
 

 

  

 1/20מכרז פומבי מס' 

הזמנה לקבלת הצעות למתן 

שירותי תחזוקה של קווי הביוב 

 והניקוז במועצה האזורית גדרות

 2020ינואר 
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 כל האמור במסמכי המכרזוהסכמנו לבחתימתנו על מסמך זה הרינו לאשר כי הבנו 
 ____________________ (בצירוף חותמת התאגיד ,המציע )בתאגיד: ע"י מורשי החתימה של המציעוחותמת חתימת 

 הזמנה להציע הצעות  - 1מסמך 

 

 1/20מס' פומבי מכרז 

תחזוקה של קווי הביוב מתן שירותי להזמנה לקבלת הצעות 

 האזורית גדרות מועצה בוהניקוז 
 

למתן , מבקשת בזאת לקבל הצעות ("הרשותאו " "המועצה")להלן: האזורית גדרות המועצה 

, הסכם וזאת על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז, תחזוקה של קווי הביוב והניקוזשירותי 

 .והנספחים המצורפים אליהםההתקשרות 

 
תנאי הסף המפורטים במסמכי אחד ממציעים העומדים בכל ורק  זה אך מכרזלהשתתף ברשאים 

 המכרז.

 
)להלן  http://gderot.muni.il/ ר האינטרנט של המועצה, שכתובתואתבלעיון מסמכי המכרז יועמדו 

המועצה מזה המופיע במסמכי המכרז שנרכשו הנוסח המחייב הוא  ולםא ,("אתר האינטרנט" –

  .בלבד

 
למציעים, בשום  , שלא יוחזרו(כולל מע"מ) ₪ 1,500 סך שללתמורה באת מסמכי המכרז ניתן לרכוש 

 .מקרה

 
אל אחראית המכרזים במועצה, , WORDשאלות ובקשות להבהרות יש לשלוח בכתב בלבד, בקובץ 

, בהתאם לתנאי המכרז, מועדיו וההוראות limor@gderot.muni.ilבדוא"ל  ,רובינזוןלימור  'גב

 .08-8549129 יש לוודא קבלת הדוא"ל, בטלפון מס' למשתתפים.

 
האינטרנט יועלו לאתר אולם בכל מקרה ישלחו למציעים, ש אפשרת )ככל ויהיו(, מסמכי הבהרו

 ,וביחס להבהרות בכל עת באתר המועצה המועצה. משכך, באחריות משתתפי המכרז להתעדכןשל 

  ככל ויהיו.

 
תוכנס חתומים ע"י המציע כנדרש, והנספחים כשהם  ההצעה, בצירוף כל מסמכי המכרז הנדרשים

בלבד.  "1/20מכרז פומבי מס' " יירשם, עליה כלשהםללא סימני זיהוי ואטומה, למעטפה סגורה 

בשעה  2.2.20 מיום יאוחרלא וזאת לתיבת המכרזים הממוקמת במשרדי המועצה, המעטפה תוכנס 

עותק אחד ההצעה, כאשר  של ,מודפסים, עותקים זהים 2בתוך המעטפה יהיו  בצהריים. 12:00

או למקום שלא למקום , שהיוגשו לאחר מועד ההג צעות אשרה ."העתק"והשני  "מקור"יסומן 

 .יובאו לדיוןולא ל, לא יתקבלו שנקבע לעי

 

 המציעשל יובהר כי המועצה רשאית לקחת בחשבון את יכולתו הכספית של המציע, ניסיונו 

בעבודות של המציע ומחיותו המקצועית מ ,המציעניסיונה של המועצה עם  בעבודות קודמות,

, שמירה על ן העובדים המוצעים מטעם המציע, נהלי העבודה של המציעויכולות וניסי, דומות

http://gderot.muni.il/
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, ייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר. עוד יובהר כי המועצה אינה מתחוכיוצ"ב בטיחות

מבלי לגרוע מכלל האמור בהוראות מכרז זה, ית והיא רשא, או כל הצעה בכללהמיטיבה ביותר ו/

, לפי ראות לבטל את ההצעה, מכל סיבה שהיאלהורות על ביצוע השירותים, בהיקף מצומצם, 

 וזאת ללא כל צורך במתן נימוקים כלשהם, הבלעדי והמוחלט דעתהולפי שיקול עיניה 

 
תוקף הערבות האחרון של ד למועד ועההצעה תעמוד בתוקפה החל ממועד הגשתה לתיבת המכרזים 

 ., ללא זכות חזרה מצד המציעצעההבנקאית שניתנה להבטחת הה

 
המכרז. מציע אשר חזר המועצה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף ההצעות ככל שיתארכו הליכי 

לחלט את  לפי שיקול דעתה המלא והבלעדי,בין היתר, , תהא המועצה רשאית – בו מהצעתו

 .הבנקאית אשר צורפה להצעתוההמחאה 

 

או אי התאמה בין נוסח המודעה, לבין מסמכי ו/למען הסר ספק, מובהר כי במקרה של סתירה 

 נוסח המכרז.יגבר המכרז, 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בכבוד רב,

 יוסי קנדלשיין

 האזורית גדרות ראש המועצה
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 :תכן עניינים
 

 ::""מסמכי המכרז ,המסמכים המפורטים מטה יקראו להלן, יחד ולחוד
 

 

 הזמנה להציע הצעות  - 1מסמך 

 4                  תנאי המכרז והוראות למשתתפים  – 2מסמך 

 23 תכולת מעטפת ההצעה

 24 הצהרת המשתתף - 2.1נספח 

 31 הצעת מחיר – 2.2נספח 

 33 ההתקשרות הסכם – 2.3נספח 

 55 הצהרה בדבר היעדר הרשעות קודמות - 2.4נספח 

 56 1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו  - 2.5נספח 

 58 תצהיר מציע ובעלי שליטה בדבר שמירת זכויות עובדים - 2.6נספח 

 59 אישור רו"ח - 2.7נספח 

 60 אישור ביטוחים - 2.9נספח 

 67 הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים – 2.10נספח 

 69 נוסח ערבות לביצוע החוזה – 2.12נספח 

 70 תצהיר בדבר שמירה על דיני ההגבלים העסקיים ואי תיאום - 2.13נספח 

 72 תצהיר בדבר ציוד לביצוע העבודות נשוא המכרז - 2.14נספח 

 74                מפרט טכני  – 3 מסמך
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 כל האמור במסמכי המכרזוהסכמנו לבחתימתנו על מסמך זה הרינו לאשר כי הבנו 
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 תנאי המכרז והוראות למשתתפים – 2מסמך 

 מבוא .1

, מבקשת בזאת לקבל הצעות למתן ("הרשותאו " "המועצה")להלן: האזורית גדרות המועצה 

, על בהתאם למפורט להלן ובמסמכי המכרזבמועצה, תחזוקה של קווי הביוב והניקוז שירותי 

 : וצרופותיו נספחיוכל 

 :עיקרי ההתקשרות .1.1

שירותי פתיחת עבודות אלו יכללו  – שירותים במסגרת הריטיינר החודשי .1.1.1

או על פי הודעה מהמפקח, בהיקפים שונים, ו/על פי קריאה מהמוקד  סתימות

במועדים שונים, במיקומים שונים, באיפיונים ובמורכבות שונה, ובמשך ביצוע 

 "(. עבודות דחופותשונה )להלן: "

סביב מתקני הביוב  ריסוס כנגד צמחיהכמו כן, יידרש המפקח הקבלן לבצע 

ת אחזקה מונעות פעולווריסוס דרכי גישה לתאי ביקורת ומתקני ביוב, ולבצע 

בקולטנים, בשוחות, מעברי מים ושאיבות ת הניקוז, ובמערכשטיפה וניקוי 

במקלטים ציבוריים, על פי תכנית עבודה שנתית, שתאושר מראש ובכתב על ידי 

 "(.עבודות אחזקה)להלן: "המפקח 

שטיפת קווי ביוב, ניקוי קווי ביוב, צילום קווי  – שירותים נוספים בתשלום .1.1.2

עבודות דחופות הדברות, ריסוסים, ביוב, שאיבת בורות שומן, שאיבת הצפות, 

בהתאם לקריאות והזמנות אשר יוצאו על ידי המועצה מעת למניעת זיהומים, 

)לעיל ולהלן: ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמלא של המועצה  לעת לפי הצורך

מובהר כי המועצה אינה מתחייבת למספר העבודות או  ."(נוספותעבודות "

מוותר מראש ויהיו מנוע מלטעון כל טענה ו/או דרישה להיקף העבודות, והקבלן 

 .או אובדן רווח כלשהוו/ו/או תביעה, לרבות בדבר ציפיות, הסתמכות 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, על המציע להחזיק או לעשות שימוש במוקד שירות  .1.1.3

שעות ביממה, הכשיר וערוך לקבלה, רישום וניתוב של  24נושי, המאויש במשך א

טלפונית , על המציע להציג עובד מטעמו, הזמין לחילופיןהודעות על תקלות. 

הודעות על שעות ביממה, הכשיר וערוך לקבלה, רישום וניתוב של  24במשך 

לצורך מתן  . כל אלה,("קריאות מוקדו" "שירותי מוקד)להלן: " תקלות

השירותים הנכללים במסגרת הריטיינר החודשי. מובהר כי בגין זאת, לא 

 תשולם למציע הזוכה כל תמורה נוספת.

בכל שעות ביממה, בימי חול, בסופי שבוע, בימי יבוצעו יינתנו והשירותים והעבודות  .1.2

, בכל שטחי בעת שגרה ובעת חירוםבכל מצבי מזג אוויר, , בימי חג ומועדהשבת, 

  .המועצה

המועצה תהא . חודשים מיום החתימה על החוזה 12תקופת ההתקשרות היא למשך  .1.3

פעמים  4 הבלעדי, להאריך את תוקפו של החוזה עדהמלא ו הדעת על פי שיקולרשאית, 

פעם )בסה"כ תקופת התקשרות כוללת  חודשים נוספים בכל 12לתקופה של עד נוספות, 

 . להוראות מסמכי המכרזשנים(, בהתאם  5אפשרית של עד 
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המכרז במסמכי תנאי ההתקשרות עם המציע הזוכה במכרז יהיו אך ורק על פי המפורט  .1.4

 .כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, בחוזה ההתקשרותו

והכוללת המבוקשת על ידו לצורך ביצוע  , השלמההמציע ינקוב בהצעתו בתמורה הסופית .1.5

 . המכרזמסמכי כל בהתאם להוראות מעולה,  באופןמלא ושלם של השירותים, 

למועצה, כתנאי לחתימתו של ההסכם, ערבות בנקאית אוטונומית ימציא הזוכה המציע  .1.6

בהתאמה תוגש תהא חתומה כדין, ומצד המועצה. הערבות בת פירעון עם דרישה ראשונה 

  .2.12 מלאה ומוחלטת לנספח

 

 תנאי סף  .2

התנאים המפורטים להלן הינם תנאים מוקדמים המחייבים את כל המציעים. הצעה שאינה 

( במצטבר) על כל התנאיםעונה על כל התנאים המפורטים להלן, לא תידון ותידחה על הסף. 

לא תתאפשר הגשת להתקיים באישיות המשפטית של המציע עצמו, במועד הגשת ההצעות. 

כן לא תותר השתתפותם במכרז של תאגידים ו/או הצעה משותפת ע"י מספר מציעים ו

  . שותפויות, אשר הוקמו במיוחד לצורך השתתפות במכרז זה

 .המציע הינו אישיות משפטית אחת .2.1

שירותי , )כולל( 2019 – 2016בין השנים כקבלן ראשי או כקבלן משנה, העניק, המציע  .2.2

, תאגידי מים וביוב בישראל, מקומיותרשויות ( 4)ארבע עבור לפחות תחזוקת רשת ביוב,  

משרדי או וועדים מקומיים, אגודות שיתופיות, גופים ציבוריים  ,תאגידים סטטוטוריים

 .ממשלה

שירותי )כולל(,  2019 – 2016בין השנים כקבלן ראשי או כקבלן משנה, המציע העניק,  .2.3

 תושבים. 5,000 -למעלה מהמונה אזורית,  המועצל תחזוקת רשת ביוב

-ומעלה, בעלת רישיון בר 2015ביובית משולבת משנת ייצור של  הבעליםהוא  המציע .2.4

 מ"ק לפחות.  6תוקף לשאיבת שפכים, בנפח של 

 מכרז.  מסמכיהמציע רכש את  .2.5

   .תו במכרזלהבטחת הצע, המחאה בנקאית )"צ'ק בנקאי"(המציע צירף להצעתו  .2.6

 : על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים .2.7

וכלל נספחיו, לרבות הצהרת המציע, הצעת המציע וההסכם כלל מסמכי המכרז  .2.7.1

כשכולם שתפרסם המועצה לכלל המציעים,  ולרבות כל מסמכי ההבהרות

המציע בתחתית כל עמוד בחתימת מורשי החתימה מטעם המציע  ע"יחתומים 

 חותמת המציע.בו

, עו"ד ידי על ומאושר, המציע של החתימה מורשי ידי על חתום, מלא הצעה טופס .2.7.2

נדרש להגישו במצורף  כי שצוין נוסף אישור כל לרבות ,למכרז המצורף בנוסח

 תנאי הסף.כל , לצורך הוכחת עמידתו המלאה של המציע בלטופס ההצעה

  של המציע.כללי מקצועי פרופיל  .2.7.3
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אסמכתאות, , ובכלל זה תעודות, הסמכות, מקצועי של המציעהפירוט ניסיון  .2.7.4

ם, לשם שירותילהן נתן המציע  והגופים הרשויותהמלצות ואישורים מכל אחת 

 הוכחת ניסיונו של המציע.  

 . 2.14בנספח  בדבר היותו הבעלים ו/או החוכר של הציוד המפורטהצהרת המציע  .2.7.5

שימוש בשירותי מוקד, או עובד הזמין מטעמו, החזקה או בדבר הצהרת המציע  .2.7.6

 לקבלה, רישום וניתוב של הודעות על תקלות. 

 במרשם, ישראל במדינת כדין הרשום תאגיד הנו המציע כי המעידים מסמכים .2.7.7

 עודת התאגדות ואישר מורשי חתימה. : תהרלוונטי הרשמי

 פנקסי מנהל שהמציע המעיד, מס יועץ או חשבון רואה, מורשה פקיד שוראי .2.7.8

 1975-"ותשל, מוסף ערך מס וחוק[ חדש]נוסח  הכנסה מס פקודת פי על חשבונות

 מדווח וכן הכנסותיו על שומה לפקיד לדווח נוהג ושהוא מלנהלם פטור שהוא או

 מס ערך מוסף על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף. למנהל

 המציע נגד תביעות מתנהלות על היקף הכנסותיו, וכי לא אישור רו"ח המעיד .2.7.9

 לפגוע בתפקודו עלולים אשר פירוק ו/או רגל פשיטת בהליכי נמצא אינו והוא

 כשהוא חתום ומאומת כנדרש במסמכי המכרז.במכרז,  שיזכה ככל

תצהיר בדבר העדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, מאושר  .2.7.10

 ך ורק, א1976-"ועל ידי עורך דין, עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל

 , כשהוא חתום ומאומת כנדרש במסמכי המכרז.מכרזל המצורף בנוסח

, למכרז המצורף בנוסח עובדים זכויות שמירת בדבר שליטה ובעלי מציע תצהיר .2.7.11

 .כשהוא חתום ומאומת כנדרש במסמכי המכרז

בנוסח , כשהוא חתום ומאומת כנדרש, אך ורק תצהיר אי קיום ניגוד עניינים .2.7.12

 . 2.10המדויק שצורף למסמכי המכרז כנספח 

 ., על שם המציעהעתק הקבלה בגין רכישת מסמכי המכרז .2.7.13

 10,000 ע"סלפקודת המועצה, , הצעת המציע במכרזלהבטחת המחאה בנקאית  .2.7.14

 או העתק; הנושאת חותמת ''העתק נאמן למקור"המחאה לא תתקבל  ;בלבד ₪

 .לא תתקבל המחאה אישית

כל האישורים והמסמכים הנדרשים יהיו על שם המציע בלבד ויהיו תקפים למועד הגשת  .2.8

  .לגבי כל שינוי במשך תקופת המכרזוועדת המכרזים כן את מתחייב לעד המציע. ההצעה

על פי הנוסח , במדויק ,ללא יוצא מהכלל, מובהר בזה, כי צירוף כל המסמכים הנ"ל .2.9

השמטת מסמך מהמסמכים . להשתתפות במכרז תנאי מוקדם יסודימהווה , שנדרש

לפסילת  יגרמו ,שיש בו סטייה מהנוסח ומהתוכן שנדרשו שפורטו או הגשת מסמך

 ., ללא כל צורך בהודעה למציעההצעה

, מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לוועדת המכרזים שמורה הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי .2.10

לחקור ולדרוש מהמציע להציג כל מידע ו/או מסמך נוסף שיידרש להוכחת כשירותו, 

ומחיותו, יכולת המימון שלו והתאמתו לביצוע השירות נשוא המכרז וכיוצ"ב. , מניסיונו
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במקרה בו  .המציע יהיה חייב למסור לוועדה את מלוא המידע/ המסמכים להנחת דעתה

המציע יסרב למסור מסמך הסבר או ניתוח כלשהוא כאמור, רשאית הוועדה להסיק 

 מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.

