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 נוסח מודעה בעיתון
 

 המועצה האזורית גדרות
 7685800עשרת ד.נ. עמק שורק 

 08-8549110פקס'  08-8549100טל' 
 
 

 02/18מכרז פומבי 
 
 

עבודות שיפוץ, אחזקה ותחזוקה של מתקני חשמל ותאורת הזמנה להציע הצעות לביצוע 
 .מועצה האזורית גדרותבתחומי הוריים ומבנים ציב , שצ"פרחובות

 
 

המועצה האזורית גדרות )להלן: "המועצה"(, מזמינה בזאת קבלנים רשומים  .1
, מלעבודות שיפוץ, אחזקה ותחזוקה של מתקני חש כחוק, להציע הצעות לביצוע 

 .בתחומי  המועצהומבנים ציבוריים ותאורת רחובות  שצ"פ
 
 ן לרכישה במשרדי המועצה החל מיוםהנית תנאי ההזמנה כרוכים בתיק מכרז .2

 , שלא יוחזרו.₪ 500תמורת סך של  0051-8:30:ה' בין השעות  -בימים א' 18.272.
  

מקום המפגש .  10:00 בשעה 27.2.18 יערך ביום)רשות( יקבלנים  /מפגשסיור  .3
                                                                                     .המועצה בנייןחדר הישיבות בב

 .הסיור/מפגש אינו חובה

 

כשהם את ההצעות יש להגיש, בצירוף המסמכים הנדרשים בחוברת המכרז,  .4
 חתומים על ידי הקבלן.

 
 לפקודת המועצה האזורית גדרות ש"ח 10,000ע"ס שיק בנקאי להצעה יש לצרף  .5

 .להבטחת השתתפות המציע
 

עד , ובשני העתקים ,יש להגיש במסירה אישיתאת ההצעות והמסמכים הנילווים  .6
לתיבת המכרזים במשרדי המועצה בתוך מעטפת  00:15בשעה  15.3.18לתאריך 

ונחתמה על ידי  ואין עליה כל כיתוב וסימנים מזהים כשהיא סגורה היטב ,המכרז
 אחראית המכרזים במועצה.

 

 שהיא.אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה  .7
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 הזמנה להציע הצעות –תנאים כלליים 

 
 
 ההזמנה.  1

     
להציע "( מזמינה בזה המועצה" או "המזמיןהמועצה האזורית גדרות )להלן: " 1.1

של מתקני חשמל ושל  ה ותחזוקה שוטפת, אחזקץשיפועבודות לביצוע  הצעות
בשטח השיפוט של המזמין מבנים ציבוריים ו , שצ"פבותמתקני תאורת רחו

  "(.השירות)להלן: "
 

במתקני חשמל ותקלות ליקויים  בדיקות, תיקון עוהשירות יכלול בין היתר ביצ
לריכוז שבועיים -דובהתראה מיידית, סיורים  דחופיםלרבות ביצוע תיקונים 

זיות החשמל , החלפת ציוד פגום, תחזוקה שוטפת של מרכתקלות וליקויים
ומבנים ציבוריים  , שצ"פתאורת רחובות השונות, תחזוקה שוטפת של קווי

 ובניית לוחות חשמל, הכל בהתאם למפרט הטכני המצ"ב.
 

 ."ראשיבעלי תעודת "חשמלאי יה מיועדת לקבלנים יהפנ 1.2

 
  ף מנהלייםתנאי ס.  2

 
 רשאי להשתתף בהזמנה זו מי שיצרף את כל המסמכים הבאים:

  

פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, לפיו המציע לא הורשע בפסק דין תצהיר ל 2.1
חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים 

, כאמור 1987-ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-הוגנים(, התשנ"א
 )צורף כנספח(; 1976-בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 

ש"ח לפקודת המועצה האזורית גדרות, אשר  10,000ית בסך של המחאה בנקא 2.2
 תשמש להבטחת התחייבויות המציע אם הצעתו תתקבל ע"י המועצה;

 

אישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות  2.3
, לפיו המציע מנהל פנקסי חשבונות כחוק, וכן מדווח לפקיד 1976מס(, התשל"ו 

על הכנסותיו, ומדווח למנהל מע"מ על עיסקאות שמוטלות עליהן מס לפי שומה 
 חוק מע"מ;

 

   העתק מאושר מתעודת "עוסק מורשה"; 2.4

 

   ;)צורף כנספח( אישור בדבר מנהלים/מורשי חתימה של חברה/שותפות 2.5

 

אם המציע הינו תאגיד, ימציא המציע תעודת רישום תאגיד )חברה, עמותה,  2.6
פות(, לפיה המציע רשום כדין בישראל; במידה והמציע אגודה שיתופית או שות

של התאגיד  –מפורט )כולל שיעבודים(  –הינו תאגיד, עליו לצרף נסח עדכני 
מרשם התאגידים, נכון למועד הגשת ההצעה, הניתן להפקה דרך אתר 

 האינטרנט של רשות התאגידים;
 

 תנאי סף מקצועיים .3
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 שי";תעודה המעידה כי הקבלן הוא "חשמלאי רא 3.1
 

כל בעלי התפקידים  (, לרבות מספרי הטלפון שלשלושהרשימת מזמינים )לפחות  3.2
ובפרט , אצלם ביצע הקבלן עבודות דומות לעבודות נשוא מכרז זה, הרלוונטיים

פנסי לד לכל הפחות אצל כל אחד  1,000תחזוקה כוללת למערך תאורה בעל 
 . המלצות לפחות שלוש, וכן 2015-2017שנים מהלך הבמהם, 

 
  המסמכים .4

 
המסמכים הבאים, בין אם צורפו ובין אם לא צורפו כנספחים לחוברת המכרז,   
מהווים חלק בלתי נפרד מהצעת הקבלן והקבלן מוחזק כמי שקרא אותם, הבין את  
  האמור בהם וביסס את הצעתו על כל האמור והמפורט בהם: 
   

 תנאים כלליים אלה. 4.1
 

   נוסח ההסכם )צורף כנספח(. 4.2
 

 ים.מפרט הטכני )צורף כנספח( לרבות כל התקנים הנזכרים בו ושאינם מצורפה 4.3
 

     מאגר סעיפים ומחירים לעבודות בניה,  -של חברת "רמדור" המאוחדהמאגר  4.4
         –)להלן  במהדורה המעודכנת בכל פרק זמן נתון אחזקה, תפעול ושירותים     
 "(. המאוחד"המאגר      

 

       בהוצאת הוועדה הבין  0800.0מעודכן לעבודות חשמל פרק המפרט הכללי ה     
          –משרדית מטעם משרד הביטחון, משרד העבודה, מ.ע.צ ומשהב"ש )להלן      
 "המפרט הכללי"(.      

 

     לבין המפרט הכללי תגברנה הוראות  המאוחדבמקרה של סתירה בין המאגר  4.5
 .המאוחדהמאגר      

 

 .מכוח כל דין חשמלהוראות חברת ה 4.6
 

                בנוגע להבטחת הבטיחות במוסדות חינוך, כפי משרד החינוך  הוראות 4.7
 שמתפרסמות בחוזר המנהל הכללי של משרד החינוך.     

כל המסמכים המצורפים הם רכוש המזמין ויוחזרו לידיו לא יאוחר מהמועד להגשת 
ובין אם לאו. אין המציע רשאי  ההצעות כמפורט להלן, בין אם יגיש המציע הצעה

להעתיק את המסמכים או להשתמש בהם למטרה אחרת. אם המציע לא ימלא אחר 
הוראות אלו, הרשות בידי המזמין לפסול את ההצעה והיא לא תובא בחשבון. 

המציע שהצעתו תאושר לביצוע, יקבל לאחר מכן את כל מסמכי ההזמנה להציע 
 הצעתו.

 
 הצעת הקבלן .5

   מחיר קבוע ביחס לתחזוקת מערכת תאורת הכבישים, תתבסס על  קבלןהצעת ה  5.1
       )המהדורה  מאוחדהמחירים הנקובים במאגר ההשצ"פ ומערכת השליטה ועל                
                                                      .ביחס לעבודות חשמל במבני הציבור המעודכנת(               
      ם למחירי ההנחה הניתנת על ידועל המציע לרשום בטופס הצעת המשתתף את                
       למפרט הטכני( וכן, מחיר קבוע  2.1-2.2המפורטים במאגר ביחס למבנים )סע'                
  למפרט הטכני(. 2.3עבור תחזוקת מערכת תאורת הכבישים ומערכת השליטה )ס'                

  את המסמכים הבאים:המציע יצרף להצעתו   5.2
  

 על ידי המציע. בכל עמודהזמנה זו כשהיא חתומה  5.2.1
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 .לעיל 2-3המפורטים בסעיפים  המסמכים המצורפים 5.2.2

 
 במקרה של אי המצאת מסמך מהמסמכים הנ"ל, רשאי המזמין לפסול את   5.3

 ההצעה.                 
 

 וי או תוספת שיעשו במסמכים המצורפים או כל הסתייגות לגביהם, בין כל  שינ  5.4      
 על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים              
 לגרום לפסילת ההצעה, הכל לפי שיקול דעת המזמין.             

 
 היום האחרון יום מ 90הצעת המשתתף תעמוד בתוקפה במשך תקופה של   5.5

 להגשת ההצעות.                 

 
  ביקורים בשטח ובדיקות מוקדמות .6

 
    במבנים ובמתקנים בהם יבוצע השירות ובאופן עצמאי המציע יבקר על חשבונו   6.1
         וירכז לעצמו ועל אחריותו הבלעדית את כל המידע שעשוי להיות לו למועיל        
  להשפיע בצורה כלשהי על הכנת הצעתו, על התקשרותו בהסכם  וחיוני או שיוכל       
  עם המזמין ועל התמורה שתשולם בגין עבודתו.       

 
       מבלי לגרוע מכלליות האמור, יראו את המציע כמי שקרא את כל מסמכי    6.2

       ההסכם, הוסברו לו לשביעות רצונו כל העניינים הנוגעים להסכם שלא היו        
  נהירים לו והוא בקיא בהסכם ומכיר את הוראותיו השונות.       

 
אם המידע שניתן במסגרת מסמכי ההזמנה אינו מספק את הקבלן והוא חושב   6.3

       שלא נעשו בדיקות  מספיקות, הוא רשאי לבצע בדיקות נוספות כרצונו ועל       
 ר. אי ביצוען של בדיקות כאמו לגביחשבונו, ולא תשמע מצד הקבלן כל טענה        

 
  קבלנים /מפגשסיור .7

 
 תהיה  המפגשנקודת  .10:00בשעה  27.2.18קבלנים יתקיים ביום  /מפגשסיור  7.1
  המועצה.   בנייןחדר הישיבות בב       

 
יוכלו המציעים לבקש הבהרות בקשר לתנאי המכרז ובקשר  /מפגשבמהלך הסיור  7.2

       יתן יהיה להגיש שאלות ולבקש הבהרות לאחר הפגישה לביצוע השירות. לא נ      
 והסיור הנ"ל.        

