   .שלישי  ייחשב 
את   לשפות  יורחב  ש  העירייההביטוח  או    תאחראי  תיחשבככל  למעשי 

 .והפועלים מטעמוהשירותים מחדלי ספק 

8.12.  

 :יטוח הנ"ל יכללו התנאים הבאיםכל פוליסות הב .8.12.1

יה תוקף ד הצדדים לא יהלכל צמצום או ביטול של הביטוח ע"י אח )א
ת,  ) יום לפחו30שים (לוהודעה מוקדמת של ש  לא אם ניתנה על כךא

  .במכתב רשום

או   )ב חזרה  תביעה,  שיבוב/תחלוף,  זכות  כל  על  מוותר  המבטח 
 . ועובדיה העירייההשתתפות או חזרה מ

דמי    השירותים  ספק )ג לתשלום  המבטח  כלפי  בלעדית  אחראי  יהיה 
ולמי הפוליסות  כל החובות  הביטוח עבור  ע לוי  ל המבוטח המוטלות 

 .אי הפוליסותעל פי תנ

ב  )ד הנקובה  העצמית  ספקההשתתפות  על  בלעדית  תחול  פוליסה   כל 
 .השירותים

את  )ה כלשהי  בדרך  מקטין  או  המפקיע  הביטוח  בפוליסות  סעיף  כל 
כלפי האחריות המבטח כאשר קיי יופעל  ביטוח אחר, לא  , עירייהם 

ראשונ ביטוח  בחזקת  הוא  במלוא  והביטוח  עי המזכה  פי  הזכויות  ל 
 .וחפוליסות הביט

להשירותים  ספק   )ו הבמועד    עירייהימציא  אישור הסכם  חתימת 
 ., חתום על ידי המבטח 'טכמסמך עריכת ביטוחים, בנוסח המצורף  

ההתקשרות    השירותים   ספק )ז תקופת  בכל  עם  מתחייב  החוזית 
קיימת  העירייה אחריותו  עוד  פוליסות    ,וכל  את  בתוקף  להחזיק 

לכל אורך תקופת ש את כל הביטוחים  תחייב לחדהביטוח. הספק מ
ער אישור  ולהמציא  המבטח  החוזה  ידי  על  חתום  ביטוחים  יכת 

 .לכל המאוחר שבועיים לפני תום תקופת הביטוח לעירייה

מכל   השירותים  טור את ספקאין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפ )ח
פי   על  או  דין  פי  על  עליו  החלה  אתזה  הסכםחובה  לפרש  ואין   ,  

על כל זכות או סעד המוקנים לה על פי    עירייהויתור של ההאמור כו
 .זה הסכםן או על פי די
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השירות .8.13 ראשונה,   ספק  דרישה  עם  מיד  לשפותה,  ו/או  העירייה  את  לפצות  מתחייב 
חראי להם, ובכל מקרה שהמועצה תיאלץ לשלם פיצויים  בגין כל נזק והוצאה שהוא א

כלש אחר  תשלום  וו/או  לנזק  בקשר  הוצאה/הו  מתחייב    או  השירותספכאמור,   ק 
ותשלום   הוצאה  פיצוי,  כל  אם  לשלם  או,  הוראותיה  לפי  העירייה  במקום  כאמור 

יידרש לכך ע"י לשלם כל סכום כזה לעירייה עצמה, וכל זאת בתוספת הפרשי הצמדה  
 יבית והוצאות שהעירייה עמדה בהן בקשר לכך. ור

 תקופת ההסכם .9

הסכ .9.1 של  שלתוקפו  לתקופה  זה  שתח  48  ם  בהודעה  חודשים,  נקוב  שיהיה  במועד  ילתה 
העירי ידי  על  "שתימסר  ולהלן:  (לעיל  ידה  על  תתקבל  שהצעתו  למציע  תקופת  יה 

 ").  ההסכם

חודשים או    12  תב  ת נוספ  תקופה, ל תקופת ההסכם ניתנת להארכה על פי בחירת העירייה .9.2
כאמור,פחות ההסכם  תקופת  הוארכה  בתקופ  .  תנאה  יחולו  כל  ההסכם    יהמוארכת 

 בשינויים המחויבים לפי העניין. 

עירייה בלבד הזכות להביא הסכם זה ואת מתן השירותים  על אף האמור לעיל, שמורה ל .9.3
ידי   השירות  על  שיספק  לפי  סיום,  לידי  עת לפיו  בכל  והמוחלט,  הבלעדי  דעתה  קול 

ל שתמסור  בכתב  בהודעה  החוזה,  השירות  בתקופת  יום  תש(  90לפחות    ספק  עים) 
או  זכאי לכל תשלום ו/ספק השירות  מברה העירייה הודעה כאמור, לא יהיה    מראש.