עם האמור לעיל מודגש בזאת, כי בקשת הבהרות ו/או אישורים ו/או מסמכים ו/או יחד  .2.11

המלצות נוספים, ככל שתיעשה, תיעשה לצורך בירור עמידת המציע בתנאי הסף 

להשתתפות במכרז בלבד, והחומר הנוסף שיוגש ע"י המציע במענה לשאלת הבהרות, לא 

רק על בסיס החומר שצורף לכתחילה ייחשב לצורך ניקוד איכות ההצעה, אשר יינתן אך ו

 להצעת המציע במועד הגשתה.

 

 טבלת ריכוז מועדים .3

 מועד פעילות

 16.1.20יום  מועד פרסום המכרז

 12:00שעה  26.1.20יום  מועד אחרון להגשת שאלות

 15:00שעה  29.1.20עד יום  מועד פרסום השאלות והתשובות

 12:00שעה  2.2.20יום  המועד האחרון להגשת הצעות

 מיום הודעת המועצה קלנדריים ימים  14 בתוך מועד חתימה על הסכם ההתקשרות

 חתימת המועצה  מיוםקלנדריים ימים  14 תחילת מתן שירותים

 

אחרים המופיעים בגוף מועדים שצוינו לעיל לבין המועדים במקרה של אי התאמה בין  .3.1

  .בטבלה זוהמועדים אך ורק קובעים המכרז, 

כל אחד מן ו/או לדחות לשנות ומוחלט שיקול דעת בלעדי  לעצמה תשומר המועצה .3.2

, ולא תהא למי המועצההאינטרנט של בהודעה שתפורסם באתר , המועדים המנויים לעיל

 או דרישה בקשר לכך. ו/ו/או הסתייגות כל טענה מהמציעים 

 

 תקופת ההתקשרות .4

חודשים מיום  12 הינה למשךתקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה על פי מכרז זה  .4.1

"(. למועצה שיקול תקופת ההתקשרותחתימת המועצה על ההסכם בין הצדדים )להלן: "

 12תקופות נוספות בנות ארבע לעד הדעת המלא והבלעדי להאריך את ההתקשרות 

"(, ובלבד שתקופת ההתקשרות הכוללת תקופת הארכהחודשים או חלק מהן )להלן: "

 חודשים. 60לא תעלה על 

הצדדים להביא את ההסכם לידי סיום מחמת ן באמור לעיל כדי לגרוע מזכות אי .4.2

 .הטעמים המפורטים בהסכם ההתקשרות
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 שאלות הבהרה .5

 .הבהרות את חוברת המכרז בטרם משלוח שאלותהיטב מתבקשים לקרוא המציעים  .5.1

 או ספקות, חוסר בהירות הרות לסתירות, שגיאות, אי התאמותמציע יוכל לקבל הב .5.2

בקשר למובנו במסמכי המכרז, ועל כל ספק שהתעורר  )אם ימצא( כלשהם, שימצא

למועצה במקרה כזה, עליו לפנות לקבלת הבהרות . כל סעיף או כל פרט שהוא המדויק של

 .בלבד בכתב

, או כפי התאריכיםריכוז להגשת שאלות המציעים מפורט בטבלת  המועד האחרון .5.3

 . אם יעודכן שיעודכן באתר האינטרנט של המועצה,

אחראית המכרזים ל, WORDשאלות ובקשות להבהרות יש לשלוח בכתב בלבד, בקובץ  .5.4

, בהתאם לתנאי המכרז, limor@gderot.muni.ilבדוא"ל  ,לימור רובינזון במועצה, גב'

 .5491298-08 יש לוודא קבלת הדוא"ל, בטלפון מס' מועדיו וההוראות למשתתפים.

, חובה על המציע הדואר האלקטרוני כותרתשורת בהפניה תכלול את הפרטים כדלקמן:  .5.5

ר הפניה תכלול את פרטי השואל, כתובת דוא ".1/20מס' מכרז פומבי "ת: כותרלציין ב

 אלקטרוני ופרטי התקשרות.

המציע נדרש להתייחס בשאלותיו למספר הסעיף במכרז ו/או במפרט ו/או בנספח,  .5.6

  טבלה הבאה:פורמט בבהתאם ל

 מס'  מס"ד

 סעיף

במכרז/ במפרט/ 
 בנספח

בקשה  /פירוט השאלה עמוד
 להבהרה

1     

2     

 

בהתאם למספר השאלות/ בקשות להבהרה ה הנ"ל, לטבל שורות המציע רשאי להוסיף)מובהר כי 

 אך מבלי לשנות את פורמט הטבלה(.הנדרשות על ידו, 

בזאת כי על המציעים לשאול ולהעיר בנוגע לדרישות הביטוח במכרז ומודגש מובהר  .5.7

, תוספת ההבהרה בלבד. אין לבצע כל שינויבמסגרת הליך שאלות , ובאישור הביטוחי

ואין לצרף נספח בנוסח , קיום ביטוחים אישור בדברו/או מחיקה ו/או הסתייגות בנספח 

 .שונה מזה שצורף למכרז

ככל שעד למועד האחרון להגשת שאלות, יפנה המציע לעורך המכרז מספר פעמים עם  .5.8

שאלות, עליו להוסיף בכל פניה את השאלות החדשות שהתווספו לקובץ השאלות 

הקודמות שהעביר, באופן מצטבר. קובץ השאלות היחיד שאליו יתייחס עורך המכרז, 

האחרון להגשת שאלות במועד יהיה הקובץ האחרון שהתקבל אצל עורך המכרז 

 כאמור בטבלת ריכוז התאריכים., ההבהרה

המועצה אינה מחויבת לנוסח השאלה, ובכלל זה רשאית המועצה, בעת ניסוח תשובות  .5.9

 או לנסחה מחדש, ככל שהדבר נדרש.ו/ההבהרה, לקצר נוסח של שאלה 
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בהרה יובהר כי המועצה רשאית לבצע כל שינוי במסמכי המכרז, וכן ליתן פרשנות או ה .5.10

 להוראות מסמכי המכרז, וזאת גם מיוזמתה וללא קשר לשאלות המציעים.

כל הבהרה ו/או שינוי ו/או תיקון ו/או עדכון ו/או תוספת אשר ייערכו בכתב על ידי  .5.11

יחייבו את המועצה בקשר עם המכרז, מיוזמתה ו/או כמענה לשאלות משתתפים במכרז, 

תחלפנה כל דין ודברים, והן תהווינה חלק תשובות המועצה למען הסר ספק, המועצה. 

 בלתי נפרד מתנאי המכרז, ותחייבנה את הצדדים.

 בין האמור בתשובות למציעיםלמסמכי המכרז המקוריים במקרה של סתירה בין  .5.12

במקרה של . )מסמכי ההבהרות( למציעיםתשובות יגבר האמור ב, )מסמכי ההבהרות(

 בהודעה המאוחרת יותר. רסתירה בין התשובות לבין עצמן, יגבר האמו

או מי ו/המועצה מציע לא יהא רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך על תשובות שנתנו ע"י  .5.13

  .תשובות אלה ניתנו בכתב מטעמה, אלא אם

ולצרף ככל שאלו יינתנו, על המציע להדפיס את תשובות המועצה לשאלות ההבהרה,  .5.14

 ידי המציע.על  בכל עמוד כשהן חתומות ,מעטפת ההצעההצעתו בלאותן 

מסמכי הבהרות )ככל ויהיו(, אפשר שישלחו למציעים, אולם בכל מקרה יועלו לאתר  .5.15

על המציע חלה האחריות המלאה והבלעדית להתעדכן  האינטרנט של המועצה. משכך,

 בתשובות המועצה וכן בעדכונים שוטפים באתר האינטרנט של המועצה. 

המועצה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, בכל עת בהודעה מוקדמת  .5.16

שתפורסם תוך זמן סביר טרם מועד הגשת ההצעות במכרז, לשנות את המועד האחרון 

שינויים או  .מכרזלשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים לושאלות המציעים להגשת 

 על המציע להתעדכן ולעיין באתר.תיקונים אלה יפורסמו באתר האינטרנט של המועצה, ו

ת המועד אאינם דוחים  -שובות או אי מתן ת -מובהר בזאת כי העברת השאלות, ומתן  .5.17

 .האחרון להגשת ההצעות במכרז

יחשב לכל דבר ועניין, כאילו של המועצה, אינטרנט הפרסום ההבהרות באמצעות אתר  .5.18

 .הובא לידיעתו של כל אחד מהמציעים

להעלות כל שאלה או ספק שקיים להם בנוגע לכל סתירה או אי באחריות המציעים  .5.19

התאמה בין מסמכי המכרז השונים או בין הוראות שונות באותו מסמך, וזאת בשלב 

שאלות ההבהרה. ככל שלא נשאלה על כך שאלת הבהרה טרם הגשת ההצעה, אזי במידה 

יפורשו באופן  ותימצא לאחר מכן סתירה או אי התאמה כאמור, שלא ניתן ליישבן, הן

המרחיב את חובות המציע או את זכויות המועצה, ובכל מקרה, החלטת המועצה בדבר 

 הפרשנות תחייב את המציע.

 

 רכישת מסמכי המכרז .6

שישולמו באמצעות  )כולל מע"מ(, ₪ 1,500 את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת סך של .6.1

או באמצעות שזמן פירעונה יום רכישת מסמכי המכרז,  ,לפקודת המועצההמחאה 

 ו בשום מקרה.המכרז לא יוחזרמסמכי . דמי רכישת כרטיס אשראי של המציע
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מסמכי מובהר, כי אי הגשת הצעה על ידי מי מרוכשי לעיל, מבלי לגרוע מכלליות האמור  .6.2

המכרז כי מסממכל סיבה שהיא ו/או אי זכיית מציע במכרז, לא יזכו את רוכשי , המכרז

 .בהחזר דמי רכישת חוברת המכרז

 

 אופן הגשת ההצעה .7

" המשתתףמשפטית אחת בלבד )המגיש יכונה לעיל ולהלן: "ההצעה תוגש על ידי ישות  .7.1

"( כאשר כל המסמכים והאישורים הנדרשים במכרז, יהיו על שם המשתתף המציעאו "

 במכרז בלבד, למעט אם הוגדר במפורש אחרת. 

לרבות בעל השליטה  – " מציעה "לעניין סעיף ז ;הצעה אחת בלבדמציע רשאי להגיש  .7.2

 .הנשלט על ידו או הנשלט על ידי גורם שלישי השולט בו במציע או

 ההגשה בעת הדרושים והמסמכים האישורים כל אתבאופן מלא ושלם  למלא המציע על .7.3

, להצעה בנספחים לרבות, בהצעה עמוד כל. להצעתו ולצרפם עליהם לחתום, לעיל שצוינו

 תשובותהצעת המחיר, הסכם ההתקשרות, המפרטים, האישורים, ההיתרים, התעודות, 

 בחותמת יוחתםופרוטוקול סיור מציעים,  המציעים של ההבהרה לשאלות המועצה

רו"ח , וחתימת המציע מטעם חתימהה מורשיה מקורית של וחתימ, המציע של הרשמית

 .או עו"ד, בהתאם לנדרש

קרא את כל האמור במסמכי המציע מהווה ראיה חלוטה לכך שההצעה פירושה  הגשת .7.4

וכי בטרם הגיש את , המכרזמתנאי ות השירות, הסכים לכל תנאי הבין את מההמכרז, 

בדק את כל הנתונים, הפרטים התייעץ, הצעתו, קיבל את מלוא המידע האפשרי, 

כך יהא מנוע מלהעלות כל טענה ולפי, באופן בלתי מסויג , קיבל והסכים אליהםוהעובדות

 כי לא ידע או לא הבין תנאי כלשהו של המכרז על כל פרטיו וחלקיו. 

על המציע לקרוא ולעיין היטב בכל מסמכי המכרז, להדפיסם, ולמלא בדיו צבעונית )לא  .7.5

 בצבע שחור(, את הטעון השלמה הנדרש.

היטב, ללא ציון ואטומה סגורה אחת, חתומה, מעטפה בהצעה למכרז, תוגש ארוזה ה .7.6

  .מספר המכרז בלבדו שם יירשם המעטפהאו סימן זיהוי חיצוני אחר. על  פרטי המציע

מודפסים, שלמים, מלאים , זהים)שני( עותקים  2יש לצרף המעטפה האחת, תוך ב .7.7

". העתק"יסומן והשני  "מקור"יסומן וכוללים את כל מסמכי ההצעה, כאשר עותק אחד 

 יובהר כי ההמחאה הבנקאית המקורית תצורף לעותק המקור. 

 אך ורק, המעטפה, בעצמו או באמצעות נציגו המעוניין להשתתף במכרז, ישלשל את מציע .7.8

המועצה, עד למועד בבניין , הנמצאת זים"לתיבת המכרזים המסומנת "תיבת מכר

 האחרון להגשת הצעות כמפורט בטבלת ריכוז המועדים. 

בתיבת  שלא תמצא ההצע. דא הכנסה פיסית של ההצעה לתיבת המכרזיםעל המציע לוו .7.9

 ,עד למועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים , מכל סיבה שהיא,המכרזים

 .לדיון בפני ועדת המכרזים תובאתפתח ולא לא ריכוז המועדים, כמפורט בטבלת 

כי אפשר שייתכנו קשיים בנגישות, באיתור מבנה המועצה, בשילוט,  תשומת לב המציעים .7.10

במציאת מיקום תיבת המכרזים בבניין המועצה וכיוצ"ב, אשר יאת חניה, בהכוונה, במצ
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נתונים אלו בחשבון  גשת הצעתם. על המציעים לקחתאפשר שיעכבו את המציעים בה

 ולהיערך לכך בהתאם ומבעוד מועד.

ית תהווה עילה חלק הצעה הגשתעל המציע להגיש הצעתו לגבי כל סעיפי המכרז;  .7.11

  שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים. לפסילה, לפי 

מחיקה , הערה, תוספת ,שמעי. כל שינוימ-על המציע למלא את הצעתו באופן ברור וחד .7.12

ה ו/או בקשה ו/או כל פעולה אחרת שיעשו במסמכי המכרז ו/או כל הסתייגות ו/או התני

של תוספת בגוף המסמכים ובין אם באמצעות מכתב לוואי או בכל לגביהם, בין אם בדרך 

עלולים להביא לפסילת ההצעה. בכל מקרה יחייב את ו בחשבון יילקחו לאדרך אחרת, 

 הצדדים הנוסח שהוכן ע"י המועצה, ללא כל שינוי, מחיקה, תוספת או הסתייגות.