 

  ההשתתפות בסיור אינה חובה.   7.3
 

       המזמין ישלח לכל אחד מהמציעים אשר רכשו את מסמכי המכרז ואשר   7.4
השתתפו בפגישה ובסיור, פרוטוקול של כל השאלות והתשובות אשר נשאלו על       

  ידי המציעים במהלך הסיור.      
 

 שיק בנקאי .8

  

      המועצה האזורית לפקודת ש"ח  10,000שיק בנקאי ע"ס הקבלן יצרף להצעתו   8.1
  .גדרות     

  

  יחולו על המציע בלבד.  המזמין יהיה רשאי  שיקל ההוצאות הכרוכות בהוצאת כ  8.2
           ור בו המציע אם יפר המציע הוראות הזמנה זו וכן אם יחז את השיקלחלט      
          מהצעתו בין המועד האחרון להגשת ההצעות לבין המועד לפקיעת ההצעות      
  כמפורט במסמך זה.      



 

 

7 

 
כאמור, ייחשב הסכום שחולט כפיצוי מוסכם ומוערך מראש, בלי צורך  נפרע השיק  8.3
        עול בכל דרך בהוכחת נזק מצד המזמין, וזאת מבלי לפגוע בזכויות המזמין לפ    
  אחרת שימצא לנכון.    

 
    למציע שהצעתו נפסלה או נדחתה, לאחר שייקבע סופית  השיק או סכומו יוחזר  8.4

       יוחזר הקבלן שיבצע את העבודה נשוא הזמנה זו. למי שייבחר כקבלן המבצע      
            לפי לאחר חתימה על ההסכם כנגד המצאת ערבות ביצוע  השיק או סכומו     
 ההסכם.     

  
 הגשת ההצעה .9

 
הגשת ההצעה פירושה שהמציע הבין את מהות ההתקשרות, הסכים לכל תנאיה   9.1

    ללא שינויים ותוספות וכי בטרם הגיש את הצעתו, קיבל את מלוא המידע, בדק   
 לא ידע נתונים, הפרטים והעובדות, ולפיכך הוא מנוע מלהעלות טענה כי האת כל        
  ו/או לא הבין, פרט ו/או תנאי כלשהו של ההתקשרות על כל פרטיה.        

 
       ההצעה, עם כל המסמכים ממולאים וחתומים כנדרש, תוכנס למעטפה. את   9.2

            אחראית  ידיל העתקיםובשני המעטפה הסגורה יש להגיש במסירה ידנית        
  .00:15 שעהב 15.3.18 תאריךמועצה עד לב המכרזים       

 
       המציע יחתום ללא יוצא מהכלל, על כל דף ממסמכי ההצעה ועל כל תכנית   9.3

 שתצורף למסמכים אלו.       
 

 המועצה רשאית בכל עת קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים   9.4
   ת המשתתפים. השינויים ותיקונים במסמכי המכרז ביוזמתה או בתשובה לשאלו       
והתיקונים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של        

  כל רוכשי מסמכי המכרז ומשתתפי הסיור באמצעות הפקסימיליה.  
 

       אין המציע רשאי לערוך כל שינוי ו/או תיקון ו/או הוספה במסמכי המכרז על   9.5
         כל שינוי ו/או תיקון ו/או הוספה כאמור עלולים להביא לפסילת נספחיהם ו       
  ההצעה.       

 
  אין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.  9.6

 
   המזמין רשאי לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה   9.7

      ה באופן שלדעת המזמין, מונע הערכת או בשל חוסר התייחסות לתנאי ההזמנ 
  ההצעה כדבעי. 

  
 

 מחיר מקסימלי .10
 

 : המציעים יתבסס על ר שיוצע על ידיהמחי

 

        מחיר קבוע לתחזוקת מערכת תאורת הכבישים ומערכת השליטה כמפורט   10.1
                                                           . 60%למפרט הטכני ומשקלו  2.3בסעיף          
  ש"ח לחודש. 6,000המחיר הקבוע שיוצע על ידי הקבלן לא יעלה על          
            

    כך שהמציע שהציע את שיעור ההנחה לשיעור ההנחה המוצע ישוקלל  הציון            
          חה נקודות ושאר המציעים יקבלו ציון על פי הנוס 60הגבוה ביותר יקבל            

 הבאה:           
 X     60           הנמוכה ביותר שהוצעה סכום ההצעה           



 

 

8 

   של המציע סכום ההצעה           

 

       למפרט  2.1-2.2הנחה על המאגר המשולב ביחס למבנים כמפורט בסעיפים   10.2
                                                                                                      . 15%ומשקלה           
 בהשוואה למחירי המאגר המאוחד. 40%שיעור ההנחה לא יפחת מ           
    כך שהמציע שהציע את שיעור ההנחה לשיעור ההנחה המוצע ישוקלל  הציון            
          ם יקבלו ציון על פי הנוסחה נקודות ושאר המציעי 15הגבוה ביותר יקבל            
 הבאה:           
 X     15של המציע                                                 שיעור ההנחה           
 שיעור ההנחה של המציע בעל ההנחה הגבוהה ביותר             

 
     נחהה לחדש אוש"ח  6,000העולה על  10.1הצעת מחיר קבוע כמפורט בסעיף  10.3

    או פחות  40%שתהיה בשיעור  10.2ממחירי המאגר המאוחד כמפורט בסעיף         
 תפסל על הסף.        

 
  בחירת הקבלן המבצע .11

 
 אין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.  11.1

ר בכושר הביצוע של בבחירת ההצעה הזוכה, רשאי המזמין להתחשב בין הית         
  הקבלן ונסיונו.         
 

המזמין יהא רשאי לדרוש מהמציעים הבהרות לשביעות רצונו המלא, גם לאחר   11.2
 פתיחת ההצעות, על מנת לבחון את המציע והצעתו, במסגרת שיקוליו, כאמור. 

  
רוט המזמין יהא זכאי לדרוש המלצות נוספות ממזמיני עבודות מהקבלן וכן פי  11.3
של צוות עובדי המבצע הקבועים ולשקול במסגרת שיקוליו לבחירת המציע את      
  הגורמים הנ"ל.     

 
    לעיל,  10.1-10.2בנוסף לשני הקריטריונים לציון הכללי כפי שפורטו בסעיפים   11.4
  לציון ההצעה בגין התרשמות מקצועית שתקבע לפי סקר  25%יינתן משקל של          

 העומדים בתנאים כמפורט בסעיף  טלפוני שייערך אצל מקומות עבודה קודמים         
    שביעות הרצון מהשירות,  פיהניקוד למציעים יינתן על  .לתנאים הכלליים 3.2         
   המקצועיות והזמינות של המציע כפי שבאה לידי ביטוי בביצוע עבודות דומות          
    רשויות מקומיות אחרות. הניקוד ייקבע על פי סקר שביעות / במקומות עבור          
 תפקידים במועצה. שיערכו שניים מבין בעלי באמצעות מענה טלפוני רצון          

 
 השאלות בסקר יהיו כדלהלן:          
       המציע דרג/י את רמת שביעות הרצון שלך מהשירות/מקצועיות/זמינות של           
 הוא חוסר  1 -הוא רמת שביעות רצון מצויינת ו 10כאשר  10 -ל 1בין  ______           
 שביעות רצון מוחלט.         
          
    תוצאות הסקר ירוכזו בטבלה וכל מציע יקבל ציון ממוצע. ציון זה ישוקלל כך          
 המציעים יקבלו נקודות ושאר  15ציון הגבוה ביותר יקבל שהמציע שקיבל את ה         
 הבאה: הציון על פי הנוסח         
 X     52סך הנקודות הממוצע של המציע                                                          
   סך הנקודות הממוצע של המציע בעל הציון הגבוה ביותר          

 
ם, נסיונם וכושרם המזמין רשאי לדרוש מהמציעים מסמכים להוכחת אמינות  11.5
   הביצועי והכלכלי, לרבות רשימה שמית של מזמיני עבודות דומות בשנים      
             האחרונות מהמציעים. המציעים מאשרים בזה מראש כי הם מסכימים      

 שהמזמין יברר אצל אחרים כל מידע רלבנטי לגביהם, כאמור לעיל.         
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   ת הזכות לא להתחשב בפגמים פורמליים בהצעה כל המזמין שומר לעצמו א  11.6
  שהיא.    

 
 המועצה תודיע לזוכה על הזכייה.  11.7

 
יום ממועד ההודעה, כאמור, ימציא הזוכה את הערבויות המפורטות  14תוך   11.8
בחוזה ואת כל המסמכים והאישורים שעליו להמציא, בהתאם לתנאי ההזמנה      
 יחתום על החוזה ונספחיו.והודעת המועצה, ו     

 
       ליתר המשתתפים והם יהיו רשאים לקבל  המועצה תיתן הודעה בכתב  11.9

      שהומצאה על ידם בקשר עם  המחאה הבנקאיתאת ה , במסירה ידנית,חזרה         
 השתתפותם.          

 
ועד הצעת יום ממ 15הזוכה במכרז יתחייב כתנאי לביצוע החוזה להמציא תוך  11.10

המועצה, אישור מחברת החשמל כי היא מורשה לטפל במתקני חשמל ומאור.      
  

  שונות .12
 

 הקבלן יהיה חייב לבצע את השירות במלואו ושעבורו יקבל הזמנת עבודה   12.1     
לתנאים המפורטים במסמכי ההזמנה.מאת המזמין או מי מטעמו, הכל בהתאם    
  

)שנים עשר( חודשים קלנדאריים מיום חתימת  12 תקופה שללההתקשרות תהיה   12.2    
       "תקופת ההתקשרות"( עם אופציה של המזמין להארכתה  –)להלן החוזה   
, בהודעה בכתב שתימסר חודשים בכל פעם)שנים עשר(  12 לתקופות נוספות של             
        "( סה"כ לא ציהאופה"   –)להלן לפני תום כל תקופה מוארכת יום  60לקבלן   
  .שנים 5תעלה תקופת ההתקשרות על הארכותיה על              

 

       המזמין רשאי שלא להאריך את תקופת ההתקשרות ו/או כל תקופה מוארכת   
 מבלי לנמק את החלטתו.             

 
          ו על כך )שבעה( ימים מיום שיורה ל 7הקבלן יידרש להתחיל בביצוע השירות בתוך   12.3
        המפקח ויבצע את השירות על פי הוראות המפקח ועל פי לוחות הזמנים אשר              

  ייקבעו על ידי המפקח.             
 עמידה בלוחות הזמנים של המפקח הינם תנאי הכרחי ויסודי בחוזה ועל הקבלן              

  לקחת זאת בחשבון.             
 