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

 ן. יזה ועל פי כל דה לזכויות המוקנות לעירייה על פי חוז

ה משרד  ע"י  תידרש  העירייה  בו  במקרה  זה,  לסעיף  ברישא  האמור  ו/או  חרף  פנים 
עם   ההתקשרות  את  לאלתר  לסיים  אחר  מוסמך  השירותגורם  תיווצר   ספק  ו/או 

ל חוקית  לידי מניעות  זה  חוזה  להביא  רשאית  העירייה  תהיה  זה,  חוזה  של  ביצועו 
 .פק השירותסלסיום לאלתר, בהודעה בכתב שתמסור 

להודעת   מקרה של סיום תקופת החוזה, מכל סיבה שהיא, בין במועדה ובין בהתאם  בכל .9.4
יבצע   השירותהעירייה,  ו/או   ספק  העירייה  לידי  השירותים  של  מסודרת  העברה 
 ספק השירותו תתקשר העירייה למתן השירותים, ובמסגרת זו יעביר  לגורם אחר עימ

ו/א המסמכים  כל  את  מסודר  הנו  באופן  ו/או  ו/או תהדוחות  המידע  ו/או  ונים 
לו שנמסרו  בין  בשירותים,  הקשור  בכל  ו/או   ההנחיות  לצורך  ידו  על  שהוכנו  ובין 

השירותים למתן  בקשר  ו/או  להנחיות    -במהלך  בהתאם  לשביעות ו  העיריהוהכל 
 המלא. הרצונ

עד תום  מו (שלושים) יום קודם ל  30בכתב,    ספק השירותמוקנית לעירייה הזכות להודיע ל .9.5
ה שבתוקףהתקופת  השירותים   -סכם  למתן  חדש  מכרז  הליכי  התארכות  בשל 

ירייה או משיקולים תפעוליים אחרים, על הארכת החוזה לפרק זמן של  שתפרסם הע
ו3 חודשים,  השירות(שלושה)  השירותים    ספק  את  לעירייה  לספק  להמשיך  מתחייב 

 במהלך תקופה זו.
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 שמירת מידע וסודיות   .10

 רגיש למידע  וי במהלך מתן השירותים ייחשפו עובדיכ ו יר כי ידוע לצהמ ספק השירות .10.1
חסויים   וולנתונים  חוק,  פי  השירותעל  של   ספק  מידע  כל  להעביר  שלא    מתחייב 

ו/א  עירייהה כזה  במידע  שימוש  להרשות  אליאו  שהגיע  מידע  בכל  מתן   וו    במסגרת 
ה עם  בקשר  ו/או  התחייבועירייהשירותים  הכלל.  נחלת  ושאינו  השירות  ת  ה  ספק 

 בתוקף גם לאחר סיום ההסכם בין הצדדים. דותעמ

  ע כלשהו בכל אמצעי, לרבות אמצעים אלקטרוניים, ולא עביר מידילא    ספק השירות .10.2
 ה, ברשותה ולאנשים שתורה. עיריישמור מידע כאמור אלא בהתאם להוראות הי

ח',   מךבמסעל התחייבות לשמירת סודיות הכלולה    וחתים את עובדייספק השירות   .10.3
  נתוני   ישמרו את כל  וואלה הפועלים מטעמ  ועל מנת שכל עובדי  ביכולתו שכל  עשה  יו

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

 מתן השירותים.  

ובין אם ע"י    ספק השירותר לעיל, בין אם ע"י  ו גלה בניגוד לאמיתהיה ומידע כלשהו   .10.4
הפוע  ומעובדי  מי מטעמו/או  נזק שייגרם עקב ספק השירות  הא  י,  ולים    אחראי לכל 

 ה עקב כך. עיריישתיגרם ל בכל תוצאה ו/או הוצאה אויישגילוי המידע 

 תרופות  .11

  י לה עפ"מוקנה  ה  פהלכל סעד ו/או תרו  מזכויות העירייהאין באמור לעיל כדי לגרוע   .11.1
 .כל דיןהסכם זה ו/או 

לעיל .11.2 באמור  לפגוע  י  ,מבלי  זה  הסכם  הפרת  (תרופות על  החוזים  חוק  הוראות  חולו 
 . 1970-תשל"א ,בשל הפרת חוזה)

כמפו .11.3 שהיא,  סיבה  מכל  ההסכם  יהיה  בוטל  לא  זה,  בהסכם  השירות  רט  זכאי  ספק 
ו/או   ההסכם  ביטול  עקב  כלשהו  פיצוי  ו/או  כלשהו  שלאחעבלתשלום  התקופה    ר ור 

  ביטול ההסכם.

עם   .11.4 להתקשר  רשאית  העירייה  תהא  לעיל,  לאמור  השירותסבנוסף  ו/או    פק  אחר 
 . ספק השירותלהעסיק עובדים מטעמה בביצוע העבודות נשוא ההסכם, על חשבון 

עם  הת .11.5 העירייה  השירותקשרה  בביצוע    ספק  מטעמה  עובדים  העסיקה  ו/או  אחר 
יששירותים  ה זה,  הסכם  השירות  א  נשוא  לעירייה  צבהוספק  שנגרמו  בתוספת אות 

וישלמן  צאות משרד כלליות ואחרות,  מסכום ההוצאות האמורות כתמורה להו  15%
שי  10תוך   העירייה. סכום ההוצאות  יימים מיום  ידי  על  באופן סופי דרש לכך  יקבע 
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ל ספרי העירייה והחשבונות ישמשו ראיה לכאורה בכ  ומוחלט על ידי מנכ"ל העירייה. 
 ומועדיהם, ולשיעור הוצאות ההשלמה.  ספק השירותששולמו ל הנוגע לתשלומים

 ספק השירות זכויות מצד ויתור על  .12

ו  השתמשה העירייה בסמכות כלשהי מהסמכויות או בזכות כלשהי מהזכויות שהוקנ .12.1
לה בהסכם זה וביטלה את ההסכם, כולו או מקצתו, או הפסיקה את ביצועו, כולו או  

תהי לא  השירותלה  מקצתו,  ביטול  לעי  ספק  בגין  העירייה  נגד  כלשהי  תביעה  ת 
לא יהיה זכאי לתבוע פיצוי   ספק השירותיבה אחרת, וההסכם, הפסקה בביצועו או ס