לעיל, בעת ולצורך הערכת ההצעות תהיה המועצה רשאית  מבלי לגרוע מכלליות האמור .7.13

לדרוש מהמציע לפרט ו/או להבהיר ו/או להוסיף מסמכים על המסמכים שהגיש במצורף 

, בתוך המועד שניתן להצעתו והמציע מתחייב לשתף פעולה ולהמציא כל מסמך שיידרש

 .לו על ידי המועצה

 

 הצעת המחיר .8

בדיו צבעונית )לא בצבע שחור(, את יד ברור, הצעת המחיר תמולא על ידי המציע בכתב  .8.1

 . 2.2נספח  - בטופס ההצעההטעון השלמה 

אמדן המועצה לביצוע מלא, כולל ומושלם של השירותים הנכללים במסגרת הריטיינר  .8.2

  .לחודש₪  005,21 -בודות דחופות ועבודות אחזקה, כמוגדר לעיל( ע -החודשי )קרי 

, אך בשיעור שלא יעלה לתמורהתוספת בשיעור הנחה או בהמציע רשאי לנקוב בהצעתו,  .8.3

ספרות כלשהן לאחר  ללא – כלומרבאחוזים שלמים בלבד ), %20או יפחת משיעור של 

 .הצעה שתחרוג ממסגרת זו, תפסל על הסף הנקודה העשרונית(.

 לכל אחד מהרכיבים.שיעור ההנחה או התוספת לתמורה, יהיה שווה ואחיד,  .8.4

ההצעה שימלא המציע היא זו שתחייבו, אם וככל אשר יזכה במכרז. לא מילא המציע  .8.5

% )במילים: אפס אחוז(, וערך התמורה 0-חשב הצעתו כת -או אחוז תוספת אחוז הנחה 

 .תוספת, בלא כל הנחה או שערכה המועצה אמדןליהיה בהתאם 

 אחוז ההנחה או התוספתלבין  ,במילים אחוז ההנחה או התוספתבמקרה של סתירה בין  .8.6

ם וועדת המכרזים רשאית לפעול בכל אחת מהדרכיתהא בהצעתו, במספר, שהציע מציע 

  -הבלעדי, ומבלי צורך לנמק את החלטתה דעתה המלא, המוחלט והבאות, על פי שיקול 

 לפסול את ההצעה על הסף; .8.6.1

 שהציע;או התוספת לפנות למציע לקבלת הבהרות בקשר לשיעור ההנחה  .8.6.2

 לתקן טעויות סופר או טעויות חשבוניות שנפלו בהצעה; .8.6.3

תיו מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המציע יישא בכל העלויות בגין קיום התחייבויו .8.7

כל ההוצאות לביצוע כל העבודות באורח מקצועי על פי הסכם זה, לרבות )אך מבלי למעט( 
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הוצאת  במסמכי החוזה והנחיות המועצה, והשלמתן כמתואר בתוכניות וכנדרש

שכר לעובדי המציע, נסיעות, עלויות חניה, ביטול זמן, ישורים, רישיונות, היתרים וא

לפי החוזה וקיום כל תנאי המציע ביצוע חובותיו של  זכויות סוציאליות של עובדי המציע,

הוצאות ים, פחת, חלקי חילוף, תיקונ כוח העבודה, תיקון, בלאי ובטלה של ציוד, החוזה,

הוצאות  רכב, הוצאות משרדיות, ביטוח, ערבויות, מסים, היטלים, אגרות, קנסות וביול,

כל ההוצאות  תשלומים סוציאליים מכל הסוגים,ייעוץ משפטי, כלליות והוצאות ניהול, 

 .בין אם פורטו במסמכי החוזה ובין אם לא פורטו בהם כלל, ורווחי הקבלן, האחרות

יתווסף להצעת מס ערך מוסף בערכו כדין מס ערך מוסף;  תכולל נהאיהתמורה הנקובה  .8.8

 ., בהתאם לתנאי המכרז והסכם ההתקשרותהמציע במועדי תשלום התמורה

המציע שיזכה במכרז לא יהיה זכאי לכל תשלום, מכל מין וסוג שהוא, מעבר למחירים  .8.9

אלא אם נאמר התייקרויות, תוספות או , לרבות )אך מבלי למעט( הצמדות, שננקבו על ידו

 . באותו סעיף מפורשות

 

 המחאה בנקאית – מכרז ערבות .9

 המחאה בנקאית, על המציע לצרף לעמידה בתנאי המכרזלשם הבטחת התחייבויותיו  .9.1

 ,כמשמעותו בחוק הבנקאות )רישוי(מוכר, בנק ישראלי של מטעמו מקורית, )צ'ק בנקאי(, 

, בלבד (שקלים חדשים עשרת אלפים)במילים:  ₪ 00010, בסך של ,1981 –התשמ"א 

 .האזורית גדרות ועצהפקודת המל

הנושאת חותמת ''העתק המחאה ; לא תתקבל , בלבדמקוריתבנקאית המחאה יש להגיש  .9.2

 לא תתקבל המחאה אישית. או העתק; נאמן למקור"

ולחלט את הסכום הנקוב  ,לפירעוןההמחאה הבנקאית המועצה תהא רשאית להציג את  .9.3

אם יחזור בו המציע הזוכה מהצעתו ו/או לא יעמוד בה, לפי שיקול דעתה המלא והבלעדי, 

בתנאי כלשהו מתנאי המכרז ו/או יסרב למלא אחר הדרישות ממנו בעקבות זכייתו 

שסטה התחייבויותיו בהתאם להצעתו ולהוראות המכרז ו/או במכרז ו/או לא עמד במלוא 

מבלי שתצטרך בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי,  ,ת מהוראות המכרזבכל דרך אחר

מבלי לגרוע , זאתכל  .מציעלאו לפנות קודם לכן ו/או לבסס דרישתה ו/לנמק בקשתה 

 כל דין.על פי לתבוע כל סעד ו/או פיצוי נוסף מזכותה של המועצה 

זה עם לאחר שייחתם חו ,תוחזר למציעים שהצעתם לא נתקבלה ההמחאות הבנקאיות .9.4

 מי שיקבע ע"י המועצה כזוכה.

הוחזרה לו על ידי המועצה, בכל דרך שהיא, לא יוכל לערער על זכייה  המחאתומציע, אשר  .9.5

ההמחאה של אחר במכרז, אלא אם כן המציא למועצה, במצורף לבקשתו לערער, את 

 הצעתו המקורית.הבנקאית שצירף ל

לרבות במקרה בו יבוטל המכרז מכל סיבה שהיא, ז, ה בגין הוצאת ערבות למכרהוצאכל  .9.6

 תחול אך ורק על המציע. 
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 ובחירת ההצעה הזוכה הליך בדיקת ההצעות .10

 רשאית למנות צוות ו/או מומחה מטעמה לבדיקת ההצעות והמציעים.וועדת המכרזים  .10.1

או לקוחות אחרים, על בסיס מידע קיים או העולה ו/הוועדה רשאית לפנות לאנשי קשר  .10.2

ההצעה או מבדיקתה, על מנת להתרשם ממידת שביעות הרצון של לקוחות אלו  מן

 . מהשירותים שסופקו להם על ידי המציע

 בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך ביחס למציע או לשירותים המוצעים.  .10.3

הוועדה רשאית לפנות במהלך תהליך הבדיקה וההערכה אל המציעים כולם או אל חלקם  .10.4

השלמת מסמך או מידע כלשהם, הדרושים לצורך בחינת ההצעה או בכדי לקבל בדרישה ל

או  הבהרות להצעתם, או בכדי להסיר אי בהירויות שעלולות להתעורר בבדיקת ההצעות

 .הדרושים לשם ניהול תקין והוגן של המכרז

תגובת המציעים שתוגש עד המועד אותו קבעה ועדת המכרזים בפנייתה, תצורף להצעה  .10.5

. אם לא תינתן תשובה, תדון ועדת המכרזים בהצעה על ממנהותחשב כחלק בלתי נפרד 

בסיס המידע המצוי בידיה או תפסול ההצעה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. מובהר כי 

 המהווה שינוי להצעה. , עתייחס לתגובה של המציתועדת המכרזים לא 

לשם הוכחת ניסיון ויכולות המציע לא ניתן להסתמך על ניסיון חברות בנות ו/או קשורות  .10.6

 ו/או אורגנים קשורים אחרים.

 :ההצעות במכרזשלבי בדיקת  .10.7

 :חינת עמידת ההצעות בתנאי הסף של המכרזב –שלב א'  .10.7.1

ועדת המכרזים תבדוק את קיומם של כל המסמכים אשר הוגשו  .10.7.1.1

באשר ותוקפם היה לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת הצעות, 

. רק הצעה אשר עמדה בכל תנאי הסף, וכוללת לעמידתן בתנאי הסף

 את כל המסמכים הנ"ל, תעבור לבדיקה בשלב ב'.

מציע שהצעתו נפסלה, יקבל הודעה על כך במועד פסילת ההצעה או  .10.7.1.2

 ,מועצהההליך המכרזי, על פי שיקול דעתה המוחלט של ה בסיום

 .והמציע מוותר מראש על כל טענה, דרישה או תביעה בעניין זה

 :מהציון הסופי 70%משקל של –ההצעה הכספית חישוב מרכיב  –שלב ב'  .10.7.2

מסך שקלול הציון הסופי  70%מרכיב ההצעה הכספית/מחיר יהווה  .10.7.2.1

הצעה יינתן באופן  הציון למרכיב הכספי/מחיר לכלשל המציע. 

בהתאם המחיר הכוללת הנמוכה/זולה ביותר, יחסי להצעת 

 לנוסחה הבאה: 

ציון מחיר משוקלל 
 × 70=  של המציע

  ביותר )הזולה( הנמוכה צעת המחירה

 תההצעה הנבחנ
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 מהציון הסופי 30%משקל של  –חישוב מרכיב הערכת איכות  –שלב ג'  .10.7.3

מסך שקלול הציון הסופי של המציע.  30%מרכיב האיכות יהווה  .10.7.3.1

וועדת המכרזים, או וועדה מקצועית שתמונה על ידי וועדת 

המכרזים, תראיין את המציעים שעברו את תנאי הסף, ותעניק ציון 

 למרכיב האיכות, עבור כל הצעה, על פי אמות המידה הבאות:

אמת 
 המידה

ניקוד  אופן בחינת הניקוד
 מירבי

ניסיון 

מקצועי של 

המציע 

במתן 

השירותים 

 ואינש

 המכרז

עבור רשויות תחזוקת רשת ביוב,  בהמציע ניסיון 
, תאגידים תאגידי מים וביוב בישראל, מקומיות

וועדים מקומיים, אגודות שיתופיות,  ,סטטוטוריים
 גופים ציבוריים ומשרדי ממשלה:

 נקודות.  5נקודה, ועד  1 –על כל גוף, מעבר לתנאי הסף 

 

 :המציע בתחזוקת רשת ביוב מועצות אזוריותניסיון 

נקודות,  2 –על כל מועצה אזורית, מעבר לתנאי הסף 
 נקודות. 10ועד 

15 

, בהתאם הגופים משירותי המציעמידת שביעות רצון 
 35 להמלצות 

 נק' 50 –ניקוד מירבי בסעיף "ניסיון מקצועי של המציע" 

ניסיון 

של מקצועי 

ראש 

  הצוות

הצוות מטעם המציע,  ראשעבור כל שנת ניסיון של 

 נקודות 10עד נקודה, ו 1  -שנים  5-מעבר ל
10 

 נק' 10 –" של ראש הצוותניקוד מירבי בסעיף "ניסיון מקצועי 

  ראיון אישי

 ראיון אישי של מנהל המציע ע"י הוועדה:

ממנהל המציע,  הוועדה הניקוד יהא על פי התרשמות
איכות הציוד, , המים והביובאת בקיאותו בתחום 
הופעה כוללת, ידע מקצועי, הכלים והאביזרים, 

 םשירותיהאיכות זמינות, איכות/ קיום שירותי מוקד, 
 קיום נהלי עבודה ושמירה על בטיחות., הכוללת

25 

 נק' 25 –" ראיון אישיניקוד מירבי בסעיף "

 70 ניקוד מירבי בשלב ג'

  

 כדלקמן:אופן חישוב האיכות יהיה  .10.7.3.2

 =ציון רכיב האיכות    
30 

× 
 סיכום ניקוד הוועדה

 מספר חברי הוועדה 70
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  שלב שקלול ודירוג ההצעות: .10.7.4

של כל הצעה יהיה שקלול של ציון ההצעה חישוב הציון הסופי  .10.7.4.1

  .רכיב האיכות, בתוספת ציון הכספית

הצעתו ההצעות תדורגנה בהתאם לגובה הציון הסופי. מציע אשר  .10.7.4.2

תומלץ זכייתו ע"י ועדת קיבלה את הציון המשוקלל הגבוה ביותר, 

 .המכרזים

, ושביעות הרצון של המציעים ההשכלה, ההחלטה האם המציע עומד בדרישת הניסיון .10.8

על בסיס המידע שהוצג/הונח , של ועדת המכרזיםהבלעדי המלא וונה לשיקול דעתה נת

 בפניה.

 .את ההצעה הזולה ביותר, או הצעה כלשהיועדת המכרזים אינה מתחייבת לקבל  .10.9

ועדת המכרזים תהא רשאית שלא להתחשב בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה  .10.10

לעומת מהות ההצעה ותנאיה, או בשל חוסר התייחסות לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת 

 .המועצה מונע את הערכת ההצעה כדבעי

תו, בחוסנו הכלכלי, בניסיונו ועדת המכרזים תהא רשאית להתחשב בין השאר, ביכול .10.11

בכישורי עובדיו ומנהליו, בנהלי ובכישוריו של המציע לבצע את העבודות בטיב מעולה, 

במחירי הצעתו של המציע, ובכל פרט עם המציע, בניסיונה הקודם עבודתו של המציע, 

  אחר שנדרש המציע להציג ו/או למלא ע"פ תנאי המכרז והוראותיו. 

  כשיר שני: .10.12

המכרזים רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה, לקבוע כי המציע אשר ועדת  .10.12.1

ככל שייקבע  הגיש את ההצעה שדורגה במקום השני ייחשב כ"כשיר שני".

  "כשיר שני" כאמור, הודעה על כך תימסר, בכתב, לאותו המציע.

הצעתו של הכשיר השני תמשיך להיות תקפה ותחייב אותו לכל דבר ועניין, וכן  .10.12.2

ו על הסכם ההתקשרות תמשיך להיות תקפה ותחייב אותו לכל דבר חתימת

 מועד ההכרזה על הזוכה במכרז. מ חודשים 6 במשךועניין, 

מלאה לכל תנאי המכרז והסכם ההתקשרות כפי  מהבהתא יפעלהכשיר השני  .10.12.3

 שהם חלים על הקבלן הזוכה. 