          המציע ו/או הקבלן הזוכה לא יהיו זכאים להחזר של הוצאות כלשהן בקשר   11.4
 עתם במענה להזמנה זו וזאת בין אם זכו ובין אם לאו.הצלהגשת              

 
 הליכי משפט .13
 

מובהר בזה כי מציע ו/או  מי שהוכרז כזוכה)ים( לא יבוא)ו( בתביעות ו/או טענות 
עצה בגין כל עיכוב ו/או הפסקת עבודה זמנית או לחלוטין, ו/או בדרישות כלפי המו 
אשר ייגרמו, אם ייגרמו, כתוצאה מהליכי משפט שינקטו על ידי צדדים שלישיים  
כלשהם. כל משתתף ו/או זוכה מצהיר בזה כי לקח אפשרות של עיכובים ו/או  
ו תביעה הפסקת עבודה כגון אלה בחשבון והוא מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/א 
 כלפי המועצה עקב כך. 
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 ____________________ 

 המועצה האזורית גדרות  
 

 המשתתףהצעת 
 

       לכבוד
 מועצה איזורית גדרות

 עשרת
 

 א.ג.נ.,
 

 ותחזוקת מתקני חשמל   אחזקה שיפוץ, הנדון: הצעה לביצוע עבודות 
  , שצ"פ ומבנים ציבורייםתאורת רחובותמתקני ו            
                                     

אנו החתומים מטה לאחר שקראנו בעיון את כל מסמכי ההזמנה לביצוע העבודות שבנדון 
ובקשר אליהם )להלן: "ההזמנה"(, על כל חלקיה )לרבות מסמכי ההסכם על כל חלקיו, בין 

 שצורפו להזמנה ובין שלאו( מצהירים ומתחייבים בזאת כדלקמן:
 
 סמך על פי הוראות כל דין לבצע את העבודות נשוא המכרז.הנני מו .1
 

את כל האמור במסמכים על כל פרטיהם וקיבלנו את כל ההבהרות שנדרשו על  תיהבנ .2
 ידינו לגבי האמור בהם.

 

כמו כן, סיירנו באתרים המיועדים לביצוע השירות, בדקנו את אפשרויות הגישה  .3
התקנים המחייבים וכן כל הגורמים  אליהם, קיבלנו את כל ההסברים אשר ביקשנו,

האחרים המשפיעים על ביצועו של השירות נשוא ההזמנה ידועים ומוכרים לנו היטב 
ובהתאם לכך הכנו את הצעתנו. הננו מודעים לכל הגורמים המשפיעים, או העשויים 
. להשפיע, על ביצוע השירות נשוא ההזמנה ובהתאם לכך ערכנו והגשנו את הצעתנו זו

  
לנו ולא תהיה לנו כל תביעה ו/או דרישה המבוססת ו/או הנובעת מטענות של אי אין  .4

הבנה ו/או אי ידיעה כלשהן של איזה שהוא פרט או מידע הכלול בהזמנה או של איזה 
  שהוא נתון או מידע אחר בקשר לשירות נשוא ההזמנה.

 

י ההזמנה, ידוע לנו כי לא יהיה תוקף לכל שינוי, השמטה או תוספת שעשינו במסמכ .5
אם עשינו כאלה וכי תהיו רשאים, אולם לא חייבים, לפסול את הצעתנו בגין שינוי 

 כאמור.
  

  :נבצע את כל התחייבויותינו על פי החוזה תמורת .6
 

___ _______________________)ובמילים: _ ____________של חודשי סך  6.1
השליטה  , עבור תחזוקת מערכת תאורת הכבישים ומערכת( ש"ח__________

                 למפרט הטכני.  2.3כמפורט בסעיף 
 

 מהדורה המעודכנת שלעל המחירים הנקובים ב % _______ניתן הנחה של בנוסף  6.2
  .למפרט הטכני 2.1-2.2ביחס למבנים כמפורט בסעיפים  המאוחדהמאגר 

 
כוללת את כל הדרוש לביצוע הנ"ל הצעת המחיר  ,המאוחדעל אף האמור במאגר 

לרבות חומרים, חומרי עזר, הרכבה והתקנה, עבודה ירות נשוא ההזמנה בשלמות, הש
כל רווחינו והננו מתחייבים וציוד מכל סוג שהוא לרבות מנופים ופיגומים ולרבות 

  לבצע את השירות כולו מבלי לבוא בדרישות נוספות ו/או טענות כלשהן.
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אחזקה שוטפות של ית ותשתעבודות גם  יםהנ"ל כולל יםלמען הסר ספק, המחיר
וכן סיור יציאה לטיפול בתקלות דחופות החלפת חלקים,  שאינן כוללותמתקני חשמל 

תשלום כל שבועי, ריכוז תקלות וליקויים והגשת דו"ח למזמין, ולא ישולם בגינם -דו
 נוסף.

 

נבצע את השירות לשביעות רצונכם המלאה, בהתאם לתקופת הביצוע שבחוזה  .7
נים אשר יינתנו לנו על ידי  המפקח וכן בהתאם לשאר ובהתאם ללוחות הזמ

  הוראותיכם.
 

ממועד הגשת הצעתנו זו מחייב אותנו החוזה כאילו היה חתום על ידינו ואם נדרש  .8
להתחיל בביצוע השירות לפני חתימת החוזה נפעל בהתאם לדרישה על פי הוראות 

   ההסכם.
 

 7נה, או כל חלק ממנו, בתוך הננו מתחייבים להתחיל בביצוע השירות נשוא ההזמ
  ימים מיום שתינתן לנו הודעה בכתב על ידי המפקח.

 

אם תתקבל הצעתנו אנו מתחייבים לחתום על החוזה על כל מסמכיו בתאריך שנידרש  .9
לעשות כן ולהפקיד ערבות לקיום החוזה כנדרש בהזמנה. אם לא נמלא את 

היו פטורים מכל אחריות, וכן התחייבותנו זאת, כולה או מקצתה תוך הזמן האמור, ת
תהיו רשאים למסור את השירות לאחר. הרינו מתחייבים לשלם לכם פיצוי קבוע 

ומוסכם מראש בגובה הערבות הבנקאית שמסרנו עבור הפסדים שיגרמו לכם כתוצאה 
מאי אספקת השירות על ידינו וזאת מבלי לגרוע מכל זכות או סעד אחרים העומדים 

  לכם.
 

הידע המקצועי, הניסיון והיכולת  ,כל ההיתרים הדרושיםאת שיש לנו אנו מצהירים  .10
לבצע את העבודות על פי המסמכים, וכן הציוד, אמצעי מגן תקניים והפועלים 

  המקצועיים הדרושים לבצע העבודות ברמה הגבוהה ביותר.
 

אין לנו כל הסתייגויות או אי הבנות ביחס לכל הכתוב לעיל ו/או במסמכים ואנו  .11
  ימים לתוכנם.מסכ

 

הצעתנו זאת היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול, שינוי ו/או תיקון ועומדת בתוקף  .12
  ומחייבת אותנו לתקופה כמפורט במסמכים.

 

הצעה זאת מוגשת אך ורק בשמנו והננו זכאים לחתום כדין על הצעה זאת באמצעות  .13
או גופים אחרים החתומים עליה. הצעתנו מוגשת ללא כל הסכם או קשר עם אנשים 

  המגישים הצעות לביצוע אותה עבודה.
 

על סך  שיק בנקאילהצעתנו מצורפים כל המסמכים הנדרשים לפי ההזמנה ובכלל זה  .14
10,000 ₪ . 

 
 תאריך: ____________

 
 חתימת המציע: _________________________

 
 כתובת המציע: _________________________

 
 __________________טלפון המציע ופקס: ____

 
 מספר עוסק מורשה: _____________________
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 מספר רשום בפנקס הקבלנים: ______________
 
 
 
 

 לכבוד
 המועצה האזורית גדרות

 עשרת
 

 א.ג.נ.,
 
 
 

 אישור מורשי חתימההנדון:        
 
 

 עו"ד/רו"ח מאשר בזה כי חתימות ה"ה  אני הח"מ________________
 
 

 ______                 ת.ז. _____________שם: _________
 

 שם: _______________                 ת.ז. _____________
 
 

חתימת  __________________)להלן: "התאגיד"( אשר חתמו על הסכם זה 
בצירוף חותמת התאגיד, מחייבות את התאגיד בהתקשרותו עם המועצה לכל דבר 

 וענין.
 
 
 
 
 

____________      ____________ 
 חתימת עו"ד/רו"ח         תאריך      
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 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

 
 
 

, מורשה החתימה _________________________, נושא ת.ז. מס' ___,אני הח"מ
"החבר  )להלן: 2/18, המציע שבמכרז _________________________חברת מטעם 
 ( מצהיר בזאת, בכתב, כדלקמן:במציע"

 
לביצוע הנני עושה תצהירי זה לצורך הגשתו למועצה אזורית גדרות, במסגרת המכרז  .1

 .תסלילת כבישים והתקנת תאורת רחוב באזור תעשייה עשרעבודות 

 

שתי עבירות לפי יותר מב בפסק דין חלוט הורשעולא  ואו בעל הזיקה אלימציע ו/ה .2
ו/או לפי חוק שכר מינימום, ואם הורשעו ביותר משתי עברות, הרי  חוק עובדים זרים

 שבמועד הגשת ההצעה חלפה שנה אחת ממועד ההרשעה האחרונה. 

 
    :לעניין סעיף זה

ם( "בעל זיקה", "הורשע", "עבירה", "חוק שכר בתצהירי זה, למונחים )על הטיותיה
מינימום" ו"חוק עובדים זרים" תהא המשמעות שניתנה להם בחוק עסקאות גופים 

. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה 1976 -ציבוריים, התשל"ו
 וכי אני מבין/ה אותם. 

 
  . זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת .3

 
 
 
 

               __________              
               ________________ 

 + חתימה שם המצהיר                           תאריך                                                                      
 
 
 

 אישור עו"ד
 

ביום  בזאת כי /תמאשר,               מ.ר  , עו"ד,                          ,אני הח"מ
 /הזיהה את עצמו, ואשר  ' _______________הופיע/ה בפני מר/גב___________
ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי  ,___________ מס' באמצעות ת.ז.

, אישר/ה את נכונות יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן
  . בפני יהעל /החתםו להתצהיר דלעי

 
 
 

              ___________          _____________                          _____________ 
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 תאריך  חותמת וחתימה                                             שם                             
 
 

 
 

 ה ס כ ם

 

 2018_______ שנת ____ לחודש_ ביום עשרתשנערך ונחתם ב

 

 

 ב י ן :          המועצה האזורית גדרות

 7685800עשרת ד.נ. עמק שורק                     

 )להלן: "המזמין"(                    

 מצד אחד                                                                                                       

 

 _______________י ן          _____ ל ב

 

                    ____________________ 

 

 )להלן: "הקבלן"(                     

 מצד שני                                                                                                        

 

 ותחזוקת מתקני אחזקה עבודות שיפוץ, לביצוע  והמזמין הזמין הצעות הואיל:  
 בשטח השיפוט של  , שצ"פ ומבנים ציבורייםתאורת רחובותמתקני חשמל ו    

      המצורף לו במפרט הטכניו בחוזה זה המועצה האזורית גדרות כמפורט             
 )להלן: "השירות"(;             

 
יקט בהתאם לתנאי הסכם זה ולפיכך הגיש והקבלן מעוניין בביצוע  הפרווהואיל:  

 ;שירותלמזמין הצעה לביצוע ה   
 

   והצעת הקבלן לביצוע הפרויקט המצורפת להסכם זה נבחרה על ידי   והואיל:
 ;השירותהמזמין לצורך ביצוע     

 
     והצדדים מבקשים להסדיר את חובותיהם וזכויותיהם בקשר לביצוע   והואיל:
 ;הפרויקט בהסכם    

    
 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:                      
 
 מ ב ו א  .1
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 המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.   1.1       

 
 

כותרות הסעיפים בהסכם זה נועדו לנוחיות הקורא בלבד ואין לייחס להן    1.2       
 משמעות  פרשנית כלשהי.    