או   במוניטין  פגיעה  נזק,  בעד  כלשהו  תשלום  מסיבת או  לו  להיגרם  העלולים  הפסד 
וצעו על  שבהביטול, ההפסקה או הסיבה האחרת, פרט לתמורה בעד אותם שירותים  

  למועד הביטול או ההפסקה, הכל לפי המקרה. ידו עד

העי .12.2 מזכויות  לגרוע  אחד  מבלי  בכל  רשאית,  העירייה  תהא  זה,  הסכם  לפי  רייה 
ביצוע את  למסור  כאמור,  ההסכם  ביטול  של  לאחר,   מהמקרים  העבודות  המשך 

ידי   על  שנעשו  בפעולות  הגבלה  ללא  השירותולהשתמש  תמורה    ספק  כל  מתן  ללא 
   .ספק השירות פת לוסנ

 ערבות ביצוע  .13

לפי חוזה זה, כולן    להמפעילהבטחת קיומן המלא והמושלם של כל התחייבויות   .13.1

, במעמד חתימת חוזה  לעירייהלמסור    המפעילל אחת מהן לחוד, מתחייב  יחד וכ

אוטונומית   בנקאית  ערבות  צורה    ,  'א  נספח  פי  עלזה,  בכל  לביטול  ניתנת  בלתי 

לפירעון מיידי ונתונה  בלתי מותנית  בסיס המדד הידוע   שהיא,  על  וצמודה למדד 

בסכום של ליום  ₪  ____   במועד חתימת החוזה,  עד  יוארך _____ שתוקפה  . אם 

לעיל, כי אז תוארך הערבות למשך תקופת ההארכה   7תוקף החוזה, כאמור בסעיף 

 (תשעים) יום לאחריה.  90+

התחייבויותי   המפעילהפר   .13.2 מבין  כלשהי  ו  והתחייבות  זה  חוזה  התקיים  /לפי  או 

ו/או על פי  לפי החוזה    המפעילבקבלת כספים כלשהם מ  העירייהתנאי המזכה את  

את הסכום האמור מיד עם דרישה ראשונה, תהיה   לעירייה ם לא שיל המפעיל דין, ו

סכום    העירייה כל  לעצמה  ולגבות  חלקה,  או  כולה  הערבות,  את  לממש  רשאית 

אשר יפצה אותה להנחת דעתה, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד העומדים 

לתבוע ולגבות סכומים נוספים אם    עפ"י החוזה ועל פי דין, לרבות זכותה  לעירייה

הפיצוי ההפסד,  האובדן,  הנזקים,  לכיסוי  יספיק  לא  הערבות  ו/או  סכום  ים 

 ה.  ייעירההוצאות שנגרמו ל

כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הבנקאיות ו/או חידושן ו/או הארכתן  .13.3

מילוי מ  המפעילבלבד. מתן הערבות אינו פוטר את    המפעילו/או חילוטן יחולו על  

ע"י    והתחייבויותי הערבות  של  ומימושה  גבייתה  ואילו  חוזה  פי  לא    העירייהעל 

 נזקים ו/או הפסדים נוספים.  המפעילניעה לתבוע מיהוו לגביה מ

לעיל,    13.1ה ערבות בנקאית מחודשת, כאמור בסעיף  ייעירל  המפעיל לא המציא   .13.4

שתהיה בתוקף שלפני מועד פקיעת תוקפה של הערבות הבנקאית    30  -עד ליום ה
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תהא   עת,  מלוא    העירייהבאותה  ולגבות  הבנקאית  הערבות  את  לחלט  רשאית 

 עפ"י חוזה זה. המפעילחת ביצוע התחייבויות סכומה לשם הבט

המצאת הערבויות לפי סעיף זה לעיל הינה תנאי יסודי בחוזה זה, והפרתו תהווה   .13.5

 הפרה יסודית של החוזה.

 

 קיזוז ועיכבון  .14

בגין כל סכום, קצוב ושאינו קצוב, אשר  המפעילקיזוז כלפי שמורה זכות  לעירייה .14.1

 . למפעיל, והיא תהא רשאית לקזזו מכל סכום המגיע  ממנויגיע לה 

בידי   .14.2 הזכות  כי  הצדדים,  בין  ומוצהר  המגיע   העירייה מוסכם  תשלום  כל  לעכב 

של  למפעיל   ציוד  זה,   המפעילוכל  חוזה  של  ולביצועו  לקיומו  ערובה  בתור  וזאת 

ש עד  י  המפעילבמקרה  או  זה,  חוזה  פי  על  מהתחייבויותיה  מהתחייבות  איזו  פר 

 . המפעיל מן  לעירייהלקבלת כל סכום שיגיע 

 יתור על סעדים מניעתייםו .15

ל בשום מקרה ונסיבות לבקש ו/או לקבל  לא יוכ  ספק השירותמוסכם בזה במפורש, ש .15.1
מניעה ו/או סעד  ו צווי  מערכאה שיפוטית כלשהי צווי עשה ו/או צווי ביצוע בעין ו/א

גיעה פ  שיש עמםהצהרתי, זמניים או קבועים, בכל הקשור ו/או הנובע מהסכם זה או  
הפרעה   בהמשךכאו  ו/או  בקידום  השירותים  לשהי  להם    .ביצוע  היחידים  הסעדים 

העירי  ספק השירותהא  י כלפי  יהיו  יזכאי  הליכים משפטיים,  במסגרת  בכלל,  ה, אם 
 סעדים כספיים בלבד.