 שלישי".ההוראות האמורות לעיל לעניין "כשיר שני" יחולו אף לגבי "כשיר  .10.12.4

וועדת המכרזים מבלי לגרוע מהוראות מכרז זה, מהוראות כל דין ומן ההלכה הפסוקה,  .10.13

בל לקאת כל או חלק מן ההצעות,  לדחות ,הבלעדיו ה המלאדעת , לפי שיקולתרשאי אהת

 ממנה ו/או ליישם אותה בשלבים ו/או שלא להזמין הצעה כלשהי, בשלמותה או חלקים

זה ו/או שלא לבחור בזוכה כלשהו למכרז ו/או לפצל את את כל השירותים לפי מכרז 

ולקבוע זוכה אחר תחתיו ו/או  המציעבין מספר זוכים ו/או לבטל את זכייתו של  הזכייה

 להשהות אתלנהל משא ומתן עם מציע )לרבות האפשרות שלא לנהל משא ומתן( ו/או 

ערוך מכרז חדש ההתקשרות עם הספק ו/או לבטל מכרז זה ו/או ל הליכי המכרז ו/או

להרחיב, לצמצם , פי דין ו/או לא להתקשר בהסכם עם גורם כלשהו על אחר תהליך ו/או
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ההסכם עם  המכרז בשלבים, מכל סיבה שהיא, לרבות לאחר החתימה על או לממש את

  .זה לפי מכרזהמציע הזוכה 

ו/או המציעים, והמציע הזוכה במכרז, מוותרים מראש ויהיו מנועים מלטעון כל טענה  .10.14

, לרבות בדבר צפיות ו/או כלפי כל מי מטעמה דרישה ו/או תביעה כלפי וועדת המכרזים

 .הסתמכות או אובדן רווח כלשהי

)אך לא חייבת(, להביא בחשבון את הטעמים המועצה שאית ר, המועצהבמסגרת שיקולי  .10.15

 הבאים:

 ;המועצהטיב ואיכות השירותים המוצעים והתאמתם לדרישות  .10.15.1

בעבודות נשואות והמלצות  כישורים וניסיון קודם של המציע, ותקאמינות,  .10.15.2

  ;מתן שירותים קודמים ו/או נוכחייםהמכרז, חוות דעת מכל גורם בגין 

 ;צה למול המציע בהתקשרויות קודמותניסיונה של המוע .10.15.3

אם אותו מציע ו/או חברה שהמציע בעל שליטה בה, הפרו התחייבויות חוזיות  .10.15.4

, במהלך המועצהלחברה שהמציע בעל שליטה בה, כלפי  קודמות שהיו לו ו/או

חמש השנים האחרונות שקדמו להגשת ההצעה במכרז זה, ובלבד שנמסרה לו 

 הודעה בכתב מהמועצה בנוגע לאותה הפרה;

לגבי איתנותו הפיננסית של המציע, לרבות כל גורם המועצה הערכתה של  .10.15.5

 קופת ההתקשרות;שעלול לפגוע באיתנותו הפיננסית של המציע במהלך ת

התנהלותו של המציע בנוגע לשמירת זכויות עובדים, לרבות קיומה של חוות  .10.15.6

עמו התקשר  אשרדעת שלילית בכתב או דו"ח ביקורת שלילי בעניין זה, מגוף 

 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז; ארבעהמציע במהלך 

העסקיים, וכי במידה חשד שההצעה אינה עולה בקנה אחד עם דיני ההגבלים  .10.15.7

את הזכות לפסול המועצה ויתעורר חשד סביר שלא כך הדבר, שומרת לעצמה 

 את ההצעה;

הצעה משותפת של מספר מציעים; לא ניתן להסתמך על ניסיון חברות בנות  .10.15.8

 ו/או קשורות ו/או אורגנים לשם הוכחת יכולות המציע;

מהמחיר שנקבע  הצעת מציע, אשר המחיר הכלול בה נמוך באופן בלתי סביר .10.15.9

באומדן הפנימי של המועצה ו/או מהמחיר שהוצע למועצה על ידי ספקים 

אחרים בהתקשרויות קודמות, או מהמחיר שנראה למועצה כמחיר הוגן וסביר 

 עבור השירותים מהסוג שהוצע;

הצעת מציע, אשר לדעת המועצה אינה מתייחסת לתנאי המכרז, באופן המונע  .10.15.10

 הערכת ההצעה כדבעי.

 באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות הקיימת למועצה.אין  .10.15.11
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 הודעה על זכייה וההתקשרות .11

שום הודעה אחרת, בין בכתב ובין  .כך המועצה לזוכה עם קביעת הזוכה במכרז, תודיע על .11.1

 המועצה.ת השתק או מניעות כלפי טענ ולא תהווה כלהמועצה פה, לא תחייב את -בעל

, והקיבול המציעהצעת  ה כקיבוליהודעת הזכיבמפורש, כי לא יראו את מובהר בזאת  .11.2

לאחר , על ההסכםשל המועצה  מורשי החתימה יהם שלותחתימהוספת יעשה רק עם 

הגשת ההצעה וחתימת המציע  אולם,. הזוכההמציע הדרישות מ לכלהשלמה מדויקת של 

 , מהווים הצעה בלתי הדירה, שהמציע אינו יכולהצעתוגבי ההסכם כחלק ממסמכי  על

 .המכרזבהוראות כאמור , ממנה, ובלבד שההצעה עדיין בתוקף לחזור בו

אישור מחברת ביטוח כי לרשותו כל הביטוחים בהיקף על המציע הזוכה להמציא למועצה  .11.3

חתום כדין על ידי חברת ביטוח הכיסוי הנדרש במכרז זה וזאת במועד הרשום בהסכם, 

, וכן את נוסח (2.9ם לנוסח בנספח )אך ורק בהתא מורשית הפועלת בישראל ואינו מסויג

קיום מלוא התחייבויותיו הבטחת להאוטונומית ובלתי מותנית בנקאית הערבות ה

"(, כשהיא חתומה ערבות לביצוע החוזה" –)להלן  על פי תנאי המכרזהמועצה וזכויות 

 .2.12כדין, אך ורק בהתאם לנוסח בנספח 

ולרבות , לעיל, תוך התקופה האמורהפורט התחייבויותיו כמאחת מלא מילא הזוכה אחר  .11.4

זכייתו ו/או הודעת אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים, אשר עליו להמציא נוכח 

ולחלט את  ה לבטל את זכייתו של הזוכה במכרזחזר בו מהצעתו, תהא רשאית המועצ

וזאת כפיצוי קבוע , במצורף להצעתוהמציע הוגשה ע"י  , אשרההמחאה הבנקאית

נוכח המועצה  ו/או סעד נוספים העומדים לזכות ומבלי לגרוע מכל זכות, ומוסכם מראש

הזוכה. כן תהא רשאית המועצה במקרה זה להתקשר המציע הפרה זו של התחייבויות 

בנשוא המכרז עם כל מציע אחר בכל התנאים שתמצא לנכון, והכל מבלי לגרוע מכל סעד 

  .פי כל דין-או על/י המכרז ופ-או תרופה אחרים להם זכאית המועצה על

המשתתפים במכרז באשר לאי  ליתראו טלפונית, דוא"ל , באמצעות עההמועצה תיתן הוד .11.5

 הצעתם.הבטחת שצירפו להבנקאית ההמחאה , ותזמן אותם לקחת ולאסוף את זכייתם

 

 ביטול הליך המכרז .12

פי דין, מעבר לאמור לעיל, ובנוסף לכל מקרה אחר בו רשאית המועצה לבטל את הליך המכרז על 

 שומרת המועצה לעצמה את הזכות לבטל את הליך המכרז, באחד או יותר מהמקרים הבאים:

 .בניהולו ו/או בבחירת ההצעה הזוכההתברר למועצה כי התקיים פגם בהליך המכרז ו/או  .12.1

התברר למועצה, לאחר הוצאת מסמכי הליך המכרז, כי נפלה טעות משמעותית במפרט  .12.2

ו/או בדרישות המפורטות במסמכים ו/או שהושמטו נתונים ו/או דרישות מהותיות 

מהמפרט או ממסמכי הליך המכרז, באופן שיש בו כדי ליצור הטעיה אצל המציעים או 

 .אצל מציעים אפשריים

התנאים המוקדמים והדרישות האחרות, המפורטות במסמכי  רק הצעה אחת עונה על כל .12.3

הליך הרכישה; אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של המועצה לבחור בהצעה יחידה 

 כזוכה במכרז והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.
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ו, או שחזר מהצעתו ביטל מציע, לאחר שקיבל מהמועצה הודעת זכיה במכרז, את הצעת .12.4

 .מכל סיבה שהיא

ה המועצה כי יש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תאמו הצעות או סבר .12.5

מחירים ו/או פעלו באופן המהווה הגבל עסקי או עבירה על חוק כלשהו. במקרה זה, 

 .ע כלשהו בהקשר לביטול הליך המכרזהמועצה לא תשלם כל פיצוי למצי

 .ליך המכרז, לדעת המועצה, ביטול ההשתנו צרכי המועצה, באופן המצדיק .12.6

וצאת המכרז ו/או ההסכם להו/או אישורים תקציביים מתאימים היעדר תקציב מתאים  .12.7

  ., כולו או חלק ממנואל הפועל

  שיקולי יעילות ואינטרס ציבורי אחר. .12.8

 

 ביטול זכייה או הודעת זכייה .13

בהתאם זכייה, ההודעת את או /זכות לבטל זכייה וה עצמה אתמועצה שומרת לה .13.1

 בכל אחד מהמקרים הבאים: להוראות הדין ו

סביר או תוכנה, אשר ו/ ההצעהו/או ועדת המכרזים מידע על המציע הגיע לידי  .13.1.1

החלטה בדבר טרם קבלת בידה, זה היה משפיע על החלטתה, אילו היה כי 

  ;זכיית המציע

 ;הקבוע במכרז בתוך פרק הזמן החוזהלא חתם על הזוכה המציע  .13.1.2

או  החתימה על החוזה או ההזמנהטרם מהצעתו למכרז, חזר הזוכה מציע ה .13.1.3

 ;ובטרם החל בביצוע התחייבויותיו על פי החוזה או ההזמנהיהן, לאחר

המציע הזוכה לא המציא נוסח ערבות ביצוע או ביטוחים, בהתאמה מלאה  .13.1.4

 להוראות החוזה; 

ערוך במועד להיות הזוכה המציע יהיה ביכולתו של קיים ספק סביר, אם  .13.1.5

 במכרז; לוחות הזמנים, שנדרשוהשלבים ושרות, על פי הלביצוע 

או על ידי מליאת ו/ ראש המועצהעל ידי או ו/ ועדת המכרזיםאי אישור על ידי  .13.1.6

 .המועצה

כל פיצוי למציע, בגין כל נזק שנגרם בהסתמך על או בהקשר להודעת תשלם מועצה לא ה .13.2

והתרופות העומדים  משאר הסעדיםגרוע . אין באמור לעיל כדי להזכייה, שבוטלה כאמור

  לרשות המועצה במסגרת הסכם זה וע"פ הוראות הדין.

 

 החלטת וועדת המכרזים או המועצהאת קביעת בית המשפט הנוגדת  .14

(, והוא יחל במתן "הזוכה המקורילהלן: "במכרז )זוכה תקבע המועצה מציע במקרה בו  .14.1

שפט מוסמך כי ובעקבות הליך משפטי ייקבע על ידי בית מ השירותים נשואי המכרז,

 ("החליפיהזוכה להלן: "חליפי )זכייתו של הזוכה המקורי בטלה וכי תחתיו מוכרז זוכה 

כנגד החלטת וועדת המכרזים ו/או כנגד החלטת המועצה, אזי  ו/או ככל שיינתן צו מניעה
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להעמיד לרשות המועצה, בצורה מסודרת ועניינית, ובאופן מהיר מתחייב הזוכה המקורי 

את מלוא המידע והנתונים שבידיו בקשר עם ביצוע השירותים, באופן ככל הניתן, 

שיאפשר למועצה להמשיך בביצועה ללא עיכוב, וישתף פעולה עם המועצה ועם מי 

 שהמועצה תורה עליו, ככל שיידרש, לצורך המשך הענקת השירותים.

זכייתו בוטלה זכייתו של הזוכה המקורי, הוא לא יהיה זכאי לשום פיצוי בגין ביטול  .14.2

 . בפועל ם, עד למועד הפסקתהשירותים שניתנו על ידו בפועלכאמור, אלא לתשלום עבור 

 ביטוח .15

)לרבות בתקופת  על המציע הזוכה יהיה לקיים, על חשבונו, בכל תקופת ההתקשרות .15.1

, פוליסת ביטוח כמפורט הארכת התקשרות או תקופת אופציה, ככל שאלו קיימות(

וכה באמצעות חברת ביטוח מוכרת ידי המציע הז-ייערכו עלבהסכם המכרז. הביטוחים 

כתנאי לחתימת חוזה מאישור קיום הביטוחים יימסר למועצה, ועותק  ,ובעלת מוניטין

 .ולהוצאת צו התחלת עבודה המכרז

המציע, בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב כי היה והצעתו תתקבל )יבחר כזוכה  .15.2

ביטוח על עמידתו בדרישות המועצה לכיסויי במכרז( ימציא למועצה אישור מחברת 

 הביטוח הנדרשים במכרז זה.

מובהר ומודגש בזאת כי הזוכה במכרז זה יידרש להמציא למועצה אישור מחברת ביטוח  .15.3

 כי לרשותו כל הביטוחים בהיקף הכיסוי הנדרש במכרז זה וזאת במועד הרשום בהסכם. 

ציע חלה האחריות לוודא בעצמו ועל מובהר בזאת כי לפני הגשת הצעה למכרז זה על המ .15.4

חשבונו עם חברת ביטוח האם תסכים לבטחו כנדרש במכרז ואת המשמעויות הכספיות 

 של התאמת הכיסוי הביטוחי העומד לרשותו לדרישות המועצה, ככל שיש כאלה.

המציע הזוכה מתחייב להצטייד בביטוח כמו כן, ככל שהדבר יידרש על ידי המועצה,  .15.5

ות המועצה וכתנאי בהתאם לדריש -תקף ביחס לכל עבודה מוזמנת רלבנטי נוסף ו

 לתחילת ביצוע העבודות. 

לשינויים או לסרב מובהר בזאת כי למועצה יהיה שיקול דעת בלעדי ומלא להסכים  .15.6

שיתבקשו בנוסח אישור עריכת ביטוחים, בכפוף לאישור שינויים אלה ע"י יועץ הביטוח 

קול דעת בלעדי ומלא שלא להסכים לשינויים כלשהם של המועצה. מובהר, כי למועצה שי

מחויב לנוסח המדויק שצורף יהא המציע הזוכה  ,בנוסח האישור הנ"ל ובמקרה כזה

למסמכי המכרז ואי המצאתו חתום לידי המועצה כנדרש, יהווה הפרה יסודית של 

 יתנה. התחייבויות המציע כלפי הרשות ועלול לגרום לביטול הזכייה ולחילוט הערבות שנ

מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת הביטוחים, בהמצאתם ו/או בשינויים כדי להוות  .15.7

ו/או  מועצהאישור בדבר התאמתם ולא יהיה בכך כדי להטיל אחריות כלשהו על ה

 ן.פי כל די-י הסכם זה או עלפ-הזוכה על המציעלצמצם את אחריותו של 

 למען הסר ספק מובהר בזאת: .15.8

לא יוכל לטעון כי אין ביכולתו ו/או חברת ביטוח מציע שהצעתו תתקבל  .15.8.1

מסרבת להתאים את כיסוי הביטוח שלו לנדרש במכרז ו/או כי עלויות התאמת 

 כיסוי הביטוח שלו לדרישות המעצה לא נלקחו בחשבון בהצעתו.
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מציע שהצעתו תתקבל ולא יתאים את כיסויי הביטוח שלו לדרישות המועצה  .15.8.2

קום אחר במכרז, שמורה למועצה הזכות, לפי במועד הרשום בהסכם או בכל מ

שיקול דעתה הבלעדי, לחלט את הערבות שהגיש, לבצע את הנדרש במכרז זה 

על ידי ספק אחר על חשבונו וכן לנקוט נגדו בכל דרך חוקית העומדת לרשותה 

לדרוש ממנו פיצוי על הנזקים שיגרמו לה מעצם אי עמידת המציע בהתחייבות 

 זו כלפיה.

 

 במסמכיםעיון  .16

, 1950 –, תשי"א האזוריותבצו המועצות עיון במסמכים יעשה בהתאם ובכפוף לקבוע  .16.1

 , ובהתאם להלכה הפסוקה.1998-בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"ח

מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות מקצועיים,  .16.2

יציין במפורש בהצעתו מהם , שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים

וכן  שמעימ-החלקים הסודיים, יסמן את החלקים הסודיים שבהצעתו באופן ברור וחד

 . לחוזה 2.1 יפרט מהם אותם חלקים ע"ג נספח

מציע שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה כולה  .16.3

צעתו כסודיים סומנו גם לעיון מציעים אחרים. במידה שהחלקים שסימן המציע בה

בהצעותיהם של מציעים אחרים כסודיים, הרי שוועדת המכרזים תהא רשאית לדחות 

   על הסף את דרישתו לעיין באותם החלקים בהצעות האמורות.

סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם  .16.4

מוותר מראש על זכות העיון  בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע

 בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.

בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המלא והמוחלט שיקול הדעת  .16.5

המכרזים בלבד, אשר תפעל בנושא זה בהתאם להוראות כל דין ולאמות המידה 

 המחייבות רשות מינהלית.

 

 שימוש בחומר המכרז .17

לצורך ורק  אךמסמכי המכרז הם קניינה הרוחני של המועצה, אשר מועבר למציעים  .17.1

בכולם או בחלקם, בין בתמורה ובין שלא במסמכי המכרז, לעשות אין הגשת ההצעות. 

 .במכרז זה כל שימוש שאינו לצורך הכנת ו/או הגשת ההצעותבתמורה, 

לא לגלות את  תמתחייבהמועצה ה של המועצה. ו של המציע והמידע שבה הם קניינהצעת .17.2

, או למומחים , זולת ליועציםמציע זוכה, טרם בחירת שלישי תוכן ההצעה לצד

אשר גם עליהם  ,במכרז, כמפורט להלן( )ולמעט למציעים, שלא זכוידה  המועסקים על

 .י כל דיןפ-אלא לצרכי מכרז זה, או אם הדבר מתחייב על ,תחול חובת הסודיות
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 תנאים כלליים .18

ההסכם המצורף למכרז זה, על נספחיו וצרופותיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי  15.1

המכרז. יש לראות את המכרז ואת ההסכם, הנספחים והצרופות, כמסמך אחד שחלקיו 

 משלימים זה את זה.

לחתימות מורשי החתימה של , מורשי החתימה של המועצה צירוף חתימותממועד  15.2

 .הוראות החוזה את תנאי המכרזיחליפו המציע הזוכה, 

 .על חתימה ו/או על מועד חתימה על חוזה התקשרותת מתחייבהמועצה מודגש כי אין  15.3

ההצעות תערכנה ותוגשנה בהתאם להוראות כל דין, והמציעים ייחשבו כמי שקיבלו ייעוץ  15.4

 .לצורך השתתפות במכרז זה והגשת ההצעות, עצמאי ובלתי תלוי, משפטי מתאים

 כלשהי הוראה ביןשמעות ו/או פירוש שונה מ-, אי התאמה ו/או דוסתירה לש מקרה בכל 15.5

 מסמכי בין סתירה של במקרה או/שבהם ו אחרת הוראה והחוזה לבין המכרז שבמסמכי

 פירוש זכויות הרשות, לפי על להוסיף הבאים או ההוראה/ו המסמך המכרז, יגברו

 המנסח. כנגד של פירוש טענה הקבלן לזכות תעמוד הרשות, ולא

הכמויות המופיעות במכרז הנם בהערכה ויכולים לחול בהם שינויים. המועצה רשאית  15.6

לבטל, להוסיף, להקטין או להגדיל כל סעיף בכתב הכמויות מבלי שזה יגרום לשינוי 

במחיר היחידה. שימוש המועצה בזכותה זו לא תהווה עילה מצד המציע לתביעה ו/או 

 .מצד המציע הזוכה טענה כלשהו

כל שהמציע הזוכה יבקש להחליף את אנשי המקצוע מטעמו, בגורמי מקצוע אחרים, על כ 15.7

 המציע הזוכה לקבל את אישורה של המועצה, מראש ובכתב, להעסקתם. 

אינו עומד בהנחיות ו/או בהגדרות ו/או בתנאים המציע, או מי מטעמו, באם יימצא כי  15.8

ללו, או כי הוחלף באחר ללא אישור ו/או יימצא כי רישיונו ו/או תעודותיו הותלו או נש

 ,המוקדם ובכתב של המועצה, רשאית המועצה, מבלי לגרוע מזכויותיה לכל סעד אחר

 התקשרות לאלתר.הלקבל כל החלטה בנושא לרבות החלטה על ביטול זכיה או ביטול 

השיפוט הבלעדית והייחודית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים ו/או סמכות  15.9

 מחוז מרכז.ורק לבתי המשפט המוסמכים באך מכרז זה, תהא הקשורים ל

כל עניין הקשור ו/או הנובע מהליכי מכרז זה ו/או כל עניין הקשור ו/או הנובע ממסמכי  15.10

המכרז, יהיה כפוף לדיני מדינת ישראל בלבד, בנוסחם מעת לעת, והוא יתפרש על פי 

 .חולת דין זרחוקים אלה, אשר יגברו על כל כללי ברירת דין המפנים לת

המועצה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, בכל עת בהודעה מוקדמת  15.11

שתפורסם תוך זמן סביר טרם מועד הגשת ההצעות במכרז, לשנות את המועד האחרון 

שינויים או תיקונים  .להגשת הצעות וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים לפנייה זו

, ועל המציע להתעדכן באופן באתר האינטרנט של המועצהאלה ייערכו בכתב ויפורסמו 

 אינטרנט.שוטף ולעיין באתר ה

כל מציע יישא בעצמו ועל חשבונו בכל ההוצאות והעלויות הקשורות ו/או הנובעות מהכנת  15.12

מכרז לא יהיו זכאים לכל השבה ו/או פיצוי בגין ב המציעיםוהגשת הצעתו למכרז. 
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 .הוצאותיהם כאמור

, או מכל גורם מהמועצה לשיפוי או תשלום או השתתפות כל זכות היהלמציע לא ת 15.13

שלוחיה, יועציה, נציגיה ו/או מכל עדת המכרזים ו/או וו )אך מבלי למעט( לרבותה, מטעמ

הוצאה, מכל מין וסוג, שיישא המציע או מי מטעמו בשל כל  כל נזק אובגין ה, מי מטעמ

עיכובו, שינוי תנאיו או  קיומו, הפסקתו,בקשר עם המכרז, לרבות  טעם או עילה, בגין או

על דרישה ו/או טענה  המציע מוותר בזאת, ואי קבלת הצעת המציע ביטולו או בעקבות

 . ו/או תביעה לפיצוי ו/או שיפוי כלשהו מאת המועצה

 כל זכות תביעה בגין אי מימוש הזכייה, חלקה או בכלל. זכיה אזוכה לא תהמציע הל 15.14

   למועצה.זוכה במתן השירותים מציע הבלעדיות לבמכרז זה אינה מבטיחה 

הנה כמפורט במסמכי המכרז; כתובת המציע הנה הכתובת שנקבעה כתובת המועצה  15.15

ונכתבה במסמכי הצעתו; כל הודעה שתשלח על ידי המועצה ו/או וועדת המכרזים של 

המועצה, לכתובת המשתתפים במכרז, תיראה כאילו התקבלה אצל המשתתפים במכרז 

ארבעה ימי עסקים מהמועד שנמסרה למשלוח בדואר כאמור, ואם נשלחה  תוך

התקבלה אצל המשתתפים ביום  תיראה כאילו -בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני 

   עת מסירתה.ב –העסקים שלאחר היום בו נשלחה; ואם נמסרה במסירה ביד 

 

 

 

 

 בברכה,

 האזורית גדרותהמועצה 
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 תכולת מעטפת ההצעה
 

 יבדוק את תכולת המעטפה, לפני סגירתה, ויסמן את בדיקתו בטור "ביקורת המציע".המציע 

 .והכנסתה לתיבת המכרזים , לפני סגירתה"מקורהמסומנת " המציע יכניס טופס זה למעטפה

ביקורת  תיאור 
 המציע

  הצהרת המשתתף - 2.1 נספח 

  פרופיל מקצועי כללי של המציע 

ישורים והמלצות של מקבלי השירות א -מסמכים להוכחת  ניסיון המציע  
  בגופים הציבוריים 

העתקי רישיונות רכב, האישורים, תעודות החובה, תעודת הביטוח,  
  והרישיונות הרלוונטיים.  ההיתרים, ההסמכות

  אסמכתאות להוכחת אחזקת מוקד שירות או מוקדן 

  תעודת התאגדות ואישור מורשי חתימה 

  הצעת מחיר – 2.2 נספח 

  ההתקשרות הסכם – 2.3נספח  

  הצהרה בדבר היעדר הרשעות קודמות - 2.4נספח  

  1976-התשל"ו  לפי חוק עסקאות גופים ציבורייםתצהיר  - 2.5 נספח 

  תצהיר מציע ובעלי שליטה בדבר שמירת זכויות עובדים - 2.6נספח  

  אישור רו"ח - 2.7נספח  

  אישור ביטוחים - 2.9נספח  

  הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים – 2.10 נספח 

  נוסח ערבות לביצוע החוזה – 2.12נספח  

  שמירה על דיני ההגבלים העסקיים ואי תיאוםתצהיר בדבר  - 2.13נספח  

  תצהיר בדבר ציוד לביצוע העבודות נשוא המכרז - 2.14נספח  

  העתק הקבלה בגין רכישת מסמכי המכרז, על שם המציע 

  להבטחת ההצעהבמקור המחאה בנקאית  

כשכולם חתומים כלל מסמכי המכרז, מכתבי הבהרות )ככל שפורסמו(,  
   החתימה ובחותמת המציע ע"י המציע בתחתית כל עמוד בחתימת מורשי
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 הצהרת המשתתף  - 2.1 נספח

 תאריך: _______/___/___

 לכבוד

 האזורית גדרותהמועצה 

 "(המועצה" –)להלן 
 

 א.ג.נ., 

 במכרז הצהרת המשתתףהנדון: 

_, המשמש בתפקיד ____________ ____________, ת.זאני הח"מ, _________

_____________________, ח.פ./ע.מ ___________________ __________ ב_________

לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי אהיה ומורשה חתימה במציע,  ,("מציע"ה)להלן: 

 צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלקמן:

, המבקש להתקשר עם המועצה. אני מצהיר/ה 1/20 הנני נותן תצהיר זה בשם המציע במכרז מס'

מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. האמור בתצהיר זה בלשון רבים נאמר בשמי כשיר וכי הנני 

 ובשם המציע.

 

 המציע ם אודותפרטי -פרק א'

 

 :, למכרז זהאיש הקשר מטעם המציע

 

  המלא, כפי שהוא רשום במרשם  שם המציע

  )כולל מיקוד(של התאגיד כתובת מלאה 

  של התאגיד טלפון קווי במשרד הראשי

  אתר האינטרנט של התאגיד

  כתובת דוא"ל של התאגיד

   התאגידסוג 

  מספר תאגיד

  שמות הבעלים על התאגיד

  שם המנהל הכללי

  פירוט תחומי העיסוק העיקריים

  שם מלא

  נייד, מס' טלפון טלפון קווי' מס

  דואר אלקטרוני
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המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע על הגשת המענה למכרז ועל הסכם ההתקשרות פרטי 

 ודרישות נוספות כמו חותמת, אם ישנן:

 ________________ת"ז:  ________________ שם מלא:

 ________________ת"ז:  ________________ שם מלא:

  (. בעיגול את הבחירהיש להקיף * ) ביחד / לחוד הנ"ל מוסמכים להתחייב בשם המציע

 

 בדבר יכולות וניסיון הצהרות המציע  - פרק ב'

 המציעניסיון . 1

)כולל(,  2019 – 2016בין השנים כקבלן ראשי או כקבלן משנה, העניק, עצמו אני מצהיר כי המציע 

, תאגידי מים וביוב בישראל, רשויות מקומיות ארבעעבור לפחות שירותי תחזוקת רשת ביוב,  

 משרדי ממשלה. ואוועדים מקומיים, אגודות שיתופיות, גופים ציבוריים  ,תאגידים סטטוטוריים

שירותי )כולל(,  2019 – 2016בין השנים כקבלן ראשי או כקבלן משנה, המציע העניק, , בנוסף

 כדלקמן:, והכל תושבים 5,000 -למעלה מהמונה אזורית,  המועצל תחזוקת רשת ביוב

 מס'

 

שם 
הרשות/ 

 /תאגיד
 גוף

מהות 
 השירותים

היקף 
 התקשרות

 שנתית

מס' 
תושבי 
 הרשות

תקופת מתן 
 השירותים

איש קשר 
 טלפון לברוריםו

1 

 

      

2 

 

      

3 

 

      

4 

 

      

5 

 

      

6       

7       

8       



 במועצה האזורית גדרותתחזוקה של קווי הביוב והניקוז למתן שירותי  1/20מכרז פומבי מס' 

 82מתוך  26עמוד 
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מסמכים  בגופים הציבוריים עצמם וכןהמלצות של מקבלי השירות ו אישוריםמצורפים בזאת 

 .ת עמידת המציע עצמו בכל תנאי הסףעצמו, לשם הוכחנוספים בדבר ניסיון המציע 

המציע יהיה רשאי לערוך ולהגיש את הצעתו באמצעות טבלאות נפרדות וכן להוסיף לטבלאות כאמור 

מסמכים להוכחת הנתונים אשר צוינו בתצהיר המציע, ובלבד שהטבלאות האמורות תיערכנה באופן זהה 

ה הנ"ל, ושכל הנתונים המפורטים בהן ו/או במסמכים המצורפים אליהן, יאומתו באמצעות תצהיר לטבל

 .כמפורט בטפסים אלה

 

 :)לצורך עמידה בתנאי הסף( המציעיכולות  .2

ומעלה, בעלת  2015המציע הוא הבעלים, של ביובית משולבת משנת ייצור אני מצהיר כי  .2.1

 מ"ק לפחות. 6וקף לשאיבת שפכים, בנפח של ת-רישיון בר

ההיתרים, תעודת הביטוח,  , תעודות החובה,רישיונות הרכב, האישורים יהעתקמצורפים 

 .והרישיונות הרלוונטיים ההסמכות

 24מחזיק ו/או עושה שימוש במוקד שירות אנושי, המאויש במשך  אני מצהיר כי המציע .2.2

שעות ביממה, הכשיר וערוך לקבלה, רישום וניתוב של הודעות על תקלות. לחילופין, 

שעות ביממה, הכשיר וערוך לקבלה, רישום וניתוב  24למציע עובד מטעמו, הזמין במשך 

כללים במסגרת הריטיינר לצורך מתן השירותים הנ של הודעות על תקלות. כל אלה,

 החודשי.

מצורפים בזאת האסמכתאות, התעודות, מס' הטלפון של המוקד, וכל מידע, מסמך או 

 פרט, להוכחת יכולות המציע בסעיף זה. 

 

 בגין מסמכי המכרז וההצעה הצהרת מורשי החתימה .ב

שהנו ח.פ/ ע"מ ______________, מורשי חתימה ב________________________,  יהננ .א

  .כדין להגיש הצעתנו זו ךמוסמ יוהננשפרסמה המועצה,  1/20מס'  המציע במכרז

 מהווה וההצעהבמציע,  המוסמכים הגופים ידי על כדיןכי הצעת המציע אושרה  הנני מצהיר .ב

 (.במציע החברים באמצעות) המציע שלובלתי חוזרת  מחייבת, תקפה הצעה

 1/20מס' כמפורט במכרז  הודרישותי ועצה, כי קראנו והבנו את צרכי הממצהיר ומאשר יהננ .ג

וקיבלנו את כל ההבהרות וההסברים אשר ביקשנו לדעת. ברשותנו הניסיון, הידע, הכישורים, 

כח האדם וכל יתר האמצעים הנדרשים לביצוע הכלים, הציוד, האמצעים, המומחיות, 

ימשיכו להיות התחייבויות הזוכה במכרז זה, ברמה מקצועית גבוהה ובסטנדרטים גבוהים, ו

ברשותנו לאורך כל תקופת ההתקשרות, לרבות הארכות, אם וככל שתהיינה, בהתאם 

 לדרישות המכרז ועל פי התחייבותנו בהסכם.