 
       כל המסמכים שצורפו להזמנה ולמסמכי ההתקשרות וכן המסמכים    1.3       

  שלא צורפו, שהם: המפרט הכללי, התכניות השונות, הוראות חברת     
  ,המאוחדוהמאגר  דרישות משרד החינוך ,החשמל, התקנים הרלוונטים    

  מחוזה זה.מהווים חלק בלתי נפרד                
 
  בלןהצהרות הק .2

 
העבודות וכי בדק אותם, ערך  הקבלן מצהיר כי ביקר באתרים בהם יבוצעו 2.1

כל הבדיקות הרלוונטיות, ביצע תיאומים ואסף את כל המידע הדרוש את  
כדי לבצע את השירות נשוא המכרז וכי יש לו את כל הכישורים והיכולת  
 גבוהה לבצע את השירות נשוא המכרז במקצועיות, בדייקנות ובאיכות  
   ביותר.         

 
הצעת הקבלן מהווה ראיה מכרעת לכך שהקבלן בחן את הוראות ההסכם  2.2

והוא מכיר ויודע את כל התנאים הנדרשים לביצוע השירות ורק לאחר מכן  
הסכים לקבל על עצמו, על ידי הגשת הצעתו, את ההתחייבויות הכלולות  
  בהסכם. 

 
המזמין בגין כל טענה של חוסר ידיעה, הבנה הקבלן יהא מנוע מלתבוע את  2.3

  מוטעית, ספק, טעות או כל חסר בהוראות ההסכם. 
 

 מקצועיים עובדים הקבלן מצהיר כי יעסיק לצורך ביצוע העבודות  2.4
 ביחס לכל אחת מן   ,כמתחייב בחוק בעלי הכשרה מתאימה,מיומנים ו          
  העבודות המבוצעות על ידו.         

  
   הקבלן מצהיר כי הוא מחזיק בציוד בטיחותי ותקני לשם ביצוע השירות    2.5      

 גן כדי להגן על חייהם   כי קיימים לו כל אמצעי המגן ו/או ציוד המו              
  ל עובדיו וכי הוא נתן לעובדיו את כל ההדרכה הנדרשת לפי כל ובריאותם ש              
       כי עובדיו מודרכים כיאות ומיומנים כדי לבצע את השירות חיקוק ו             

  בבטיחות המירבית.             
 

  מהות ההתקשרות .3
 

ולתאורת חשמל הלמתקני  , תחזוקה ושיפוץהקבלן יידרש לתת שירותי אחזקה
  כמפורט במפרט הטכני.הרחובות 

 

  הרשאה לעשות שימוש בנכסי המזמין .4
 

ל שיפורים ו/או שיפוצים אשר יבוצעו על ידו בנכס הקבלן יודע ומאשר כי כ
מנכסי המזמין אינם שייכים לו ואינם מקנים לו כל זכות של דיירות מוגנת או 
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  כל זכות אחרת בנכסים אלה.
 

  תקופת ההתקשרות  .5
 

שתחילתם ריים )שנים עשר( חודשים קלנדא 12למשך  תוקף הסכם זה הינו 5.1
  "תקופת ההתקשרות"(. -ן)להל _______יום ____ב        

 
 תקופות  4עד האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות תהיה למזמין  5.2

ה בכתב בהודעבכל פעם, וזאת )שנים עשר( חודשים  12נוספות של           
 "האופציה"( -)להלן ימים לפני תום כל תקופה מוארכת 60שתימסר לקבלן  
   שנים. 5תיה על סה"כ לא  תעלה תקופת ההתקשרות על הארכו 

 
 כפי  במעמד חתימת ההסכם ימציא הקבלן למזמין את כל האישורים  5.3

  לשם ביצוע השירות.שיידרש           
 

 התחייבויות הקבלן .6
 

 המצורף    הבאים, כמפורט במפרט הטכנילספק למזמין את השירותים  6.1
 : כנספח         

 קני חשמל ולרבות ביצוע בדיקות ותיקון ליקויים של לוחות ומת
 החלפת חלקים ואביזרים.

  שבועי לאיתור וריכוז תקלות והגשת דוח למפקח.-דוקיום סיור 

  שעות ממועד קבלת הקריאה. 4תיקון תקלות דחופות, תוך 

 חודשים. 6 -ביצוע פעולות תחזוקה מונעת בתוך המרכזיות, אחת ל 

 ה.ביצוע פעולות תחזוקה מונעת בקווי תאורת הרחובות, אחת לשנ 

 .תיקון תקלות ברשת החשמל 

 .ביצוע כל עבודה על פי דרישה בכתב מהמפקח 
 

לעמוד בדייקנות בכל הוראות המפרטים הטכניים ולבצע את השירות  6.2
   בהתאם לתקנים, לתכניות, לדרישות משרד החינוך, להוראות חברת  
  החשמל ולהוראות המפקח.         

 
ם ביצועו היעיל של השירות ולרבות כל לבצע כל עבודה שתידרש ממנו לש 6.3

  עבודות נלוות לביצוע השירות, כגון חציבות, פתיחת קירות, שינויים  
 במבנה, קדיחה, פתיחה וסגירה של תקרות והכל עם כח אדם מיומן, ברמת          
  גימור גבוהה ולשביעות רצונו של המפקח.         

 
 כל מערכות התשתיות כגון בזק,  תיאומים עםהבדיקות והכל את לבצע  6.4

  המים, הביוב, הכבלים, מיזוג אוויר, תקשורת וחברת החשמל ולקחת על          
  עצמו את האחריות הבלעדית לכל נזק ו/או ליקוי שייגרמו על ידו כתוצאה          
 מביצוע השירות למערכות תשתית קיימות, למערכות חשמל, בזק, מים,          

  אוויר, תקשורת וכד' ולתקנם. ביוב, מיזוג          
 

להישמע להוראות המפקח ולקיים את דרישותיו וכן לבצע את השירות  6.5
  בהתאם ללוחות הזמנים אותם יקבע המפקח. 

 
להחזיק עובדים מקצועיים ומיומנים, למגן אותם בכל אמצעי המיגון  6.6
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   ציוד בטיחות, האפשריים ולהדריכם, להחזיק ציוד עזרה ראשונה,  
  קסדות, משקפי מגן, כפפות, מחסומים, גדרות וכל ציוד אחר לפי כל          
  חיקוק ובהתאם להוראות משרד העבודה והרווחה.         
יובהר בזאת כי האחריות למיגונם של העובדים, להדרכתם ולהעסקתם של  
  בד. ל הקבלן בלעעובדים  מקצועיים ומיומנים מוטלת על הקבלן ו 

 
להחזיק ציוד שעומד בסטנדרטים ובדרישות כל התקנים ולהחליף ככל  6.7

ציוד ישן ו/או משומש ו/או פגום בציוד חדש בתקן גבוה וכן  שיהא צורך  
  לאחסן את הציוד במקום יבש ובטמפרטורה שתשמור על הציוד. 

 

  ביצוע חלקי של ההסכם .7
 

  א לבצע את השירות הכל על המזמין יהא רשאי בכל עת להורות לקבלן של 7.1
   פי שיקול  דעתו הבלעדי והמוחלט של המזמין. מוסכם בזאת כי הוראה          
  כאמור לא תהווה בכל מקרה הפרת הסכם זה.          

 
לעיל, יהא זכאי הקבלן רק לתשלום אותו  7.1הורה המזמין כאמור בס"ק  7.2

              עד למתן הוראה כאמור  החלק מהתמורה המתייחס לשירות שביצע בפועל 
לכך. עלו/או טענה כלפי המזמין תהא לקבלן כל תביעה ו/או דרישה  ולא         

  

  תפקיד המפקח .8
 

 עבודת הקבלן תיעשה תחת פיקוחו של מהנדס המועצה, או כל מי שהוסמך    8.1
 על ידו )להלן: "המפקח"(.         

 
ויות והכוחות המוענקים למפקח בהסכם זה, יהא מבלי לגרוע מיתר הסמכ 8.2      

המפקח רשאי להשגיח על ביצוע השירות ובכלל זה יהא מוסמך ורשאי  
להורות לקבלן כל הוראה באשר לאופן הביצוע, לטיב החומרים, לסוג  
 העובדים, סדרי אירגון ובטיחות לאשר את התשלומים לקבלן  והכל לפי  
  עדי של המפקח.שיקול דעתו הבל               

 
העדר הוראות מטעם המפקח אינו משחרר את הקבלן מאחריותו הבלעדית  8.3     

לבצע את השירות באופן יעיל, בטוח ובלא מטרדים ואין לראות באיזה  
מהכוחות, הסמכויות וההרשאות הנתונות למפקח על פי הסכם זה אלא  
מקרה פיקוחו של  אמצעי נוסף להבטיח כי הקבלן יקיים את חיוביו ובכל  
 המפקח לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי המזמין לפי הסכם זה. 
  הקבלן מקבל על עצמו מראש את הוראותיו ואת החלטותיו של המפקח כל                

   אינן מנוגדות לאמור בהסכם זה ו/או אינן בלתי סבירות. עוד               
 

 ת להבטיח ולאפשר למפקח ולכל אדם שהורשה לכך הקבלן מתחייב בזא 8.4     
על ידו בכל עת להיכנס לאתר בו מבצע הקבלן את השירות, לבדוק את                

  הציוד, העובדים, אביזרי המגן ואת האופן בו מבוצע השירות. 
 
 איסור הסבת זכות ו/או המחאתה .9

 
הקבלן מנוע מלהסב ו/או להעביר לאחר את ההסכם, כולו או מקצתו ו/או כל 

זכות העומדת לו מכח ההסכם ו/או כל טובת הנאה על פיו ו/או למשכן ו/או 
לשעבד לאחר איזה מאותן זכויות אלא אם קיבל תחילה הסכמה לכך מאת 

עדי נתן, אם בכלל, בהתאם לשיקול דעתו הבליהמזמין בכתב. אישור כאמור, י
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  המזמין. והמוחלט של
 

  אי העסקת קבלני משנה .10
 

מוסכם בזאת בין הצדדים כי הקבלן לא יהא רשאי למסור את ביצוע השירות 
לקבלן/ני משנה ללא הוראה בכתב לכך מאת המזמין. סירב המזמין לאשר את 

  ביצוע השירות על ידי קבלן משנה לא תהא לו החובה לנמק את סירובו.
 

  מעביד-בדחסי עויאי קיום  .11
 

מוצהר בזאת בין הצדדים, כי הקבלן הינו עצמאי לכל צורך ולכל ענין ואין 
בהסכם זה ובאיזה חיוב הכלול בו ו/או הנובע ממנו כדי ליצור בין המזמין לבין 

הקבלן ו/או עובדי הקבלן ו/או קבלני המשנה של הקבלן יחסים של עובד ומעביד 
  בכל צורה שהיא.