השירותכי  מוסכם    עוד .15.2 חלק   ספק  כלשהן  בנסיבות  בידו  לעכב  רשאי  יהיה  לא 
ו/או קובץ נתונים ו/או ציוד שנמסר   הנתון ו/או תוכנ ו  מהשירותים ו/או כל מסמך ו/א

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

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

15.3.  

 ת זכויות ירשמ .16

ו  .16.1 כלשהישום  זכות  מהפעלת  ו/או  העירייה  של  מפעולה  הימנעות  או  מחדל  או  י תור 
ו/או מתן ארכה כלשהי לא ייחשבו כוויתור על זכות מזכויותיה על פי הסכם זה ו/או  

כעובדות היוצרות כנגדה מניעות ו/או השתק מחמת התנהגות או  ו/או    על פי כל דין
ביחסיה אחרת  השיעם    בדרך  ויתרתרוספק  אם  אלא  בכתב    ה,  זכותה  על  העירייה 

 ובמפורש. 

בשאר   .16.2 לפגוע  ומבלי  ספק  הסר  שירותיםלמען  כי  יובהר  ההסכם,  ספק  ש  הוראות 
המוטלת עליו לפי    חייבותוכן כל התלרבות תיקון פגמים וליקויים,  לא ביצע,    השירות
  ם תשולע אחר תחתיו ו ספק השירותלשים רשאית העירייה  -והוא לא מילאה  ההסכם



 

___________ _______ ימת המציע:חת  
 

ועל   עובדיה  שבונו,  חבמקומו  באמצעות  ו/או  בעצמה  הפעולה  לבצע  ובלבד  ו/או 
ידי    שנשלחה על  בכתב  הודעה  כן  לפני  מהמנהל  אליו  מאו  ממנו מוטעי  והדורשת   ,

  ע בהודעה.ן שנקבלמלא את התחייבותו תוך הזמ

 שינוי  .17

פה .18 בעל  שינוי  על  טענה  כל  תשמע  ולא  בכתב  יהיה  זה  בהסכם  שינוי  של    אההור  .כל 
ו/ ניתנה  אהעירייה  כן  אם  אלא  תוקף  לה  יהיה  לא  התמורה,  שינוי  שתוצאתה  המנהל  ו 

 בכתב ונחתמה כדין בידי העירייה.

 הודעות כתובות  .19

 כתובת הצדדים הם: 

   . , בית שאן1ה ם הבירירושלירח'  -עיריית בית שאן 

 : ______________________________________________. ספק השירות

    ה חשב כאילו נתקבלתלפי מענו לעיל  בדואר רשום  הצדדים למשנהו  ממי  שלח ע"י  תש  עההודכל  
 כדבר דואר רשום. משעת מסירתה שעות   72 תוך  הנמען ע"י

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 __________________________________  ט מלא) :(פירו שם ספק השירות

 ______________ __כתובת : ______________________________

 מס' ת.ז. / ח.פ. _________________  

 ___________________ חתימת ספק השירות וחותמת: __

 אישור  

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

בחו הקבועים  לא  לעונשים  אם  אישרת/ק  כן,  תצהירו  ה/יעשה  וחתם  ה/נכונות  עליו   מה/דלעיל 
   ____________________        בפני. 

 עו"ד       

 _________________  ___________________         __________________ 

 חותמת העיריה       גזבר העירייה                                                        ש העירייה רא   



 

___________ _______ ימת המציע:חת  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

___________ _______ ימת המציע:חת  
 

 ערבות מכרז  –  ו' נספח

 
 ______________  שם הבנק 

 ___________ ___ סניף

 ______________  תכתוב

 ______________  פון מספר טל

 ______________  מספר פקס 
 כבוד  ל

 ית שאן עיריית ב
 

                   בות בנקאית מספרערהנדון: 
_________ (להלן  לבקשת   ___________________ עבור  כלפיכם,  בזה  ערבים  אנו   ____-  

חמישים    :(במילים    ₪  52,000כום עד לסך שללחוד, לסילוק כל ס חד  "), כולם ביחד וכל אהמציע"
המצי  ושתיים מאת  תדרשו  אשר   ,(₪ עם מכרזאלף   בקשר  דחס ותי  שיר(  08/2021מס'    ע  ניקיון 

המחירים לצרכן כפי  יהיה צמוד לעליה בלבד של מדד  ם הערבות  ). סכו בעירית בית שאן וציוד כבד
הלש ידי  על  לפעם  מפעם  מתפרסם  לסטטיסטכשהוא  המרכזית  (להלן  ה  בתנאי  המדד"  -יקה   ("

 דה שלהלן:הצמ

 מעות שלצידם:בכתב ערבות זה יהיו למונחים שלהלן המש

 . 15.5.2021שהתפרסם בתאריך  4.21דד חודש מ -"  המדד היסודי"

 המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו.   -"  החדשהמדד "

 :זו יחושבו כדלקמן תהפרשי הצמדה לעניין ערבו

כלש תשלום  בצוע  בעת  יתברר  האם  לעומת  עלה  החדש  המדד  כי  זה  ערבות  כתב  פי  על  מדד הו 
היסודי,   רישה כפי שיעור עלייתו של המדד החדש לעומת המדדגדל בהתאם סכום הדהיסודי, יו

  י והפרשי ההצמדה  שייווספו יהיו בסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסוד
 לק במדד היסודי. בסכום הדרישה מחו

לסכום ב בדרישתכם עד  יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקו  אם המדד החדש
 כל הפרשי הצמדה. הערבות ללא 

(שבעה)    7י פעם בפעם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, תוך  אנו מתחייבים בזאת לשלם לכם מד
סכום כל  בכתב,  דרישתכם  קבלת  מיום  ע  ימים  ידכם,  על  על  שיידרש  יעלה  שלא  כולל  לסכום  ד 

ה  ל טענת הגנה שיכולי שתעמוד לנו כם הנ"ל, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם, מבלהסכו
תחילה את סילוק הסכום האמור מאת המציע.   לעמוד למציע כלפיכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש

 במכתב הדרישה יצוין מהו הסכום הנדרש על ידכם.