 . את חוברת המכרז ו המלא,, על חשבונרכשהמציע כי  מצהיר יאנ .ד

לכל תנאי המכרז ומתחייבים למלא אחר כל דרישות המכרז, אם נזכה ומסכים  מצהיר יאנ .ה

בו, בדייקנות, ביעילות, במיומנות וברמה מקצועית גבוהה, לאורך כל תקופת ההתקשרות, 

 . ולהוראות הדין להסכם ההתקשרות, כול בהתאם ובכפוף להוראות המכרזוה
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כי המציע ז, וכי כי המציע בעל איתנות פיננסית, העונה על כל תנאי הסף של המכר מצהיר יאנ .ו

אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל, פירוק ו/או חדלות פירעון, ואין 

 לסכן העלולות תביעות הוגשו לא המציע נגד, וכי ועומדות מולו מסוג זהכל בקשות תלויות 

 פירעון. לחדלות לו לגרום או/ו פעילותו המשך את

מחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעת ה, 2.2מבלי לגרוע מהצהרת המציע בנספח  .ז

ו/או או קשר /המציע הוחלטו על ידי המציע באופן בלעדי, עצמאי, ללא התייעצות, הסדר ו

, ו/או עם גורם מטעם המועצה מציע פוטנציאלי אחר או עםו/עם מציע אחר משא ומתן 

או תאגיד אשר מציע ו/המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם ו

 או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה.ו/הצעות במכרז זה 

ות המציע לא היו מעורבים בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעמטעם אני ו/או מי  .ח

גבוהה או נמוכה יותר מהצעת או בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה ו/ במכרז זה

 ון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.ו/או בניסי המציע

ולא נעשית בעקבות הסדר ו/או דין , באופן עצמאי, הצעה זו של המציע מוגשת בתום לב .ט

או מתחרה פוטנציאלי ו/תיאום עם מתחרה קשר ו/או ודברים ו/או חשיפת מסמכים ו/או 

 אחר במכרז זה. 

)לרבות מציעים  םותהיינה פניות של מציעים אחרי, שיתכן יכי ידוע לנ ,מצהיר יאנ .י

התנגדות לכך ואין צורך לבקש  יכי אין ל ,מצהיר יאנ. לראות את הצעתנופוטנציאליים( 

ו, למעט המפורט להלן כחסוי, בכפוף ובהתאם להחלטת רשות להראות את הצעת מהמציע

 ועדת המכרזים בהתאם להוראות הדין.

 פים והפריטים הבאים למתחרים מטעמי חיסיון כדלקמן:שלא להציג את הסעי מבקש המציע .יא

 מס"ד
 הפריט החסוי

 נימוק החיסיון
 מס' סעיף מס' עמוד

    

    

שורות לטבלה הנ"ל, בהתאם למספר הפריטים החסויים לדעתו של המציע, ובלבד )אין מניעה להוסיף 

 שפורמט הטבלה לא ישתנה(.

 כי זכות הטיעון בדבר חיסיון פרטי ההצעה מתמצית בנימוק בנספח זה. יידוע ל .יב

ומבלי , הבלעדי והמוחלט כי ועדת המכרזים של המזמין רשאית, על פי שיקול דעתה יידוע ל .יג

להציג כל מסמך שלהערכתה המקצועית אינו מהווה סוד מסחרי דרש לנמק החלטתה זו, ישת

חסויים להצגה בפני יפים ו/או מסמכים ו/או פריטים סוי, וזאת אף על פי שציינו לעיל סעאו ח

המתחרים. בנוסף, ידוע לנו כי אין משמעות לציון גורף של מסמכי המכרז או סעיפים ממנה 

 , ובמקרה כזה ההצעה עלולה להיות מפורסמת בשלמות. יםכחסוי

אינה חסויה בשום  –כי ההצעה הכספית של המציע, כפי שנקב בטופס ההצעה הכספית  יידוע ל .יד
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 מקרה.

, מעת לעת, המועצהשהזמנת השירותים עפ"י פנייה זו תהיה עפ"י צרכי  כי ברור ,מצהיר יאנ .טו

, וללא התחייבות לכמויות כל שהן ובהתאם המועצהשל והמוחלט הבלעדי  הלפי שיקול דעת

 רז זה. למחירים בהצעתנו למכ

, הפרה של זכויות קניין של צד למועצה, כי אין ולא יהיה באספקת השירותים מצהיר יאנ .טז

כתוצאה מכך. המועצה על , או שיחולו, וכי אין כל מניעה או הגבלה שחליםשלישי כלשהו, 

בכל מקרה של תביעת צד שלישי, שתוגש נגד המועצה כמו כן אנו מתחייבים לשפות את 

 , וקשורה בזכויות בשירותים המוצעים. המועצה

ידועים  המכרז, על כל צרופותיו ונספחיו, בזאת כי כל הפרטים המופיעים במסמכי מצהיר יאנ .יז

לנו ואנו מקבלים אותם במלואם ללא סייג. הצעה זו מוצעת לאחר שבדקנו את כל התנאים 

בזאת על כל טענה  הכרוכים במתן השירות ומצאנו אותם מתאימים וראויים, ואנו מוותרים

 של אי הבנה, פגם או אי התאמה אחרת.

כי המציע עיין, קרא, בחן ובדק את כל מסמכי המכרז, על נספחיו וצרופותיו, את  מצהיר יאנ .יח

 הדרישות, התנאים כל כל תנאי ודרישות המכרז על כל סעיפיו וכל המשתמע מהם, את

את כלל והמשפטיים,  הביטחוניים , הפוליטיים,הכלכלייםהפיננסיים, והנסיבות, הפיזיים, 

העבודות, ואת כל החוקים,  ביצוע על ו/או על הצעתו להשפיע העשוייםהגורמים והסיכונים 

הצווים, התקנות, והדרישות הרגולטוריות, וכי המציע מתחייב לעמוד בכל דרישות המכרז על 

 כל תנאיו ונספחיו לרבות חוזה ההתקשרות.

ם את כל התנאי ןבחאת כל מסמכי המכרז על פרטיהם,  יןוהב ןקרא, עייהמציע כי  מצהיר יאנ .יט

את כל הבדיקות  ך, ערווהנסיבות הקשורים במכרז, קיבל את ההבהרות הדרושות ל

ש את הצעתו במכרז, וכי שקל את כל ינדרשים לשם קבלת החלטה טרם שהגוהתחשיבים ה

לפיכך,  ו.מחיר הצעתשעשוי להשפיע על קביעת ו, לרבות כל דבר השיקולים הנדרשים עבור

מראש מלהציג כל תביעות ו/או דרישות שתתבססנה על כל טענות  מנוע ומוותרהמציע יהיה 

 של אי ידיעה ו/או אי הבנה של תנאי המכרז. 

לכל ההוראות והתנאים המופיעים בכל המציע מתחייב לציית בהתאם לכל האמור לעיל,  .כ

ל הוראותיו ותנאיו של הסכם מסמכי המכרז ובנספחיו המצורפים לו ובכלל זה לכ

, ובכלל זה הננו מקבלים את סמכויותיה של ובכלל זה במחירים המוצע על ידנו ההתקשרות,

 וועדת המכרזים ו/או המזמין, ללא סייג.

ה הצעה –לא תעבור את תנאי הסף  המציע , מראש, כי ככל שהצעתהמציע מובן ומוסכם על .כא

מסכימים כי היה והצעתנו הכספית תהיה שקולה תפסל ולא תובא כלל לדיון. כמו כן, אנו 

להצעה של מציע נוסף, תהא רשאית הרשות לערוך בינינו התמחרות עד לקבלת ההצעה 

 הכספית הטובה ביותר, בכפוף לדין.

 היה והצעתנו תתקבל, הרינו מתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן: .כב

ך פרק הזמן שיידרש לחתום על כל מסמכי המכרז, לרבות הסכם ההתקשרות ונספחיו, בתו .כג

רשאית לחלט  המועצהמאיתנו על ידכם. לעניין זה הרינו להצהיר כי היה ולא נעשה כן, תהיה 
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הבנקאית אשר נמסרה לה על ידנו, וזאת מבלי ליתן לנו כל הודעה ו/או מבלי  ההמחאהאת 

בשל אי עמידתנו בתנאי  להשתיאלץ להוכיח על כל נזק או הפסד כספי כלשהו אשר נגרם 

כרז והחוזה ו/או כתוצאה מכך שלא המצאנו איזה מסמך ו/או אישור שהיה עלינו להמציא המ

 כאמור לעיל ולא ביצענו.

להפקיד בידי הרשות במועד חתימת ההסכם את העתקי כל המסמכים, האישורים,  .כד

 הרישיונות, ההיתרים והמסמכים האחרים, הנדרשים מאיתנו במסמכי המכרז. 

על ידינו,  חתום כשהוא להצעתנו צורף לחוזה, אשר חתימתה סיףלהו רשאית כי הרשות תהיה .כה

ועניין.  דבר לכל ומחייב תקף החוזה יהיהעל ידי הרשות  חתימתו ממועד אך רק כי לנו וברור

 .זו הצעתנו לפי חסר פרט כל בחוזה זכאית להשלים גם הרשות תהא

 "צו התחלת עבודה"שלא לבצע כל פעולה, כל עבודה ו/או שירות, ללא הזמנה בתוקף וללא  .כו

מוסכם ומקובל על ספק, כל למען הסר . החתום כדין ע"י מורשי החתימה מטעם המועצה

, או עבור עבודות שבוצעו שניתנו לרשותלא תשולם כל תמורה עבור שירותים הצדדים כי 

 כאמור.ת עבודה להתחלהזמנה וצו שהוצאו מבלי 

כי  , הרינו מסכימים"העבודה להתחלת צו"ב הקבוע במועד בעבודה נתחיל ולא במקרה .כז

על ה יביד שנפקיד ההמחאה הבנקאית אתה לטובת חלטל או/ו יםחרהרשות תהא רשאית לה

, ומבלי לגרוע מראש ומוערך מוסכם וזאת כפיצוילפי שיקול דעתה הבלעדי והמלא, החוזה,  פי

 .זכאית הרשות מכל סעד אליו

והחוזה  המכרז שבמסמכי כלשהי הוראה בין סתירה של מקרה בכל עלינו, כי ומוסכם לנו ידוע .כח

או /ו המסמך המכרז, יגברו מסמכי בין סתירה של במקרה או/שבהם ו אחרת הוראה לבין

של  טענה לזכותנו תעמוד הרשות, ולא פירוש זכויות הרשות, לפי על להוסיף הבאים ההוראה

 המנסח. כנגד פירוש

בהתאם בנקאית, לטובת הרשות, המחאה כערבות לקיום התחייבויותינו שבהצעה זו, רצ"ב  .כט

  להוראות המכרז.

-זו, על פי פניה חדהמחאה בנקאית אני מתירים לרשות, כהתחייבות בלתי חוזרת, לחלט  .ל

צדדית של הרשות לבנק, ללא צורך בהודעה מראש אלינו, ומבלי להטיל על הרשות כל חובה 

ימים  14להוכיח ו/או לנמק את דרישתה, באם לא נחתום על הסכם ההתקשרות תוך 

מיום קלנדריים ימים  14מיום דרישת הרשות, או לא נמציא את ערבות הביצוע תוך קלנדריים 

החוזה לחתימה ע"י הרשות, או שנמשוך את הצעתנו הזוכה, או שלא נמלא את  שיוגש לנו

 התחייבויותינו, כולן או חלקן, כלפי הרשות. 

המציע  מההצהרות לגרוע כדי זה בטופס האמורות בהצהרות אין כי, מובהר ספק הסר למען .לא

 .במסמכי המכרז המפורטים והמצגים

המציע מהווה ויתור מראש של המציע על כל ע"י הגשת ההצעה כי  אנו מודיעים ומסכימים .לב

טענה בקשר לתנאי המכרז ועל הזכות לבקש מבתי המשפט להוציא צו ביניים )לרבות צווי 

מניעה( בכל הליך משפטי בקשר עם המכרז נגד המועצה ו/או מי מטעמה ו/או נגד המציעים 

( ו/או נגד נותן המתאימים )או כל אחד מהם( ו/או נגד המציעים הזוכים )או כל אחד מהם
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 השירותים )או כל אחד מהם(, ויהיה מנוע מלבקש צו ביניים כאמור. 
 

 .זהו שמי, להלן חתימתי, ותוכן תצהירי אמת

 על החתום: באתיולראיה 

 
 

 אישור
 

____________, מאשר/ת בזה כי ביום אני הח"מ, ____________________, עו"ד, מ.ר. 

______________ הופיע/ה בפני במשרדי ברח׳ _______________________, מר/גב׳

שהינו מורשה המוכר לי אישית,  /ת.ז. מס' ____________________________________,  

ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי  ,ומוסמך לחייבו בחתימתו חתימה של המציע

 כן, חתמ/ה בפני על התצהיר דלעיל.ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה 

 

 __, עו"ד________________     ______________________

 חתימה וחותמת       תאריך 

  

 ת.ז. שם מורשה החתימה
וחותמת ידנית חתימה 

 תאגיד
 תאריך
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 הצעת מחיר – 2.2 נספח

 תאריך: _______/___/___

  

 לכבוד

 המועצה האזורית גדרות

 "(המועצה" –)להלן 
 

 א.ג.נ., 

 1/20מכרז פומבי מס'  - הצעת מחירהנדון: 

אני הח"מ, ה"ה _______________________ ת.ז. ______________________ מרחוב 

_________________ עיר ____________, לאחר שעברתי בעיון רב על כל מסמכי המכרז, 

 הצעת המחיר למכרז שבנדון, וכן מצהיר ומתחייב כלפי המועצה, כדלקמן: מתכבד להגיש את

אני משמש בתפקיד ________________________)בעלים/ מנהל כללי/ סמנכ"ל/ מורשה  .1

 –חתימה( של _____________________, ח.פ./שותפות/ע"מ ____________ )להלן 

 המציע לכל דבר ועניין. "( וחתימתי, בצירוף חותמת המציע, מחייבות אתהמציע"

 אני מורשה ומוסמך כדין ליתן הצהרה והצעה זו בשמו ובעבורו של המציע. .2

ידוע לי כי על הצעה זו חלים כל הכללים והתנאים המפורטים בתנאי המכרז וההסכם, על כל  .3

מסמכיהם, נספחיהם ופרטיהם, וכי קראתי אותם, הבנתי אותם היטב, קיבלתי את מלוא 

 ש לי, ובהתאם לכך החלטתי להגיש את ההצעה.המידע שהיה דרו

 -השירותים הנכללים במסגרת הריטיינר החודשי )קרי אני מציע להעניק למועצה את  .4

  -עבודות דחופות ועבודות אחזקה, באופן שלם, כולל מעולה ומושלם 

 :)יש לסמן את האפשרות המוצעת(

  '( 12,500המועצה ) אמדןמ ללא כל שינוי –אפשרות א₪. 

  '20% -א יותר משל %___ )במילים: _____________________(. ל הנחה –אפשרות ב. 

  20% -(. לא יותר מ)במילים: ____________________ של %___תוספת  –' גאפשרות.  