 

  קיזוז .12
 

  ן לפי חוזה זה אינן ניתנות לקיזוז.זכויות הקבל

 

   ויתור .13
 

 כל ויתור מצד למשנהו על התחייבות לפי הסכם זה לא יהא לו תוקף אלא  13.1
  אם ניתן בכתב מצד המוותר כלפי משנהו.          

 
  כל ויתור של המועצה על זכות המוקנית לה לפי הסכם זה לא ישמש  13.2

  ו/או זהים בעתיד. תקדים לויתורים דומים         
 

  הודעות .14
 

כל הודעה של צד למשנהו על פי הסכם זה, תישלח במכתב רשום לפי הכתובות 
שעות   72המפורטות במבוא להסכם זה כאשר דין הודעה שנמסרה למענה בתום 

ממועד דיוורה כאמור. הודעה מצד אחד למשנהו יכול גם שתימסר ביד או 
כאילו נמסרה בתום יום העבודה שלאחר  באמצעות שליח ואז דין הודעה כאמור

  היום שבו נמסרה.
 

  ערבויות .15
 

להבטחת המילוי של התחייבויותיו על פי ההסכם, כולן או מקצתן, מוסר  15.1
  הקבלן למזמין, במעמד חתימתו של הסכם זה, ערבות בנקאית בנוסח  
בעת  , כשיעורוש"ח 20,000שבדוגמת הערבות המצורפת להלן, בסך של          
 התקשרות עד לתום שנה ממועד סיום תקופת הוצאתה, אשר תהא בתוקף  
  בין הצדדים.        

 
הערבות תשמש בין השאר כפיצוי מוסכם מינימלי למזמין בגין הפרת  15.2

 ידי הקבלן וכן גם כבטוחה לכך שהקבלן יחזיר למזמין כל  ההסכם  על  
 בשלב כלשהו שהקבלן קיבל ממנו ויתברר למזמין  כספים אם ובמידה          
  כספים ביתר וכן תשמש בין השאר כשיפוי וכבטוחה מפני תביעות צד ג'          
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  בקשר לשירות.         
 

   .ם לצרכןסכום הערבות יהא צמוד למדד המחירי 15.3
 

 למזמין כספים  הפר הקבלן את ההסכם או תנאי מתנאיו, סירב להשיב  15.4
 שהמזמין  לו ביתר וסירב לשפות את המזמין מפני תביעות צד ג'  ששולמו         
נתבע בהן עקב מחדלי הקבלן יהא המזמין רשאי לממש את הערבות          
 .ללא כל הודעה מוקדמת והקבלן יהא מנוע מלהתנגד לגבייתה של הערבות 
  

ר סכום הערבות שיגבה, אם בכלל, על ידי המזמין, ייהפך לקניינו הגמו 15.5
  והמוחלט מבלי שתהיה לקבלן זכות כלשהי לבוא כלפי המזמין בטענות  
  ו/או בתביעות כלשהן בקשר למימוש הערבות.         

 
אין במימוש הערבות על ידי המזמין, מכל סיבה שהיא על פי הסכם זה, כדי  15.6

 גרוע מכל תרופה אחרת המוקנית למזמין על פי הסכם זה ו/או על פי כל ל 
  ין.ד         
 

  לוחות זמנים .16
 

הקבלן מתחייב בזאת לעמוד בלוחות הזמנים אשר יימסרו לו על ידי המפקח ולא 
יתקבלו כל טענות בדבר עיכובים ו/או בדבר חריגות מלוחות הזמנים וידוע 

  לקבלן כי איחור בביצוע השירות מהווה הפרה יסודית של הסכם זה.
 

  אופן ביצועו של ההסכם .17
 

מתחייב בזאת למלא בקפדנות אחר כל דין וכן אחר כל הוראות של הקבלן  17.1
  הרשויות המוסמכות. 

 
הקבלן יבצע את השירות באיכות גבוהה, תוך עמידה בכל התקנים, ברמת  17.2

 ביצוע וברמת גימור גבוהה הכל לשביעות רצונו של המזמין. 

 

פי דין  מיומנים המוסמכים על באמצעות עובדיםהעבודות הקבלן יבצע את  17.3
 לבצע כל אחת מן העבודות הכלולות בשירות.

  

הקבלן יבצע את השירות ברמת הבטיחות הגבוהה ביותר וישתמש לשם   17.4
ביצוע השירות בכל הציוד ו/או האביזרים ו/או אמצעי המגן הנדרשים  
 לשם ביצועו הבטוח של השירות וכן יעסיק עובדים מקצועיים לשם ביצוע  
  את כל ההדרכה הנדרשת לפי כל חיקוק.השירות וכן יתן להם   

 
 הקבלן מתחייב בזאת להמציא לרשויות המוסמכות בדין, עם העתק   17.5

 למזמין לפי דרישתו, כל אישור רשמי מאת הרשויות המוסמכות בדבר    
  ביצוע השירות בהתאם להוראות החוקים והתקנות.   
 

  עובדים מקצועיים ורגילים .18
 

עסיק עובדים מקצועיים ומנוסים, בעלי הכשרה לההקבלן מתחייב בזאת  18.1
 בהתאם לדרישות החוק ביחס לכל אחת מן העבודות המבוצעות    ,מתאימה 
 ובמספר הדרוש לשם ביצוע השירות.על ידו,          
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 הקבלן מתחייב בזאת כי כל עבודה תבוצע רק על ידי עובדים מקצועיים   18.2     

 פי דין לבצע את העבודה הספציפית.המוסמכים על                
 

 הקבלן מתחייב להעסיק מנהל עבודה מוסמך ובעל נסיון אשר יהיה נוכח  18.3     
  בעת ביצוע כל עבודה ועבודה שבגדר השירות וינהל את ביצועה.               

 
 הקבלן יחזיק עובדים רגילים אך לא יעסיקם בשום אופן בכל עבודה  18.4     

 הדורשת מקצועיות ו/או מומחיות.               
  

לצורך ביצוע השירות, יקבל הקבלן עובדים אך ורק בהתאם להוראות חוק  18.5     
ו/או כל חוק אחר. הקבלן ישלם שכר  1959-שירות התעסוקה, תשי"ט 
עבודה לעובדים שיועסקו על ידו בביצוע השירות ויקיים תנאי עבודה,  
  האיגוד המייצג את המספר הגדול ביותר של ידי  בהתאם לקבוע על  

  עובדים במדינה באותו ענף, בעבור עבודה דומה, באותו איזור.               
 

 הקבלן מתחייב לבצע את כל חובותיו לביטוח סוציאלי של עובדיו וכן  18.6    
  . 1968-למלא אחר חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, תשכ"ט               

 
 הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ולנקוט בכל אמצעי הזהירות  18.7    

 הדרושים למניעת תאונות עבודה וכן להבטיח תנאים לשמירת בריאות                
 ה חוקית כפי שיידרש בחוק שהעובדים ורווחתם כנדרש בחוק ובאין דרי               
  .1954-תשי"ד ארגון הפיקוח על העבודה,               

 
         שיונות עבודה יהקבלן לא יעסיק עובדים זרים או עובדים שאין להם ר 18.8    

  בישראל ולא יעסיק עובדים השוהים בישראל באופן בלתי חוקי.               
 

הקבלן יספק למועצה אישור רואה חשבון בסוף כל רבעון, המראה כי  18.9    
 ל ידו ובעבורם את כל השכר, ההטבות, הקבלן משלם למועסקים ע 

   הביטוחים וכיו"ב כמפורט לעיל.               

 

  החלפת עובדים .19
 

 שעות מדרישת המפקח  48לפי דרישת המפקח בכתב, יחליף הקבלן בתוך  19.1
 את מנהל העבודה ו/או איזה מהעובדים המקצועיים האחרים שמועסקים          
 זה מהעובדים הרגילים המועסקים על ידו וזאת אם לדעת על ידו ו/או אי         
  לתפקיד או שאינם מתנהגים כשורה או שאינם  המפקח אין הם מתאימים          
 מוסמכים למלא את תפקידיהם או שהם מבצעים את תפקידיהם          
  רשלנות.ב         

 
  סיקו בין אדם שהוחלף על פי דרישת המקפח, לא יחזור הקבלן להע 19.2

  במישרין ובין בעקיפין.         
 

  אספקת ציוד .20
 

הקבלן מתחייב בזאת לספק על חשבונו הוא את כל הציוד הדרוש לביצוע  20.1
  השירות. 

 
  הקבלן לא ישתמש בציוד אלא לאחר אישורו של המפקח. 20.2
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  פגיעה בציבור .21
 

הציבור. הקבלן לא  הקבלן מתחייב להימנע מכל פגיעה שלא לצורך בנוחות 21.1
יגרום לכל הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש,  
שביל, דרך וכיו"ב או בזכות השימוש והמעבר ברכוש ציבורי כלשהו. היה  
 ונגרמה הפרעה כלשהי, בין לצורך ובין שלא לצורך הקבלן בלבד ישא  
  יים.בהוצאות תיקון ההפרעה, לרבות תשלום פיצו         

 
הקבלן יסיר באופן מיידי כל מפגע בטיחותי ו/או כל מכשול ו/או כל סכנה  21.2

 אחר אדם  העלולים לסכן את בריאות עובדיו ו/או עובדי המזמין ו/או כל 
  ואשר נגרמו עקב ביצוע השירות ו/או בקשר לביצועו.         

 

  התמורה .22
 

   ערכת תאורת הכבישים בתמורה למילוי התחייבויות הקבלן לתחזוקת מ 22.1
        למפרט הטכני, תשלם המועצה  2.3ומערכת השליטה בהתאם לסעיף         
 כולל חודשי סכום  ,2017-לפי חוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"ז לקבלן        
לסכום הנ"ל יתווסף מס ערך מוסף בשיעורו כדין  ________ ש"ח.של ___        
 בעת התשלום.         

   2.1-2.2תמורת מילוי התחייבויות הקבלן ביחס למבנים כמפורט בסעיפים  22.2
       למפרט הטכני תשלם המועצה לקבלן בהתאם לעבודתו את הסכומים   
          הנקובים במאגר המאוחד לאחר הנחה של _______% מהמחירים   
            הנקובים במהדורתו האחרונה בטרם כל תשלום, וביחס למחירים   
 הנמוכים ביותר לאותו פריט )לכמויות הגדולות(.   

 
 בו, חשבון המתייחס   15 -הקבלן ימציא למפקח מדי חודש קלנדרי עד ל 22.3

 לעבודות שבוצעו בחודש הקודם. המועצה תשלם את החשבון החודשי           
 ום מיום   י 60לאחר אישורו ע"י המפקח ועל פי הסכום שאושר על ידו תוך          
 בחודש שלאחר החודש אליו  15 -הגשתו למועצה אם הוגש לאחר ה         
 לחודש    15 -יום מיום הגשתו אם הוגש עד ה 75מתייחס החשבון, או תוך          
 שלאחר החודש אליו הוא מתייחס.         

 
במקרה של איחור  2%בית בשיעור שנתי של ילתשלומי התמורה תתווסף ר 22.4

בתשלומים מעבר לאמור  לעיל, והקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או  
   פיצוי אחר ו/או נוסף כתוצאה מאיחור בתשלומים. 