 ועד בכלל.   11.10.2021.ד ליום עזו תהיה בתוקפה  תערבו

 . ק המפורטת לעילדרישה על פי ערבות זו יש להפנות לכתובת סניף הבנ

 יתנת להעברה או להסבה. ערבות זו אינה נ

 
         _____________            _____________                   ______________ 
חתימה וחותמת     א                            שם מל               תאריך                       



 

___________ _______ ימת המציע:חת  
 

 

 

 מסמך ז'

 י עבודה תצהיר שמירה על דינ

הח"מ,  אני___ לממ נושא  __________  בקשר  זה  תצהירי  נותן   ____________ מס'.ז.     08/2021כרז 

 ").ירייההעעבור עיריית בית שאן (להלן: " וציוד כבד פינוי אשפהניקיון למתן שירותי 

 

_________________, שמספרו המזהה __  / עוסק מורשה  זה בשם תאגידהנני נותן תצהירי   .1

 "). המציע"______ (להלן: הוא __________

 הן במציע בתפקיד ___________________. הנני מכ .2

 ה חתימה במציע ויש בחתימתי כדי לחייב את המציע. הנני מורש .3

 .ז.): משהם (שם, במציע קיימים מורשי חתימה נוספים  .4
___________ ._______________________ 

___ ._______________________________ 

 העבודה  שמירה על דיני .5

מ .5.1 פועהנני  המציע  כי  תשנ"אצהיר  זרים,  עובדים  לחוק  בהתאם  "  1991-ל  וק ח(להלן: 

 "). עובדים זרים

 ה:מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הנני מצהיר כי מתקיים במציע אחד מאל .5.2

לפי חוק  הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה בעל הזיקה אליו לא המציע ו .5.2.1

 ל ההצהרה. עובדים זרים בשנה שקדמה למועד החתימה ע

אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות מציע או בעל זיקה  אם ה .5.2.2

יותר   זרים  או  עובדים  חוק  השנים    -לפי  בשלוש  היתה  לא  האחרונה  ההרשעה 

 ההצהרה. שקדמו למועד החתימה על

 עניין סעיף זה:ל .5.2.3
יע, נושא משרה אצל המציע, בעל שליטה  תאגיד שבשליטת המצ -" על זיקהב"

השליטה גם    יטה במציע הנו בעלד אחר שבעל השלבמציע, תאגי

 בו.

 .1968-התשכ"ח כמשמעותה בחוק ניירות, -" שליטה"

חוק  לן: "(לה  1987-הנני מצהיר כי המציע פועל בהתאם לחוק שכר מינימום, התשמ"ז .5.3

בקביעות"), ומשכר מינימוםש לעובדיו  העבודה,   לם שכר עבודה  כמתחייב מחוקי  ובמועד 

 החלים עליו.  וההסכמים האישיים כמים הקיבוצייםצווי ההרחבה, ההס

 היר כי מתקיים במציע אחד מאלה:מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הנני מצ .5.4

 ם. שכר מינימוהמציע או בעל זיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק  .5.4.1



 

___________ _______ ימת המציע:חת  
 

ז .5.4.2 בעל  או  להמציע  אחת  בעבירה  הורשעו  אליו  שכר יקה  חוק  פי 

 עד ההרשעה. שנה לפחות ממו מינימום, אך במועד חתימת ההצהרה חלפה

לפהמציע   .5.4.3 יותר  או  עבירות  בשתי  הורשעו  אליו  זיקה  בעל  חוק או  י 

ממועד   לפחות  שנים  שלוש  חלפו  ההצהרה  חתימת  במועד  אך  מינימום,  שכר 

 רונה.ההרשעה האח

 ין סעיף זה:לעני .5.4.4
 כל אחד מאלה: -"  זיקהבעל "

בעל שליטהתאגיד ש .א נושא משרה אצל המציע,  מציע,  ב  בשליטת המציע, 

 יע הנו בעל השליטה גם בו.ר שבעל השליטה במצתאגיד אח

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

  לתחומי   במהותם  מיםדו  התאגיד  של  פעילותו  ותחומי,  המציע  של  כאמור

 . המציע של  פעילותו

 .עבודה שכר תשלום על המציע מטעם שאחראי מי .ג

  שנשלט   אחר   תאגיד  –  מהותית  טהשלי  הנשלט  אגידת  הנו  המציע  אם .ד

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

 .בתאגיד שליטה אמצעי של מסוג בסוג יותר או רבעים שלושה
, שנעברה , בעבירה לפי חוק שכר מינימוםדין חלוט-רשע בפסקהו  -"  ורשעה"

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

 כללי  .6

 מש בתוכנות מחשב מקוריות בלבד. צהיר כי המציע משתהנני מ .6.1

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

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

אעניינים,   לקיים  או  במכרז  לזכות  למציע  להפריע  כדי  בה  מהתחייבויושיש  עליזו  פי  -תיו 