 (.לאחר הנקודה העשרונית ספרות כלשהן ללאו -הצעה שכוללת אחוז הנחה או תוספת )

 בדין ביום התשלום.על ההצעה יתווסף מע"מ, כשיעורו  .5

בכל  המציעחייב את תההצעה נכונה ומעודכנת למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה ו .6

 , כולל הארכות אם תהיינה.תקופת ההתקשרות

 ברמהנאמן, הצעתנו, ככל שתזכה, תבוצע על ידי המציע באופן מסור, מקצועי, אמין,  .7

 טובה פרקטיקה פי ועל, דין כל פי על, המועצה והנחיות הוראותל בהתאם, מעולה מקצועית

 .בענף המקצוע כללי כל ולפי

הכרוכות במילוי התנאים הנזכרים בכל המסמכים את כל ההוצאות  תללוכהתמורה  .8

, חומרי עזר אספקת חומרים)אך מבלי למעט(: לרבות , באופן מעולה, הכלולים במכרז זה

, מועד או בגין עבודת לילה, שבתכל ההוצאות הנדרשות הובלה,  )לרבות בלאי ופחת(, ציודו
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 כוח העבודהאחריות על מוצרים ושירותים, עדכונים טכנולוגיים, , עבודות משלימות, חג

הוצאות רכב, הוצאות משרדיות,  ,ציודעובדים ותיקון, בלאי ובטלה של , והעסקת עובדים

הוצאות כלליות  ,וביול , קנסותמסים, היטלים, אגרות, ערבויות, ביטוחציוד מחשוב, תוכנות, 

, תיעוד, מלאהמקצועית אספקת ספרות  ,תשלומים סוציאליים מכל הסוגים, והוצאות ניהול

כל ההוצאות וציוד מיגון ובטיחות, הוצאות הדרכה, הכשרה והשתלמויות מקצועיות, 

הכלליות של הקבלן, הישירות והעקיפות, ובכלל זה הוצאותיו המוקדמות והמקריות וכן 

ידרשו מאיזה סוג שהוא, אשר תנאי המכרז ו/או מסמכיו מחייבים אותן, הוצאות אחרות שי

אם פורטו כולן בין הקבלן, לרבות הוצאות המימון והערבויות, ורווחי ובכלל זה כל התקורה 

בין שההוצאות האמורות כולן , או מקצתן במסמכי החוזה ובין אם לא פורטו בהם כלל

  .להם בעתידידועות עתה לצדדים, ובין שהן תיוודענה 

לא תכיר בכל טענה הנובעת מאי הבנת או טעות בהבנת תנאי כלשהו מובן לי כי המועצה  .9

 .במכרז או מאי התחשבות בו

 

  שם המציע: _______________________ תאריך: _______________

  חתימה וחותמת המציע: _________________________

 
 

 אישור
 

אני הח"מ, ____________________, עו"ד, מ.ר. ____________, מאשר/ת בזה כי ביום 

______________ הופיע/ה בפני במשרדי ברח׳ _______________________, מר/גב׳

שהינו מורשה המוכר לי אישית,  /ת.ז. מס' ____________________________________,  

ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי  ,תימתוומוסמך לחייבו בח חתימה של המציע

 כן, חתמ/ה בפני על התצהיר דלעיל.ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה 

 

 __, עו"ד________________     ______________________

 חתימה וחותמת       תאריך 
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 ההתקשרות הסכם – 2.3נספח 

 

 

 2020לשנת  ביום _______לחודש ________           -שנערך ונחתם ב

 

  המועצה האזורית גדרות  בין:

  7685800עשרת, ד.נ. עמק שורק  שכתובתה

 1109854-08' פקס, מס' 1009854-08 טל' מס' 

 ___________________________ דוא"ל

 )להלן: "המועצה" או "המזמין" או "הרשות"( 
 מצד אחד          

 _________________________________  לבין:

 ע"ר/ח.פ.___________________________

 ___________________________ מכתובת

 טל' _______________ פקס' ___________

 דוא"ל_____________________________

 באמצעות מורשי החתימה מטעמו 

 ה"ה ______________ ת.ז. ____________ 

 ______________ ת.ז. ____________וה"ה  

 "("הקבלן)להלן: 
 מצד שני

 

הכל שפרסמה המועצה, לביצוע העבודות,  1/20הקבלן הינו הזוכה במכרז פומבי מס' ו :הואיל

 ;"(השירותים" :)להלן 3ובמסמך כמפורט בהסכם זה 

ידע, עבודה,  כחוהקבלן מצהיר בזאת כי הוא בעל מקצוע מיומן ומנוסה, בעל יכולת,  והואיל

ם ואמצעים כספיים, המתאימים מכל הבחינות לעמוד בכל תנאי מימתאיוכלים ציוד 

, שמירת המועדים הנקובים בהסכם זה ושמירה המועצההסכם זה, תוך מילוי הוראות 

על רמת ביצוע נאותה כמפורט בהסכם, ואין כל מניעה מקצועית, חוזית, כלכלית ו/או 

 ;למועצה ממנו מלספק את השירותים יםהמונערת, ו/או אחחוקית משפטית ו/או 

והקבלן מצהיר ומאשר בזאת כי בחן, בדק, עיין והבין את הנדרש ממנו בהתאם להוראות  והואיל

המכרז וחוזה זה, ובידיו כלל הנתונים העובדתיים והמשפטיים בקשר עם חתימת הסכם 

 ;יוזה וקבלת כל התחייבויותיו על פ

את כל הרישיונות, האישורים, ההיתרים, ובידי כל עובדיו, והקבלן מצהיר כי יש בידיו  והואיל

הידע והמומחיות והיכולת הארגונית הדרושים לביצוע שירותים מסוג וטיב השירותים 

הציוד, החומרים וכח האדם הדרושים לביצוע האיתנות הפיננסית, נשוא ההסכם ולו 

 הסכם זה;בהשירותים בהתאם לתנאים המפורטים 

באופן בלתי חוזר, את כל האמור בהצעתו למכרז, ומקבל על עצמו את  מאשר,והקבלן  והואיל

 תנאי המכרז ואת הצעתו, ללא סייגים;
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וברצון המועצה להזמין מהקבלן את השירותים, כהגדרתם בחוזה זה להלן, והקבלן  והואיל: 

המפורטים במסמכי שירותים, כאמור, והכול בתנאים את הלספק למועצה  מעוניין

 ;המכרז ובחוזה זה

שותפות או והצדדים מסכימים כי התקשרות זו תהיה על בסיס קבלני ולא תיצור יחסי  והואיל: 

לבין נותן השירותים, וזאת בהתחשב המועצה מעביד, בין -שליחות ו/או יחסי עובד

 מעביד;-הולמים התקשרות במסגרת יחסי עובדבתנאי ההתקשרות שאינם 

, הכל כמפורט םניהביהיחסים המשפטיים והצדדים מעוניינים להעלות על הכתב את   והואיל:

 ;לעיל ולהלן בחוזה זה

 

 :אי לכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

 מבוא והגדרות: .1

זה מהווים חלק בלתי נפרד כל הנספחים המצורפים המבוא להסכם, מסמכי המכרז ו .1.1

 .מהסכם זה

 הצדדים בו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. המבוא להסכם זה והצהרות .1.2

 לצורכי סדר הסעיפים, נקבעו וכן לסעיפים כותרות לסעיפים, מתן ההסכם של חלוקתו .1.3

 פרשנות לצורך בהם או להשתמש אחרת כל כוונה להם לייחס בלבד, ואין הקריאה נוחות

 והוראותיו. ההסכם

המועצה, המורה לקבלן להתחיל את מהוראה בכתב   -"הזמנה"  

לא יהיה מתן השירותים המפורטים במסגרת הסכם זה. 

חתומה בחתימה ידנית אלא אם היא להוראה, כל תוקף 

 . תמת ע"י כל מורשי החתימה במועצהובחו

החוזה, על כל מסמכיו, נספחיו, צרופותיו, לרבות   -"החוזה" 

קבצי הוראות בכתב, תרשימים, תחשיבים, הנחיות, 

מחשב, תכניות, אישורים, היתרים ותעודות, בין שצורפו 

כל מסמך, מכל מין וסוג  ובין שאינם מצורפים, לרבות

 שהוא, שיצורף לחוזה בעתיד.

לרבות )אך מבלי כל העבודות המפורטות בהסכם זה,  -" ות"השירותים" ו/או "העבוד

בהיקף, עבודות  מקצועי ומיומן ח אדםהעסקת כ למעט(

פתיחת סתימות, ניקיון, שאיבה, תיקון, תחזוקה, 

 ניקיון, שירותי מוקד,ניקוש, ריסוסים כנגד עשביה, 

והכל על פי כל הדרישות  ביצוע סיורים, הוצאת דו"חות,

, וההוראות הכלולות במסמכי המכרז, ההסכם ונספחיו

בין ולרבות כל הפעולות וההתחייבויות הקשורות בכך, 

א מפורשת ובין אם לאו, ולרבות כל עבודה אם הי

ולרבות  המפקחשתוטל על הקבלן בהתאם לחוזה על ידי 

עבודות ארעיות הנדרשות לביצועו או בקשר לביצועו של 
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ועל פי הוראותיו המפקח הכול לשביעות רצון חוזה זה, ו

 .והנחיותיו

הזוכה במכרז זה והחתום על חוזה זה, לרבות נציגיו  -"הקבלן" 

וכל מי שפועל בשמו ו/או מטעמו  ורשיו המוסמכיםומ

 . בביצוע השירותים

 "המועצה" או "הרשות" 

 .המועצה האזורית גדרות -או "המזמין" 

 .המועצה האזורית גדרות מהנדס  - "המפקח"

המועצה האזורית כל הביבים בכל קוטר שקיים במרחב  -"מערכת איסוף והולכת הביוב"

שוחות, תאי בקרה,  צנרת בכל קוטר, -" ביביםגדרות )"

אביזרים  קולטנים, ,בורות מסוגים שונים, מכסים

החל מהשוחה האחרונה של המבנה או המגרש  (,נלווים

שוחות או צינורות  (, ולרבותגם שנמצאת בשטח פרטי(

הנמצאים בשטחים פרטים ופועלים כחלק ממערכת 

 .שבאחריות המועצההאיסוף 

החוזה. לצורך הפרשנות רואים את החוזה כחיקוק כמשמעותו  פקודת הפרשנות תחול על .1.4

 בפקודה האמורה.

 .אלו אלו על להוסיף וכבאות זו את זו כמשלימות זה, על נספחיו, ייחשבו הסכם הוראות .1.5

בין הוראה מהוראות חוזה זה או אי התאמה או דו משמעות בכל מקרה של סתירה  .1.6

 -המהווים חלק מהחוזה והמצורפים אליו ונספחיו לבין הוראה במסמך אחר מהמסמכים 

כוחה של ההוראה המיטיבה עם המועצה עדיף על כוחה של ההוראה האחרת, למעט אם 

 צוין במפורש כי הוראות הנספח או המסמך גוברות. כל סתירה תובא לידיעת המועצה.

 ניתנת לאכיפה, לא אינה או חוקית בלתי הינה זה בהסכם כלשהי הוראה כי ייקבע אם .1.7

 לעמוד בתוקפן. במקרה תמשכנה אשר זה הסכם הוראות ביתרת לפגוע כדי בכך האי

 האפשר, את ככל חדשות, אשר ישקפו, הוראות לסכם לב בתום יפעלו האמור, הצדדים

 זה. הסכם של המקוריות הכוונות

בחתימה על מסמכי מכרז זה, מסכימים ומצהירים הצדדים, באופן בלתי חוזר, כי מכרז  .1.8

על כל נספחיו וצרופותיו, ממצה את כלל ההסכמות בין הצדדים, ואין כל תוקף לכל  ,זה

במישרין או בע"פ, סיכום ו/או הבטחה, בכתב או , הסדר, מו"מהצעה, מצג, תיאום, 

 הסכם זה.של שניתנו קודם לחתימתו בעקיפין, במפורש או במרומז, 

 

 הצהרות הקבלן: .2

 הקבלן מצהיר בזאת כדלקמן:
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, ותםקרא אעיין בהם, , כי הםאת כלל מסמכי החוזה על כל נספחי המועצהמכי קיבל לידיו  .2.1

שביקש והבין את תוכנם וכי קיבל מן המועצה את כל ההסברים והמידע  התייעץ, בדק

ובהתאם לכך החליט לחתום , השירותים ומילוי כלל התחייבויותיוכל נדרש לצורך ביצוע וש

 ואין לו ולא יהיו תהיינה לו כל טענות ו/או מסמכי המכרז,על הסכם זה על נספחיו ועל 

 .תביעות, כספיות או אחרות, כלפי המועצה, שמקורן באי ידיעה של תנאי או נתון כלשהו

כי אין כל מניעה, מכל מין וסוג שהוא, לפי דין או לפי הסכם, להתקשרותו בהסכם זה וכי  .2.2

 הסכם זה הנו במסגרת מסמכי תאגיד הקבלן, ונחתם על ידי מורשי חתימה מטעמו כדין. 

כי כל הצהרותיו במסמכי המכרז השונים אותם הגיש הינן אמת, והן תעמודנה במלוא  .2.3

 ות.תוקפן לאורך כל תקופת ההתקשר

כל כי לא יבצע כל פעולה, כל עבודה ו/או שירות, ללא צו להתחלת עבודה החתום כדין ע"י  .2.4

מורשי החתימה מטעם המועצה. למען הסר ספק, לא תשולם לקבלן כל תמורה עבור 

 שירותים שסיפק מבלי שהייתה לו הזמנה וצו כאמור.

ומנות, הניסיון, הידע, המיהכלכלית, היכולת הפיננסית, מלוא כי עומדים לרשותו  .2.5

וכל זמין המיומן והמקצועי, האדם הכוח , הכלים, המקצועיים והטכניים, הציוד הכישורים

באופן רציף ותוך הקפדה על מילוי , הטוב ביותר למתן השירותים על הצדדבר אחר הדרוש 

, לרבות הוראות והנחיות משרדי הממשלה, כפי שיהיו בתוקף מעת וההוראות כל התנאים

ובכל הוראה ו/או נוהג אחרים, וכי יפעיל את התכניות המפורטות במכרז תוך קיום לעת, 

של  נה המלאלשביעות רצו, מחייבות ושל כל נוהג מקובל כאמורדווקני של כל ההוראות ה

 על פי כל דין., המועצה, בהתאם להוראות חוזה זה, במועדים הנקובים בו

 רת חוזה זה, הינם בעלי כלכי הוא ו/או מי מעובדיו שיועסק על ידו במסג .2.6

וההיתרים הדרושים על פי כל דין ההסמכות, ההכשרות האישורים, הרישיונות, התעודות, 

והוא מתחייב כי יקיים ויגרום לכך שהוא הם נעדרי רישום פלילי, השירותים,  לשם ביצוע

וכי כל הרישיונות ויתר  ,ועובדיו יקיימו אחר כל התנאים והדרישות המפורטים בהם

   .כאמור ימשיכו ויעמדו בתוקפם במשך כל תקופת ההתקשרותהתנאים האישורים 

כי ייתן שירותים ביושר, במסירות, בנאמנות ובמיומנות המקצועית והכישורים  .2.7

 המתבקשים והמתחייבים מכך.

ראוי ומכבד, , סבלני, סובלני, לנהוג באופן הולם, וכל מי מטעמו כי ידריך וינחה את עובדיו .2.8

בהתאם לכל הנחיה ומנהל תקין כלפי עובדי המועצה, תושבי המועצה וכלפי כל אדם, 

 בשירות הציבורי.

, כי יקדיש את כל זמנו, מרצו, כושרו, ידיעותיו וניסיונו למתן שירותים אלו, ויפעל בשקדנות .2.9

יל, במסירות, באמונה ובנאמנות במילוי הסכם זה ויעשה כמיטב יכולתו למימוש יע

  ואפקטיבי של הסכם זה, לתועלת שני הצדדים יחדיו.

שלא יעביר ו/או ימחה ו/או יסב ו/או יתן במתנה ו/או יוריש ו/או ימשכן לאחר את זכויותיו  .2.10

ו/או חובותיו לפי הסכם זה, כולן או מקצתן, וכן מתחייב שלא לשתף איש ו/או גוף אחר 

 בכתב ומראש.  בהסכם זה, אלא אם קיבל על כך את הסכמת המועצה,

כוללת את כל ההוצאות לרבות הכלליות והוצאות אחרות מכל מין וסוג,  התמורהכי  .2.11
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הדרושות להגשת מכרז זה, למילוי תנאי חוזה זה ולהשלמת כל העבודות, לשביעות רצון 

 המועצה, בהתאם להתחייבויות הספק על פי חוזה זה כל על נספחיו.