 
סכום התמורה הנ"ל הינו סופי ומוחלט והוא כולל את כל עלויות הוצאות  22.5

ורווחי הקבלן בגין השירות ולא יתווספו לו כל תוספות שהן כל עוד לא  
   במפורש בחוזה זה.יאמר הדבר  

 

  אחריות לנזקים .23
 

הקבלן יהיה אחראי לכל אובדן, נזק או קלקול שיגרמו לרכוש המזמין ו/או  23.1
  לרכוש תושבי המזמין ו/או לרכוש עובדי המזמין ו/או לרכוש עובדי הקבלן  
  לרכוש כל אחר כתוצאה מביצוע השירות או הנובעים מהשירות תהא  ו/או          

  ין ו/או כל מי מהסיבה לנזק או לקלקול אשר תהא והקבלן פוטר את המז         
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  מטעמו מכל אחריות לכל אבדן ו/או נזק לרכוש כאמור.         
 

 הקבלן יהא אחראי בלעדית כלפי המזמין ו/או כלפי עובדי המזמין ו/או  23.2
מועסקים על כלפי כל עובדים המועסקים על ידו ו/או כלפי כל עובדים ה         
ידו ו/או כלפי כל אדם הנמצא ברשותו ו/או כלפי כל אדם אחר ו/או כלפי  
יורשיהם ו/או כל התלויים בהם באשר לכל נזק לגוף שיגרם להם תוך כדי  
ו/או עקב ו/או הנובע מביצוע השירות והוא מתחייב לפצותם ו/או את  
נזק כאמור לעיל וכן את המזמין בגין כל  יורשיהם ו/או את התלויים בהם  
 שיגרם להם, מיד עם דרישתם הראשונה.  

 
הקבלן יהא אחראי בלעדית כלפי המזמין לכל נזק ו/או תקלה ו/או אבדן  23.3

אשר יגרמו למזמין ו/או לעובדיו ו/או לכל צד /שלישי עקב מעשה או מחדל  
  רשלניים של עובדי הקבלן ו/או של כל מי שפועל מטעמו, תוך ביצוע 

 שירות.ה         
 

הקבלן יהא אחראי בלעדית לכל נזק גוף או רכוש שיגרמו לעובדיו ו/או לכל  23.4
גרם יאדם שיועסק על ידו באופן זמני ו/או קבוע, לגבי כל נזק העלול לה 
עם ביצוע עבודתם או כתוצאה מביצוע עבודתם, בין אם  להם בקשר  
  כתוצאה ממחדל איזשהו. כתוצאה ממעשה ובין אם  

 

 סותקנ .24
 

 עקב אי ביצוע עבודות אחזקהכמפורט להלן, על הקבלן יוטלו קנסות  24.1
, אי היענות להודעות על ת, אי ביצוע תיקונים דחופים במועדמונעו שוטפת

תקלות והתקנת ציוד ו/או תיקון תוך פרקי זמן ארוכים מהנדרש בהסכם 
 ו/או במפרט הטכני ו/או בהודעת המפקח.

  

 הקנסות יהיו כדלקמן: 24.2
 

 :ר בתיקון תקלותאיחו 24.2.1
 

 אי היענות הקבלן לתיקון תקלות  תוך תקופות הזמן הנדרשות   
 בהסכם ו/או במפרט הטכני ו/או על פי דרישת המפקח, תחייבו   
         עבור כל פרק זמן המוקצב לביצוע  ש"ח 300בתשלום קנס בסך   

 התיקון בהתאם למהות התיקון.               
 

 :שוטפת ומונעתחזקה אי ביצוע עבודות א  24.2.2
 

 למפרט הטכני 3אי ביצוע עבודות אחזקה שוטפת כמפורט בסעיף  
 תחייב את הקבלן בתשלום קנסות כמפורט להלן: 

 

 .ש"ח 750 -שבועי -דואי ביצוע סיור  .א
 ש"ח. 1,000 -אי ביצוע אחזקה מונעת חצי שנתית .ב

 .ש"ח 1,000 -אי ביצוע תחזוקה מונעת שנתית .ג
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מזכויות המזמין לשיפוי ו/או לפיצוי בגין נזקים  הטלת הקנסות לא תגרע 24.3
שיגרמו לו עקב פעולות ו/או מחדלי הקבלן, ואי היענות ממושכת תחייב 

 את הקבלן בתשלום כל ההוצאות הכרוכות בהפעלת קבלן אחר. 

 

  שיפוי, פיצויים על תביעות וקיזוז .25
 

בו, או  ביהמזמין בגין כל סכום שיחוהקבלן מתחייב בזאת לשפות את  25.1
שיחליט על פי שיקול דעתו הבלעדי לשלמו לכל צד שלישי, שנגרם לו נזק,  
  אשר הקבלן מחויב בשיפוי על פי הסכם זה. 

 
 מודגש בזאת, כי ביצוע כל הביטוחים בהם מחויב הקבלן על פי הסכם זה  25.2

  אינו משחרר את הקבלן מאחריותו ומחובותיו על פי הוראות הסכם זה,           
   או על פי כל דין והקבלן בלבד יהא אחראי בלעדית לכל נזק שיגרם           
 לעובדיו, לשלוחיו, למזמין ולצד ג' כלשהו, עקב ו/או כתוצאה ממעשה ו/או          
   מטעמו וכן לכל נזק שיגרם עקב  מחדל  שלו ו/או של עובדיו או  הפועלים         
   אחר המבוצע על ידי הקבלן או הפועלים מטעמו ביצוע השירות או מעשה          
   או מכוחו.         

 
 ידרש לשלם תשלום כלשהו עקב מעשה ו/או מחדל של הקבלן יאם המזמין  25.3

  ו/או של מי מטעמו, ישפה הקבלן את המזמין בגין כל תשלום ששילם           
 מין נשא בהן בקשר לרבות בגין כל ההוצאות המשפטיות והאחרות שהמז         
  לדרישה האמורה.         

 
 דלעיל, יחשב תשלום  25.3שילמה המועצה תשלום כלשהו כאמור בפסקה  25.4

 כזה בצירוף ההוצאות המשפטיות כחוב המגיע למזמין מאת הקבלן על פי          
 הוראות הסכם זה והמזמין יהא רשאי לקזז כל תשלום כאמור מכל          
  שלום המגיע ממנו לקבלן.ת         

 
הקבלן מתחייב בזאת לפצות את המזמין על כל נזק שייגרם לו בקשר  25.5

 לביצוע השירות כתוצאה מרשלנותו ו/או כתוצאה מהזנחה ו/או כתוצאה  
  מהזנחה ו/או כתוצאה משימוש בחומרים לקויים.         

 
 סעד ו/או תרופה אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מכל זכות ו/או  25.6

  המוקנים למועצה על פי הסכם זה ועל פי כל דין.         
 

  ביטוחים .26
 

 הקבלן מתחייב בזאת לבטח בחוזה/י ביטוח בכיסוי ובחיסוי שלם ומלא,  26.1
 על חשבונו הבלעדי, את עצמו וכן את עובדיו וכן את המזמין ו/או כל מי          
 שלישי אשר עלול  להיפגע ממעשיו ו/או מחדליו הפועל מטעמה ו/או כל צד          
  של הקבלן.        

 
  הקבלן ירכוש פוליסות ביטוח כמפורט להלן: 26.2

 
  ביטוח כל הציוד המשמש את הקבלן לביצוע השירות;   26.2.1 

 
ביטוח רכוש צד ג' לכל נזק שייגרם בין לרכוש המזמין ובין לרכוש    26.2.2 
   מביצוע השירות; כל אחר כתוצאה       
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ביטוח אחריות חוקית כלפי כל צד ג' העלול להיפגע ממעשי הקבלן    26.2.3 
או מחדליו בקשר עם השירות בגבולות אחריות שלא יפחתו מחמש        
מאות אלף דולר למקרה ולתקופה )צמוד לשער היציג של דולר        
את חוזה                   ארה"ב על בסיס השער הידוע לאחרונה ביום הוצ      
   הביטוח(.       

 
ביטוח חבות מעבידים בגין כל העובדים המועסקים על ידי הקבלן    26.2.4 
בביצוע השירות בגבולות האחריות המירביים שלא יפחתו מסך        
  דולר למקרה ולתקופה )צמוד לשער הדולר כאמור  1,000,000       

   עיל(.ל                      
 

הקבלן מתחייב בזאת לשתף פעולה עם המזמין בבירור כל נזק שבגדר  26.3
  ידרש כדי להביא לישוב כל יהשירות ונסיבותיו המדויקות וכן לעשות  כל ש 
 תביעות בגין כך כמתחייב מן הפוליסות וכן לשמור על כל הוראות הזהירות          
  הנכללות בפוליסות.         

 
ן מתחייב בזאת לשאת בהשתתפות העצמית באופן ובשיעור כמצויין הקבל 26.4

  בפוליסות. 
 

 במעמד חתימת ההסכם, מתחייב הקבלן להציג בפני המזמין אישור בדבר  26.5
כל הביטוחים המפורטים בסעיף זה וכן להפקיד בידי המזמין את העתקי          
  על תשלום פרמיות  פוליסות הביטוח וכן להפקיד בידי המזמין את הקבלות 
   הביטוח.         

 
ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או  26.6

לצמצם את היקפם ו/או שלא לחדשם, אלא אם כן מסר המבטח למזמין  
  יום מראש.  60הודעה בדואר רשום על כוונתו לעשות כן  

 
טובת המזמין וכן סעיף מפורש בדבר ביטוחי הקבלן יכללו סעיף שעבוד ל 26.7

ויתור על זכות תיחלוף )סברוגציה( של המבטח כלפי המזמין וכלפי כל הבא  
  במקומו. 

 
כל מחלוקת בין הקבלן לבין המזמין בדבר עלות תיקון נזקים מבוטחים  26.8

שאירעו במהלך ביצוע השירות ו/או כל הנובע מביצוע זה תוכרע על פי  
  בדק את הנזקים מטעם חברת הביטוח.אשר  דו"ח שמאי  

 

  ביטול ההתקשרות וסילוק יד .27
 

בכל אחד מהמקרים דלהלן יהא רשאי המזמין בנוסף לכל סעד השמור לו  27.1
במקרה כזה על פי ההסכם ו/או על פי כל דין ולאחר מתן הודעה מראש  
 ובכתב לקבלן לבטל את ההתקשרות על פי הסכם זה ולסלק ידו של  
  קבלן:ה         

 
כשהקבלן מסב את ההסכם, כולו או מקצתו, לאחר, או מעסיק    27.1.1 
  קבלן משנה בביצוע השירות בניגוד להסכם זה.               

 
               כשהקבלן אינו מבצע את ההסכם ולאחר שנשלחה לו התראה    27.1.2 
   בכתב שלא נשאה תוצאות רצויות.              
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         כשהקבלן כלל לא החל או הפסיק את ביצוע השירות למשך    27.1.3 
ימים או שהוא מסרב לבצע את השירות למרות  10תקופה של מעל               
  דרישות שמועברות לו על ידי המזמין.         

 
כשהקבלן פשט רגל, או ניתן נגדו צו קבלת נכסים או שעשה סידור    27.1.4 
לטובת נושיו ובגוף מאוגד, כשהגוף בפירוק ו/או שמונה לו עם או        
  מפרק זמני.       