 פי דין.-המכרז, החוזה המצורף או עלההצעה, 

 .  ומדויקיםי כל הנתונים המפורטים בהצעה נבדקו על ידי והם נכונים הנני מצהיר כ .6.4

 תצהירי אמת. מתי ותוכן זהו שמי, זו חתי .6.5
         ________________ 

 חתימה                                                                                                                       

 אישור 

  גב' מר/, עו"ד ,  _________________ הופיע בפני  ______________הריני לאשר בזאת כי ביום  
ת____________________ ולאח___________________.ז  ,  שהזהרתיו,  עליו  ה/ר    ה /כי 

נכונות   ה/יעשה כן, אישרת/לא    ם הקבועים בחוק אםלעונשי  ה/ צפוי  יהיהת/לומר את האמת וכי  
 עליו בפני.  מה/תםדלעיל וח  ה/תצהירו

        ____________________ 

 עו"ד                   



 

___________ _______ ימת המציע:חת  
 

 

 מסמך ח'

 סודיות  לשמירת התחייבות
 השירותים ועובדיו) ספק תימת(לח

 כבוד ל
 עיריית בית שאן 

 א.ג.נ, 
 סודיות   ירתלשמ התחייבות: הנדון 

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

 
זולת  ,  כלשהו  גוף  ו/או  תאגיד  ו/או  ם אד  לכל  לגלות  ולא  ומלאה  וחלטתמ  סודיות   על  לשמור .1

  ,רישום ,  עובדה,  מידע  כל ,  להלן  גדרתוכה  המידע  את  לקבל  העירייה  ע״י  כושהוסמ  האנשים 
 , פה  בעל  ובין  בכתב  בין,  ב"וכיו  כספיים  נתונים,  עיוני   נתון,  טבלאות,  מסמך,  טמפר,  תוכנית
לידיעתי  ו א  בעקיפין  ו/או   במישרין,  רייההעי  ע״י  לי  ונמסרו  לידיעתי  ושהובא בקשר    שהגיעו 
 ").המידעלהלן:"( העבודה מן כתוצאה עם או

 :כדלקמן המידע ילגב מתחייב/ת אני .2
בחלק    או  במידע  לבצע  לאחרים  לאפשר  לא  ו/או  םלאחרי  להרשות  לא  ו/או  להעתיק  לא .2.1

ביצוע   לצורך  אלא,  אחרת  ההעתק  צורת  וכל  תדפיס,  צילום,  העתקה,  שכפול ,  ממנו
 בלבד.  העבודה

 גם על  חולי  המידע לגבי  רהאמו  וכל,  זו  התחייבות  הוראות  יחולו  המידע  של  יםהעותק  על .2.2
 . עותקיה

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

 .כלשהו מידע אובדן של מקרה בכל לעירייה להודיע .2.4
 .למידע ו/או לעבודה הנוגע נתון כל יאשה צורה בכל לפרסם לא .2.5
במסגרת   לעת  מעת  לי  יימסרו  אשר  המידע  נושא  המידע/המסמך  שלמות  על  לשמור .2.6

כל   ואת  לי  שהועבר  המידע/המסמך  את   אמסור  העירייה  דרישת  לפי.  ירותיםהש
  מקרה   ובכל  ,בשלמותם  למועצה  ואחזירם  כאמור   המידע  על  בהסתמך  שנעשו  העיבודים

 . כאמור דרישה קבלת לאחר ואופן צורה בכל אותם אשמור אול העתקה אבצע לא
חוזה    הפרת  בגרם,  חוזה  רתבהפ,  בנזיקין  רייההעי  כלפי  ראי/תאח  אהיה  אני   כי  לי  ידוע .2.7

  לעירייה או  ייגרמו אשר, שהוא  סוג מכל  פגיעה או נזק לכל,  דין  כל פי על אחרת דרך ובכל
 .זה כתב פי על ההתחייבויות אחת מהפרת וצאהכת, כלשהו שלישי לצד

גם   חלה  והיא ,  לשהוכ  לזמן  מוגבלת  אינה,  עת  לכל  הינה  לעיל  כאמור  יותלסוד  ההתחייבות .3
 . ותהשיר ספק לבין העירייה בין שנחתם/ייחתם ההסכם פתתקו סיום לאחר

נוגע  ה  מסמך  כל,  דרישה  לפי  עת  בכל  או,  העבודה  סיום  עם,  ולמסור  להחזיר  מתחייב/ת  אני .4
 לעבודה. או למידע

עם    העבודה  לתחילת  תנאי  הינה  זה  התחייבות  סמךמ  על  חתימתי ,  היתר  בין ,  כי   לי  ידוע .5
  . לעירייה  כבדים  לנזקים  לגרום  עלולה,  סודיות  לשמירת  ההתחייבות  הפרת  וכי  רייההעי

 .תופר זו והתחייבות במידה דין פי על לה המוקנות הזכויות כל את לעצמה שומרת צההמוע
סמכות    לפי  שלא  כאמור  מידע  יגילו,    1977  -  ז"התשל  העונשין  לחוק  118  סעיף  י"עפ  כי  לי  עידו .6

 . הספק של עובדים על גם חל בסעיף  המפורט יסורהא וכי, פלילית עבירה מהווה, שבדין
 :החתום על  באתי  ולראיה

  ____________________               _______________ 

 חתימה            תאריך



 

___________ _______ ימת המציע:חת  
 

 נספח ט'

אישו ר עריכת  
ביטוחים 

 

 

 

 



 

___________ _______ ימת המציע:חת  
 

 מסמך י'

 עניינים  גודני היעדר בדבר  הצהרה

 ציע") מצהירים __________(להלן: "המהמציע___  בשם  ם ולחתו להתחייב המורשים  ,הח"מ אנו
 :כדלקמן המציע בשם  ומתחייבים

 או  עניינים ניגוד כל יים ק לא .1
כלל זה במכרז המבוקשים השירותים בין עניינים לניגוד חשש  של אחרת פעילות בין 

 ידו למתן השירותים  על המוצעים  הצוות  נשימא אחד כל של ,  במציע בכירים ל , שהמציע
 .להמא מי  של ראשונה דרגהמ משפחה קרוב לש או

 לעמוד שלא מתחייב המציע .2
 נשוא השירותים בקשר למתן עניינים ניגוד של  לקיומו חשש  או  יםעניינ ניגוד של במצב

 של במצב אותו אחר שיעמיד גורם או גוף לכל רותיםשי ממתן הימנעל זה ובכלל המכרז,
מתחייב   .ההעיריי כלפי ים עניינ ניגוד של  לקיומו  חשש  או  עניינים  ניגוד  יעלהוד מציע 

 מטעמו מי או תפקידים בו בעלי ,המציע שבגינם מצב או נתון כל על מידי באופן לעירייה
 בקשר ור,כאמ ניגוד ענייניםל חשש של במצב או עניינים ניגוד של במצב להימצא עלולים

 משלבי שלב בכל וזאת  ,עליהם למציע היוודע עם מיד וזאת המכרז נשוא  השירותים למתן
  .עמו תתקשר והעירייה היה העירייה, עם ההתקשרות או המכרז

 ,לעיל מהאמור לגרוע מבלי .3
מתן  לאחר גם עניינים  ניגוד של במצב לעמוד  שלא  מתחייב המציע  השירותים סיום 

גורמים גופים מלייצג נעותהימ לעניין לרבות ,בו  ויזכה ה הי ,זה  במכרז קשיםהמבו  או 
לשירו או  ין במישר הנוגעים,  בעניינים  שונים זה   במכרז המבוקשים תיםבעקיפין, 

 .כאמור השירותים למתן בקשר עניינים  ניגוד של במצב המציע את  להעמיד ושעלולים
עניינים,   ניגוד של יומולק חשש  או  עניינים  ניגוד של ומוקי בדבר שההחלטה ידוע למציע

תקופתלא גם  לפעול ייבמתח והמציע די,בלע באופן לעירייה, נתונה ,ההתקשרות חר 
 עת.  בכל שיהיו כפי ,יות העירייהלהנח בהתאם

 לבצע  עצמו על מקבל המציע  .4
שיקול ,זו להצהרתו הנוגעים בעניינים העירייה של החלטה כל  של מוחלטה דעתה לפי 

 צד לבין המציע או בין העירייה לבין בינו ההתקשרות הפסקת על החלטה לרבות ייה,העיר
והכול  'ג צד כל םע מהתקשרות הימנעות לע החלטה ולרבותכלשהו,   אחר ג'  שהוא, 

 .שלוש שנים אחריה של ולתקופה העירייה עם ההתקשרות תקופת במהלך
מתחייב  .5 אני  תזכה,  הצעתי  אם 

 פי חוזר מנכ"ל משרד הפנים.  עניינים בנוסח על ס בנושא ניגודלחתום על טופ
 :החתום על באנו לראיהו

____________________       __________________     ______ _____________ 
 חתימה                    תפקיד              ושם משפחה             פרטי שם   

____________________       __________________     __________ _________ 
 החתימ                    פחה                         תפקידושם מש  פרטי שם   

 _____________________________________      __ 
 תאריך                                    המציע חותמת       

 אישור 

  מר/גב' , עו"ד ,  _________ ________פיע בפני  הו______________הריני לאשר בזאת כי ביום  
ת.ז  ____________________ שהזהרתי  ,___________________,  עליו  ה/וולאחר    ה /כי 

נכונות   ה/יעשה כן, אישרת/אם לא  לעונשים הקבועים בחוק    ה/ יהיה צפוית/ת האמת וכי  לומר א
  עליו בפני.  מה/דלעיל וחתם  ה/תצהירו

       _______________ _____ 

 עו"ד                   



 

___________ _______ ימת המציע:חת  
 

 

 מסמך יא'  

   חתימה מורשי וראיש
 )רשומה שותפות /תאגיד שהוא מציע בידי יצורף(

 לכבוד  
 שאן בית ת  יעירי

 א.ג.נ., 

 חתימה  מורשי אישורהנדון:  

 

") במכרז המציע(להלן: ". ___________  פ.ח __________________  של ח"רו /ד"עו הנני
 . )"המכרז"  - (להלןברה סה שירותי __ למתןמס' ________ פומבי

 :בכתב כדלקמן מאשר הנני

 המציע של החתימה מורשי .1

 : אלה הינם  רזבמכ

 . ____________________ ז .ת_____ ____________ מר /'גב

 . ____________________ ז .ת___________ ______ מר /'גב

 ,למכרז המציע הצעתל המצורפים יםוהמסמכ למכרז המציע  הצעת גבי על החתימה

 כאמור שלו החתימה מורשי באמצעות שנחתמה עהמצי של המחייבת הינה חתימתו

 . ללעי

  לצורך המציע של תהמחייב  .2

 :  במסמכי המכרז ומצגיו הצהרותיו התחייבויותיו,

 ___________________________ 

  ___________________________ 

  לטה הח  במציע  התקבלה .3

 . שלו ההתאגדות מסמכי ולפי דין כל לפי, למכרז ההצעה להגשת מחייבת

                ____________                __ ______________  _      _______________ 

 וחותמת    חתימה          שיון     יר' מס ח+"רו שם                      תאריך                      

 