 
 כשהקבלן ו/או מי מטעמו מתרשל בביצוע השירות בהתאם    27.1.5 
  ובכלל זה אינו עומד בלוחות הזמנים ו/או זה למפורט בהסכם        

 טיחות ו/או בדרישות בטיב ובאיכות הנדרשים ממנו ו/או בכללי הב                      
   המפקח ו/או בכמויות.                      

 
 כאשר מצויות בידי המזמין הוכחות, להנחת דעתו, שהקבלן או   27.1.6 

 אדם או גוף בשמו של הקבלן, נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד,                      
 או לכל דבר הכרוך זה להסכם  מענק, או טובת הנאה כלשהי בקשר                     
  בביצוע השירות נשוא ההסכם.                     

 
הפרת הסכם על ידי הקבלן אינו גורע מאיזה  סילוק ידו של הקבלן בשל 27.2

הקבלן כלפי  מזכויותיו של המזמין כלפי הקבלן ו/או מהתחייבויותיו של 
  המזמין על פי ההסכם ו/או על פי כל דין. 

 
 הקבלן בהתאם לסעיף זה יודיע  פסיק המזמין את מתן השירותים על ידיה 27.3

  ימים. 10על כך המפקח לקבלן בכתב, תוך          
 

הפסיק המזמין את מתן השירות על ידי הקבלן ונמצא בתחום המזמין  27.4
 ציוד של הקבלן, רשאי המפקח בכל עת לדרוש מהקבלן בכתב לסלק משטח  
 הציוד או כל חלק ממנו. נמנע הקבלן מלציית לדרישה זו תוך   המזמין את         
ימים, רשאי המזמין, על חשבון הקבלן לסלקם משטח המזמין לכל  15         
 מקום שיראה בעיניו ולא יהא אחראי לכל נזק או אובדן שיגרם להם. מבלי  
 נים של המזמין רשאי להשתמש בציוד ובמתק לגרוע מן האמור לעיל יהא          
הקבלן וכן למכרם ולהשתמש בתמורה לכיסוי כל סכום שיגיע למועצה          
  מהקבלן. 

 

הסעיפים הבאים הינם סעיפים עיקריים בהסכם זה לרבות כל אחד מסעיפי  .28
  המשנה שלהם והפרתם מהווה הפרה יסודית של ההסכם:

 
2  ,4 ,6  ,7  ,8-10 , 11, 15  ,16 ,17  ,18  ,20 ,21 ,22 ,23 ,25 ,26 ,27 . 

 
 

 
 –ולראיה באנו על החתום 

 
 
 
 
 

                   ______________                                 ____________     
 הקבלן                                                      המזמין
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 פרט טכנימ
 

 מבנים ומתקניםשצ"פ, תאורת רחובות,  מתקני חשמל,עבודות אחזקה תקופתיות ל
 מועצה אזורית גדרות

 
  כללי .1

 
בהוצאת  08העבודה תבוצע לפי המפרט הכללי המעודכן לעבודות חשמל  1.1
 משרדית, התקנים הישראלים המתאימים, הוראות חברת  -הבין הועדה  
 חשמל, דרישות משרד החינוך, דרישות המזמין )מועצה אזורית גדרות(       

 בהתאם לתקנים ולחוקים העוסקים בסוגי העבודות השונות הכלולות       
  במסגרת עבודה זו וכן בהתאם למצוין בתיאור בתוכניות, במפרט זה ולפי       
  הנחיות והוראות המפקח.      

 
 העבודה תבוצע ברמה מקצועית גבוהה, המפקח יהיה הפוסק לגבי טיב  1.2
 מוד בדרישות תפורק ע"י הקבלן ותבוצע מחדש על העבודה, עבודה שלא תע      
  חשבונו.      

 
לפני ביצוע העבודה יבקר הקבלן באתר וידאג להתאמת כל המידות ומקומות  1.3
  החיבור של המתקנים השונים. 

 
על הקבלן לתאם עם: המזמין, חברת חשמל, חברת בזק, מערכות המים  1.4
שורת וכו' הקיימים ו/או מתוכננים והביוב, מתקני מיזוג אויר, מתקני תק 
במקום, ביצוע כל עבודותיו והוא האחראי לכך שעבודותיו יתאימו למקומן  
  המיועד במבנה ומחוצה לו. 
כל פגיעה של הקבלן באחת או יותר מהמערכות הקיימות )במידה ותהיה(  
  תתוקן מיידית ע"י הקבלן ועל חשבונו. 

 
  ח, בהתאם לדרישותיהם, אישורים, הקבלן חייב להמציא לידי המפק 1.5
 מסמכים והוכחות לגבי טיב החומרים, הציוד, העבודות, הן מבחינת הנדרש       
במפרט ובתוכניות והן מבחינת התקנים הקובעים. כל החומרים והאביזרים       
 אשר יסופקו ע"י הקבלן יהיו ממין משובח ויתאימו לדרישות התקן  
 ובהעדרו לדרישת התקנים של ארץ מוצאם. המתקנים על הישראלי העדכני,       
   כל חלקיהם יימסרו לידי המפקח כשהם פועלים בצורה תקינה ומושלמת       



 

 

27 

  באופן שישביע את רצונו מכל הבחינות.      
 

                או ראשי בהתאם                                   אי מוסמךחשמלבעל תעודת העבודה תבוצע ע"י קבלן  1.6
                                                            . הקבלן יוכיח שביצע עבודות חשמל דומות בסדרי גודל של לסוג העבודה     
  זה.  השירות נשוא מכרז     

 

  רשימה של מבנים ומתקנים .2
  נתנו באתרים ובמתקנים הבאים:יהשירותים י

 
ואולם  מועדון כושר ,: משרדי המועצה, מתנ"סוריים לרבותהציב מבניםכל ה 2.1
       7, ספריה, מועדון לקשיש, אולם ספורט, בית הספר אזורי כולל רועיםיא     
           גני ילדים, מעון יום לילדים, מבנה תנועת  10מבנים, אולמות ספורט,      
  ., מבנה בית העםה"צופים"     

 
   ה.מתקני בריכת שחי 2.2

 
    -מרכזיות וכ 25-כהכוללים ושצ"פ  , מגרשי ספורטמתקני תאורת רחובות  2.3

       פנסים ועמודי תאורת  100-תאורת רחובות )לד(, כ ם ופנסיעמודי 1,500      
פנסי הלד הותקנו לאחרונה   .עמודי תאורת שצ"פ  150-מגרשי ספורט )לד( וכ      
            שנים 7שנים ואחריות יצרן למשך  3שך מקיפה למנושאים אחריות ו      
 .באחריות הקבלן( ביצוע החלפת הפנס הינהנוספות )בהם       

            . במרכזיות התאורה RFגופי התאורה כוללים רכיב תקשורת מסוג        
   התאורה. מערכת התקשורת הינה מותקנות רכזות תקשורת לשליטה גופי       
     רת סיסקו ומנוהלת בארץ על ידי חברת אלתם עין השופט. הקבלן בשל ח      
 יידרש להכיר את המערכת ולשלוט ולתפעל את מערכת הבקרה.       
תקופת ההתקשרות הקיימת עם חברת אלתם עין  תסתיים 1.6.2020בתאריך       
  איתם במסגרת התמורה שהציע  יידרש לחדש את השירות והקבלןהשופט       
  במכרז.      

 

 רותים שיספק הקבלן יפירוט הש .3
 

בדיקות ותיקון ליקויים של לוחות ומתקני חשמל על מנת להבטיח פעולתם  3.1
  התקינה כולל החלפת חלקים ואביזרים. 

 
 שבועי-דוסיור  3.2

 
 ך הקבלן סיור לאורך כל קווי תאורת הרחובות לפחות יער ייםאחת לשבוע 

 ע את הפעולות הבאות: ידליק כל קטע תאורת הרחובות ויאתר במועצה ויבצ            
 , יחליף במידת הצורך נורות ו/או שלא דולקים. יבדוק מהות התקלה  פנסים            
  אביזרי עזר ומגשים כולל אביזריהם.            

 
  יחליף במידת הצורך ציוד במרכזיות. 

 
לו בעת הסיור כגון: יישור יבצע תיקונים של ליקויים אחרים ברשת שיתג 
 עמודים, מתיחת עוגנים וכו'.  
  
 הקבלן ימלא דוח ובו יפרט את התיקונים הנדרשים בהתאם לממצאי הסיור    
  ויתקנם לאחר קבלת אישור מאת המפקח.            
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    ים בהם יקבע הודעה מהמפקח, במקרבהתאם להקבלן תיקונים, בנוסף יבצע  
   תיקון למועד הסיור. הקבלן מתחייב לבצע את את האין לדחות כי  המפקח            
  שעות מהמועד שבו נמסרה לו ההודעה.  48התיקונים לא יאוחר מאשר            

 
  דחופיםתיקונים  3.3

 
 לבצע תיקונים בהולים מתחייב  המפקחבמקרה שבהם יידרש הקבלן על ידי  

   לא יאוחר ובאופן מיידי, ובכל שעות היממה  בכל ימות השבועהוא לבצעם             
  .שעות מהמועד שבו נמסרה לו הדרישה 4 -מ            
  

  :הינם כדלקמן דחופיםתיקונים 
 

 תקלות המהוות סיכון בטיחותי.תיקון  .א 
 

   חשמל למתקנים חיוניים שבאחריות  תיקון תקלות המונעות אספקת ב. 
 ועצה.המ

 
 או יותר גופי תאורת רחוב ברצף.  4 -קלה בתיקון במקרה של ת ג.
 
 

  )תחזוקה חצי שנתית( מרכזיותתחזוקת  3.4
 

 חודשים לפחות יבצע הקבלן פעולות תחזוקה מונעת בתוך  6אחת לכל  
במסגרת תחזוקה זאת יבוצעו  .)לוחות חשמל לתאורת רחוב( המרכזיות            

   העבודות הבאות: 
 

   צוני.ניקוי הארון פנימי וחי 
 

   חיזוק ברגים. 
 

   ניקוי מגעי מגענים. 
 

   בדיקת פעולה תקינה של הציוד. 
 

   החלפת ציוד במידת הצורך. 
 

  כל פעולה אחרת שתבטיח עבודה תקינה של המרכזיות ללא תקלות. 
 

הקבלן ידאג לכיוון שעוני השבת במרכזיות והתאמתם לפעולה לפי תקופות  
  השנה. 

 
 תחזוקה שנתית() רחובותי תאורת תחזוקת קוו 3.5

 
 אחת לשנה יבצע הקבלן פעולות תחזוקה מונעת בקווי תאורת רחובות  

   כדלקמן:            
 

  יישור עמודים. 
 

  החלפת עמודי עץ רקובים. 
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   מתיחת עוגנים. 

 
  מתיחת חוטים. 

 
  החלפת פנסים פגומים. 

 
 מכניות או חשמליות ביצוע כל עבודה אחרת הדרושה למניעת תקלות  

  בקווים.           
 