 



 

___________ _______ ימת המציע:חת  
 

 מסמך י"ב  לכבוד:

 בית שאן עיריית 

 , בית שאן 1ירושלים הבירה 

 (להלן: "העירייה") 

   א.ג.נ.,
 כתב ערבות מס' הנדון: 

 
"), אנו ערבים  המפעיל_____________ (להלן: " ת __________________  ח.פ.על פי בקש 1

שקלים חדשים) וזאת              ( ₪______ ל בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך השווה 
ולהבטחת   שאן בית  בעיר   ן לרישוי עסקיםלמתן שירותי תברואעם ההסכם שנחתם ביניכם בקשר 

 מילוי תנאי ההסכם ונספחיו. 
  
קבלת דרישתכם  ימים, מיום    14עד לסך הנ"ל תוך    ל סכום או סכומים אנו מתחייבים לשלם לכם כ .2

הליך כלשהו, הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בת 
בתביעה משפטית או בכל דרך    או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתפים

שהי שיכולה לעמוד למשתתפים בקשר לחיוב כלשהו  לטעון כלפיכם טענת הגנה כל  אחרת, ומבלי
 כלפיכם.   

 
ות, אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל  בפעם אחת או במספרי דריש .3

שסך   ובתנאי  בלבד  הנ"ל  מהסכום  לחלק  מתייחסת  מהן  אחת  הסך שכל  על  יעלה  לא  דרישתכם 
 הכולל הנ"ל.

 
 יה או ניתנת לביטול. הינה בלתי חוזרת ובלתי תלו ערבות זו .4

 
ביום  .5 לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה  ע"י  שיפורסם  כפי  לצרכן  המחירים  למדד  צמודה  זו  ערבות 

  _________________ 
 

זו .6 בכפוף להסכם שנחתם  ועד בכלל ותתחדש מדי שנה  _______תישאר בתוקף עד ליום    ערבות 
 בין הצדדים.  

 
 לא תיענה.  _______אחרי   דרישה שתגיע אלינו .7

 
 ערבותנו זו בטלה והמבוטלת.  _______לאחר יום  .8

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.  .9

 
 ב ערבות זה. דרישה בפקסימיליה לא תיחשב לעניין כת .10

 
 
 
 

                                                                 ____________________     _______________ 

 תאריך                                                                                                     

 

 

 

 



 

___________ _______ ימת המציע:חת  
 

 מסמך י"ג

 תחייבות הצהרה וההנדון: 

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

 אינני נמנה על אחד מאלה: .א
 

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

 סוכנו או שותפו של חבר מועצת העיר. ).2(
 

 ו סוכנו של עובד עיריית בית שאן. בן זוגו שותפו א ).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   (

 ראי בתאגיד. אח
 

האוסרו .ב העיריות  פקודה  הוראות  לי  ידועים  כי  מצהיר  או הנני  בחוזה  התקשרות  ת 
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 

ב כי  לי  ידוע  וכן  לעיל,  א'  על בסעיף  שעובר  למי  הצפויה  הפלילית  לסנקציה  נוסף 
של   במקרה  הפקודה,  כאמור הוראות  העירייה  פקודת  להוראות  בניגוד  חוזה  כריתת 

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 

 שוויו של מה שקיבלה.את 
 

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

 

 

_________                                                                                   ________________ 

 חתימה וחותמת המציע                                                                                         תאריך  

 

 אישור עו"ד 

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

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

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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	13.3. כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הבנקאיות ו/או חידושן ו/או הארכתן ו/או חילוטן יחולו על המפעיל בלבד. מתן הערבות אינו פוטר את המפעיל ממילוי התחייבויותיו על פי חוזה ואילו גבייתה ומימושה של הערבות ע"י העירייה לא יהוו לגביה מניעה לתבוע מהמפעיל נזקי...
	13.4. לא המציא המפעיל לעירייה ערבות בנקאית מחודשת, כאמור בסעיף 13.1 לעיל, עד ליום ה- 30 שלפני מועד פקיעת תוקפה של הערבות הבנקאית שתהיה בתוקף באותה עת, תהא העירייה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית ולגבות מלוא סכומה לשם הבטחת ביצוע התחייבויות המפעיל עפ"י חו...
	13.5. המצאת הערבויות לפי סעיף זה לעיל הינה תנאי יסודי בחוזה זה, והפרתו תהווה הפרה יסודית של החוזה.
	14.1. לעירייה שמורה זכות קיזוז כלפי המפעיל בגין כל סכום, קצוב ושאינו קצוב, אשר יגיע לה ממנו, והיא תהא רשאית לקזזו מכל סכום המגיע למפעיל.
	14.2. מוסכם ומוצהר בין הצדדים, כי הזכות בידי העירייה לעכב כל תשלום המגיע למפעיל וכל ציוד של המפעיל וזאת בתור ערובה לקיומו ולביצועו של חוזה זה, במקרה שהמפעיל יפר איזו מהתחייבות מהתחייבויותיה על פי חוזה זה, או עד לקבלת כל סכום שיגיע לעירייה מן המפעיל.
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	6.5. זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
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