  רישום בכרטסת וניהול יומני עבודה 3.6
 

 בתום כל אחת מפעולות התחזוקה או תיקונים המפורטים לעיל ירשום  
  הקבלן בכרטסת של כל עמוד ומרכזיה את הפעולות שביצע.            

 
 
 

  תקלות ברשת חברת חשמל 3.7
 

מקורה ברשת חברת החשמל, יודיע הקבלן בכל מקרה שמתגלית תקלה ש 
 מיידית על התקלה לחברת החשמל וידאג לביצוע התיקון. הקבלן ישא  

 נזק שייגרם למועצה ו/או לצד שלישי עקב עיכוב במסירת  באחריות לכל            
 ההודעה לחברת החשמל ו/או שהזמנת חברת החשמל לתיקונה של התקלה.           

 

  עבודות נוספות .4
 

תבוצע ע"י הקבלן רק לאחר קבלת אשור בכתב  3כל עבודה שאינה כלולה בפרק 
  מהמפקח.

 

  אביזרים וציוד חשמלי .5
 

ציוד אשר לא יאושר להתקנה ע"י המפקח יסולק מהמקום ע"י הקבלן ועל  5.1
  חשבונו ויוחלף בציוד אחר  מאושר. 

 
בלן ע"י המפקח רק ציוד ואביזרים דומים ו/או שווה ערך יותרו לרכישה לק 5.2
לאחר שהקבלן יוכיח באמצעות מסמכים ודוגמאות תכונות זהות לנדרש  
 המקורי. הערה:  בכל מקרה, הקבלן חייב לקבל את אישור המפקח  בציוד  
   לפני רכישת האביזרים והציוד החשמלי הנדרש במתקן.      

  
  הפחתת התמורה .6

 
בלן במקרה של אי ביצוע המפקח יהיה רשאי להפחית סכומים מחשבונות הק

ו/או מחדל בביצוע ו/או איחור בביצוע ו/או ביצוע חלקי של השירות כמתואר 
  לעיל. 3בפרק 

 
המפקח יאשר את החשבונות החודשיים של הקבלן רק לאחר שיוצגו לו כרטסות 

ויומני עבודה על ביצוע השירות והוא רשאי לדרוש מהקבלן כל עבודת תיקון 
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חדש אם השירות  לא בוצע בהתאמה מלאה לדרישת חוזר ו/או תיקון  מ
 המפקח.

 
 
 

______________ 
 הקבלן         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 נוסח  ערבות  בנקאית
 

 
 לכבוד

 המועצה האיזורית גדרות
 עשרת

 
 ערבות בנקאית אוטונומיתהנדון:                         

 
בים בזה כלפיכם על פי בקשת ______________)להלן: "המבקשים"( אנו ער

( בתוספת ש"ח אלף עשרים)ובמילים:  ש"ח 20,000לסלוק כל סכום עד לסך של 
הפרשים הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד כמפורט להלן )להלן: "הפרשי 

לביצוע עבודות  2/18 הצמדה"(, להבטחת התחייבויות המבקשים על פי הסכם
, שצ"פ ומבנים תתאורת רחובו, שיפוץ, אחזקה ותחזוקה של מתקני חשמל

 .ציבוריים
 

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי 
הצמדה מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס 
או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום 

ת או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטי
 טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים באשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

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

 הכולל הנ"ל.דרישותיכם לא יעלה על הסך 
 

 במכתבנו זה:
 

          המרכזית  הלשכה המתפרסם על ידימשמעו מדד המחירים לצרכן  -"מדד" 
 לסטטיסטיקה.                
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 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:
 

אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, עפ"י ערבות זו 
 15.2.18עלה לעומת המדד שפורסם ביום כי המדד החדש  "המדד החדש"()להלן: 
יהיו הקרן והפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד  "המדד היסודי"()להלן: 

 החדש שבסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי.
 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
 

ם ממועד סיום תקופת ההתקשרות בין חודשי 12עד לתום ערבות זו תישאר בתוקפה 
 . הצדדים

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 
 בכבוד רב,                                                                        

 
 

 
 
 

 אישור על קיום ביטוחים
 

ם לפגום בתקינותו ולגרום )אין לבצע בנספח הזה שינויים או תוספות או מחיקות שעלולי
,נא להחזירו אלינו מלא וחתום  הקטנת סכומי ביטוח תפסול מידית את הנספחלפסילתו, 

לא יתקבל נספח אחר מלבד הנספח  על ידי חברת ביטוח, באיכות נקיה ובסריקת מקור,
 הזה(, 

 
 

 תאריך___________________           לכבוד                                                                    
 

 ו/או חברות בת גדרותהמועצה האזורית 
 ו/או הוועדים המקומיים בתחום שיפוטה

 ו/או  גופים מטעמה ו/או מנהליה ו/או יועצים מטעמה
 )להלן "המועצה"(.  

 
מתקני  שיפוץ אחזקה ותחזוקה של 2/18הזמנה  -ביטוחים אישור קיום בטוח הנדון: 

 האזורית גדרות המועצה ורת רחובות, שצ"פ ומבנים ציבוריים בתחוםתא ,חשמל
 

עבור  את הביטוחים הר"מהחתומה מטה חב' לבטוח בע"מ מאשרת בזאת כי ערכה 
 "(הקבלן)להלן "_______________________ ,הקבלן

  
 העבודות הנדרשות 

זוקה של מתקני אחזקה ותח , עבודותעבודות חיווט ושיפוץשיפוץ, אספקה, תכנון, ביצוע 
שתדרוש  ותאורה , וכן כל עבודת חשמלהחשמל ותאורת הרחובות ביישובי/מתקני/מבני המועצה

 )להלן "שירותים"(המועצה, בכל עת מהקבלן ,בכל שטח השיפוט שלה.
 

  פוליסה לביטוח אחריות מקצועית: .א

אה על פי כל דין עבור כל נזק ו/או הוצובהתאם  הקבלןטוח אחריותו החוקית של ילב
שתיגרם למועצה ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מהפרת חובה מקצועית, טעות, השמטה, 

, לרבות עקב אי יושר עובדים, עקב אבדן מסמכים ו/או אמצעי בתום לבליקוי, הזנחה 
בוטחה באחריות צולבת עבור אחריותה למעשי ו/או  המועצהגיבוי ואגירת מידע. 
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ש"ח למקרה ולתקופת  000,0002,יהיה סך גבול האחריות ו/או מטעמו  הקבלןמחדלי 
, אלא אם ערך חודשים מתום תוקף הביטוח 12הבטוח. הביטוח כולל תקופת גילוי בת 

הפוליסה כוללת ביטוח חלופי, אשר מעניק כיסוי כמתחייב מהאמור בסעיף זה. הקבלן 
 ומכסה הוצאות הגנה משפטית בהליכים פליליים, חודשים 12"תקופת גילוי" של 

 
 וח אחריות כלפי צד ג': טיב .ב

על פי  דין עבור כל נזק לרכוש ו/או גוף ו/או נזק  הקבלןלבטוח אחריותו החוקית של 
נפשי ו/או שכלי כתוצאה מכך לרבות כלפי ו/או בגין ספקי משנה ו/או עובדיהם, 

 המועצה עמו יחסי עובד ומעביד. לקבלןעובדיה וכלפי כל מי שלא נוצרו המועצה ו/או 
וף לתנאי "אחריות צולבת".  הבטוח לא יוגבל מעבודות בגובה או בעומק בוטחה בכפ

ו/או בגובה, משמוש בנשק ברישיון, תביעות שבוב של המוסד לבטוח לאומי, פעולה  על 
 רכוש קיים, העסקת עובדים זמניים שאין חובה לדווח על שכרם למוסד לבטוח לאומי.

)מיליון שקל ( לתובע  000,0002,גבול האחריות כלפי צד ג' יהיה סכום הביטוח 
 ולמקרה ולתקופת הביטוח. 

 

  טוח חבות המעביד:יב .ג
על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ועל פי חוק האחריות הקבלן לבטוח אחריותו של 

עקב תאונה ו/או מחלה  הקבלן, כלפי עובדי ו/או מועסקי 1980-למוצרים פגומים תש"מ
כדי ו/או עקב בצוע השירותים. הכיסוי לא  יוגבל שנגרם למי מעובדיו או מועסקיו, תוך 

מעבודות בגובה ו/או בעומק משמוש ברכב ככל שהנזק לא יוכר כתאונת דרכים, פרעות, 
מהומות , שימוש בנשק  ברישיון. המועצה צוינה כמוטב במידה ויטען כלפיה כי היא 

ובע עומד על סך גבול האחריות לת  הקבלן,חבה  כמעסיק כלפי מי מעובדי ו/או מועסקי 
מיליון  20, גבול האחריות למקרה ולתקופת בטוח שנתית נקבע לסך של  ₪מיליון  6

₪. 
 

 צוין כדלקמן:  יבפוליסה הנ"ל  תנאים כלליים: .ד

:  המבטח ויתר על זכות התחלוף/שיבוב כלפי המועצה, מנהליה ו/או ותור תחלוף  א.
מור לא יחול  כלפי אדם הויתור כאהקבלן. שלוחיה השונים לרבות בפוליסה של 

 שגרם לנזק בזדון.

: המבטח מתחייב להודיע למועצה בדואר רשום על בטול הפוליסה הנ"ל הודעות ג.
יום לפני מועד  60ו/או הרעת תנאיה ו/או הפחתת הכיסוי הביטוחי בה לפחות 

 ביטול או הרעה כאמור לעיל .  

הינו ראשוני וקודם לכל  : מוצהר בזאת כי הביטוח המפורט לעילקדימות הביטוח ד.
ביטוח שהמועצה ערכה, ולפיכך כל תנאי, סעיף או סייג בפוליסה הנ"ל המפקיע או 
מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל 

-הם "ביטוחהקבלן כלפי המועצה או כלפי מבטחיה, ולגבי המועצה ביטוחי 
וי המגיע לו עפ"י תנאיהם, ללא זכות ראשוני" המזכה אותו במלוא השיפ

השתתפות בביטוחי המועצה מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי המועצה עפ"י 
דין כלשהו. למען הסר ספק אנו מוותרים  על טענה של ביטוח כפל כלפי המועצה 

 בוטחה בכפוף לתנאי "אחריות צולבת".   המועצה  ו/או כלפי מבטחיה.

שלומי הפרמיה עבורה הביטוח כאמור לעיל, ובגין כל חיוב בלבד יישא בת הקבלןה . 
אחר הנובע ממנה לרבות בדמי ההשתתפות העצמית עקב הגשת תביעות ובכל חיוב 

 אחר הנובע מהן.

זכויות המועצה לשיפוי על פי הפוליסה הנ"ל לא תפגענה עקב אי מלוי תנאי מתנאי  ו.
טענה שתהיה למבטח בגין ומטעמו וכל הקבלן על ידי  בתום לב הפוליסה הנ"ל

 בלבד. לקבלןהאמור לעיל תופנה 

 
  

המקורית וסייגיה עד כמה שלא שונו במפורש  זה כפוף לתנאי הפוליסה אישור 
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 ומבלי להרע את תנאי הפוליסה המקורית ככל ששונו כאמור לעיל. כאמור לעיל
 
 
 ....................                              ......... ......................    תאריך חתימת ואישור המבטח    
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