מכוח כל דין החלות על סוג השירותים הניתנים על  והגיהות כי יעמוד בדרישות הבטיחות .2.12

 ידו בהתאם להוראות הסכם זה.

כי הוא נושא באחריות המלאה והבלעדית כלפי המועצה בכל הנוגע לביצוע התחייבויותיו  .2.13

 על פי המכרז.

מובהר כי נכונותן של הצהרות הקבלן המפורטות בסעיף זה על כל חלקיו היא תנאי מהותי  .2.14

ונות הצהרות אלה או חלקן, בין בעת חתימת הסכם זה ובין בכל מועד בהסכם זה. אי נכ

 שלאחר מכן ייחשב כהפרה יסודית של הסכם זה מצד הקבלן.

שעות, על כל שינוי בעובדה, במצב  48כי יודיע למועצה, בעל פה ובכתב, לכל המאוחר בתוך  .2.15

סר על ידי או בהצהרה שניתנו על ידי במסגרת ההצעה, החוזה או בכל מסמך אחר שנמ

למועצה וכן על כל שינוי שחל במצבו שיש בו כדי להשפיע השפעה מהותית על היכולת לקיים 

התחייבויותיו, כולן או מקצתן, לרבות אפשרות מסתברת ואפשרות עתידית, על פי המכרז, 

לרבות )אך מבלי למעט( שינוי במבנה המציע, בבעלות בו, מינוי קדם מפרק, מפרק, כונס 

 ל מיוחד )בין אם המינוי הוא זמני או קבוע(, עריכת הסדר בין המציע לבין חבריונכסים, מנה

או נושיו, מתן צו הקפאת הליכים המתנהלים נגדו, הטלת עיקול או פתיחה בהליכי הוצאה 

 . לפועל על נכסים מהותיים של הקבלן

 

 השירותים .3

נספח  – 3במסמך , כמפורט במסמכי המכרז ואת השירותים הבאים למועצה הקבלן יספק .3.1

  :טכני

שירותי פתיחת עבודות אלו יכללו  – שירותים במסגרת הריטיינר החודשי .3.1.1

, או על פי הודעה מהמפקח על פי קריאה מהמוקדבמערכת הביוב,  סתימות

במיקומים שונים, באיפיונים ובמורכבות שונה, במועדים שונים, בהיקפים שונים, 

  ."(עבודות דחופות)לעיל ולהלן: " ובמשך ביצוע שונה

פעולות ע לבצו, ביובהסביב מתקני  כנגד צמחיה ריסוסלבצע הקבלן , יידרש בנוסף

בקולטנים, בשוחות, בשטחים פתוחים, אחזקה מונעות במערכת הניקוז, 

על פי תכנית עבודה לקראת עונת החורף, , במתקנים, במוסדות ציבור ובמקלטים

 ."(עבודות אחזקה)לעיל ולהלן: " ובכתב על ידי המפקח מראששתאושר שנתית, 

שטיפת קווי ביוב, ניקוי קווי ביוב, צילום קווי ביוב,  – בתשלום שירותים נוספים .3.1.2

שאיבת בורות שומן, ניקוי מערכת ניקוז, שאיבת הצפות, עבודות אחזקה קלות 

יוצאו  בהתאם לקריאות והזמנות אשרהדברות, ריסוסים, בקווי הביוב והניקוז, 

ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמלא של המועצה  על ידי המועצה מעת לעת לפי הצורך

מובהר כי המועצה אינה מתחייבת למספר  ."(עבודות נוספות)לעיל ולהלן: "

מוותר מראש ויהיו מנוע מלטעון כל טענה בודות או להיקף העבודות, והקבלן הע

 .או אובדן רווח כלשהוו/הסתמכות ו/או דרישה ו/או תביעה, לרבות בדבר ציפיות, 
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על המציע להחזיק או לעשות שימוש במוקד שירות מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .3.1.3

הכשיר וערוך לקבלה, רישום וניתוב של שעות ביממה,  24אנושי, המאויש במשך 

במשך טלפונית הזמין . לחילופין, על המציע להציג עובד מטעמו, הודעות על תקלות

 הודעות על תקלות הכשיר וערוך לקבלה, רישום וניתוב של שעות ביממה,  24

מתן השירותים לצורך  . כל אלה,("קריאות מוקדו" "שירותי מוקד)להלן: "

בגין זאת, לא תשולם למציע מובהר כי הנכללים במסגרת הריטיינר החודשי. 

 הזוכה כל תמורה נוספת.

מפורט יתר ההוראות הטכניות והמקצועיות ומועדי הביצוע, אופן ביצוע ומתן השירותים,  .3.2

 .בהסכם יםמהותים אלו הנן תנאי .מפרט טכני – 3מסמך ב

 םאינאלו ברציפות, וללא הפסקות שהן, כל עוד במהירות, יבוצעו השירותים כלל  .3.3

מהוראות הכלולות במפרט ו/או מהוראות המפקח ו/או מעצם ביצוע העבודה  יםמתחייב

 .הטכני

מהמוקד או הודעה  הריטיינר החודשי, יבוצעו בהתאם לקריאההשירותים במסגרת  .3.4

, שאושרו מראש לתכניות עבודה חודשיות ותכניות עבודה שנתיותבהתאם ו, מהמפקח

  , לפי העניין.ובכתב

, כדין מהחתו, ערוכה והזמנת עבודהבהתאם לאך ורק יבוצעו הנוספים בתשלום השירותים  .3.5

, ולקבלן לא יהיו כל תביעות של המועצההמוחלט והבלעדי לשיקול דעתה לצרכיה ובהתאם 

שירות ו/או עבודה יובהר, למען הסר כל ספק, כי כל  .ו/או דרישות ו/או טענות בקשר לכך

ללא הזמנת עבודה חתומה כדין כאמור, ו/או על ידי מי מטעמו, שיינתנו/יבוצעו ע"י הקבלן 

 כלשהי.לא תזכה את הקבלן ו/או מי מטעמו, בתמורה 

בהיקפים שונים, הצדדים מסכימים ומצהירים, באופן מפורש וברור, כי השירותים יינתנו  .3.6

פיונים ובמורכבות שונה, במשך בתדירות משתנה, במיקומים שונים, באבמועדים שונים, 

, במזג אוויר שונה, בעתות שגרה וחירום, ולקבלן לא יהיו טענות ו/או דרישות ביצוע שונה

 או כלפי מי מטעמה.  כלפי המועצה ו/

 

 תקופת ההתקשרות  .4

חתימת המועצה חודשים מיום  12היא למשך על פי מכרז זה הקבלן עם תקופת ההתקשרות  .4.1

 "(. תקופת ההתקשרותעל ההסכם בין הצדדים )להלן: "

תקופות נוספות בנות  4עד למועצה שיקול הדעת המלא והבלעדי להאריך את ההתקשרות  .4.2

"(, ובלבד שתקופת ההתקשרות הכוללת תקופת הארכהחודשים או חלק מהן )להלן: " 12

 חודשים. 60לא תעלה על 

בתקופת הארכה יחולו כל הוראות המכרז והסכם התקשרות זה למעט אם יוסכם מפורשות  .4.3

 אחרת, מראש ובכתב.

 

 רישיונות, היתרים ואישורים  .5

וכל הקבלן , אלא אם קבלת שירותיםלמען הסר כל ספק, מוצהר ומוסכם כי המועצה לא תאשר 
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ישור, מראש ובכתב, תנה אבכל תנאי הסף ובכל הוראות הדין, והמועצה נעובדיו עומדים 

 תנאי זה הנו מהותי בהסכם.. להעסקתם

  

 עובדי הקבלן .6

עובדים לצורך מתן השירותים במכרז זה, אשר יכולותיהם, ניסיונם, עסיק יהקבלן  .6.1

 .מפרט טכני – 3מסמך במיומנותם, הכשרתם וכשירותם, מפורטים 

המפקח, מראש אך ורק עובדים שקיבלו את אישור מובהר ומוצהר כי הקבלן יעסיק  .6.2

, ששירותוובכתב; עובד, אשר לא אושרה העסקתו על ידי המפקח, באופן זמני או קבוע, או 

המפקח, אינם עונים על דרישות , רמת הביצוע שלו, התנהלותו, התנהגותו ו/או מיומנותו

 ולאלתר, והקבלן מתחייב לסלק את העובד, באופן מיידי, למועצהלא יוכל לתת שירותים 

 .בהסכם יםמהותים אלו הנן תנאי מכל אתר ומכל עבודה.

הנה סופית ומוחלטת, ללא זכות סירוב ו/או ערעור, וללא שהמפקח כאמור, החלטת המפקח  .6.3

 יהא חייב לנמק את החלטתו. 

ר, בעובד אחר, שהעסקתו אושרה סולק עובד, כאמור לעיל, מתחייב הקבלן להחליפו, לאלת .6.4

 ל ידי המפקח.  ע

לא תישא בפיצויים כלשהם, בגין סילוקו כאמור של מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המועצה  .6.5

 ד מעובדי הקבלן. עוב

 

 פיקוח וניהול .7

 ערוך ביקורות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עתהא רשאית לבצע פיקוח ולהמועצה ת .7.1

, על מנת לבדוק את קיום התחייבויותיו הקבלןובכל שלב של ביצוע העבודה, בתיאום עם 

, עמידה בלוחות הזמנים, מענה לדרישות המקצועיות, וכל דבר של הקבלן על פי הסכם זה

 הקשור למכרז ולמפרט.אחר 

כנציגה ו במכרזהקבלן לשמש מטעמה כמפקח על מילוי התחייבויות , מינתה מנהל המועצה .7.2

  ."(המפקח" –)להלן ולעיל  לצורך מתן הוראות לקבלן בהתאם להסכם זה

: רשאי לפעול כדלקמןהמפקח , יהיה ומהוראות החוזה מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל .7.3

לאשר נושאים לביצוע ועמידה בלוחות  על פי המפורט במכרז זה;הקבלן להנחות את 

, להורות ולהזעיק את הקבלן לביצוע שירותים דחופים, שירותי תחזוקה שוטפים זמנים;

לצורך ביצוע לקבלן ולתת הוראות ושיטות עבודה,  לקבוע נהלי עבודה; שירותים נוספים

ולבחון התאמתן ועמידתן הקבלן לעקוב אחרי ביצוע פעולות והתחייבויות  ;הוראות המכרז

ביצוע פעולות ומתן דו"חות הנדרשים לדעתו במסגרת מהקבלן לדרוש  בדרישות מכרז זה;

על הפגמים האמורים לקבלן להעיר  ;להורות לקבלן להרחיק עובדים ביצוע מכרז זה;

את הליקויים; להורות על זימון ישיבות עבודה וישיבות  ח מלא המסבירולדרוש דיוו

, או עבודה בתחום, בשלב באופן מלא או חלקי ,להודיע על הפסקת ביצוע העבודהתיאום; 

 ; לקבוע סדרי עדיפויות לביצוע.או במקצוע מסוים

להורות, לפי הוראת הסכם זה לקבוע, להחליט, בלעדית בכל מקרה שהמפקח הוסמך  .7.4
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קביעתו, החלטתו, הכרעתו, אישורו לגבי אותו עניין או אותה שאלה,  - לאשראו להכריע, 

 .יהיו סופיים, בלתי ניתנים לערעור ומחייבים את הצדדים, כאילו הוסכמו על ידם

 להורות או להדריך, לפקח למועצה זה הסכם פי על הניתנת זכות כל כי בזה ומוצהר מוסכם .7.5

בלבד, שלביו על ידי הקבלן,  אחר ביצוע החוזה בכלובקרה קב מע, כאמצעי לנותן השירותים

ולא יהא בשום הוראה ו/או הנחיה כזו או אחרת בכדי ליצור ו/או להשליך על יחסי עובד 

 מעביד בין הקבלן ו/או מי מטעמו למועצה ו/או למי מטעמה.

זה או לפי כל דין, ומבלי  מכרזלפי המועצה זה אינו בא לגרוע מזכויותיה של בפרק האמור  .7.6

, לאי עמידה בלוח זמנים או לכל סעד אחר המכרזלגרוע מכלליות האמור, לטעון להפרת 

 המועצה.העומד לזכותה של 

כל דין, לא יחשב  מזכויותיה עפ"י מכרז זה, או על פי בכל זכותהמועצה אי שימוש ע"י  .7.7

 תב., אלא אם כן נעשה בכמועצהיתור מצד הובשום פנים ואופן כו

 

 מועצה הבאת החוזה לידי גמר ע"י ה .8

בכל עת ומכל סיבה שהיא, ת המועצה, על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה, רשאי .8.1

 , החתומה על ידי לקבלןבכתב לידי גמר על ידי הודעה , להביא חוזה זה, כולו או מקצתו

 . גזבר המועצה וראש המועצה

מסירת  ; עםכאמור, לידי הקבלן השירותיםמתן להפסקת ה החלטעותק מה והמפקח ימסר .8.2

שיהא נקוב מועד בהקבלן יסתיימו שירותי ו תסתיים תקופת ההתקשרותהודעה כאמור, 

 .מיום מתן ההודעהימים קלנדריים  30-ובלבד שלא יפחת מ ,בהודעה

לכל דבר תסתיים ההרשאה שהוענקה לקבלן לפי הסכם זה, מסירת ההודעה כאמור, עם  .8.3

 לא יהיו רשאים עוד לעשות כל פעולה שהיא.כל מי מטעמו והקבלן ו/או ועניין, 

 נתקבלה הודעת ההפסקה, ובכל מקרה אחר של הפסקת העבודה על פי הסכם זה מכל .8.4

דו"חות, חישובים, חוות דעת, נתונים, המסמכים, יעביר הקבלן את כל סיבה שהיא, 

, פירוט של כל הפעולות יישומי מחשבפרסומים, חוברות, ניירות עבודה, הוראות ומסמכים, 

רכש נעשה בו שימוש ו/או פותח ו/או נוכל חומר אחר אשר שבוצעו ברשות על ידי הקבלן, 

 –)להלן  ותאם על ידי הקבלן בעצמו או על ידי קבלן משנה שלו, בכל מדיה קיימתהו/או 

 .המועצההודעת  ממועד קבלת ימים קלנדריים 14וזאת עד לידי המועצה, , "(המסמכים"

 קלנדריים ימים 15 בתוךהקבלן למועצה, גיש הקבלן כאמור בפרק זה, יהופסקה עבודת  .8.5

עד למועד ההודעה, בפועל שנעשתה  ההפסקה, חשבון סופי בהתאם לעבודההודעת ממועד 

 .תום החוזה למועד עד מפקחהבאישור בתוספת העבודה שתיעשה 

ו/או  ו/או תמורה תתוספלכל  םזכאי יוהילא ו/או כל מי מטעמו הקבלן כי ומקובל מוסכם  .8.6

מועד עד ל, ואושרה על ידי המפקח, בפועל ומעבר לעבודה שבוצעה על ידפיצוי ו/או שיפוי, 

 מתן ההודעה מהמועצה. 

 

 תמורה .9
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תהא , נספחיו על זה מכרזנשואי  ים/ ביצוע העבודותהשירות מתן עבור לקבלן התמורה .9.1

צו התחלת עבודה  קבלת, והצדדים של החתימה מורשי על ידי ההסכם לחתימת בכפוף

  חותמת המועצה.בצירוף  ,המועצה של החתימה מורשיכל  על ידיחתום 

, העבודות הדחופות, עבודות האחזקה, וכן מתן שירותי המוקדביצוע מלא ושלם של תמורת  .9.2

הריטיינר  יהיה זכאי הקבלן לתשלום, המפקחלשביעות רצונו של בכל חודש עבודה, 

 החודשי.

  - תמורה בגין עבודות נוספות .9.3

מעת מהקבלן, על ידי המועצה אשר אפשר שיוזמנו  בגין שירותים נוספים בתשלום, .9.3.1

תשלם המועצה  ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמלא של המועצה, לפי הצורך ,לעת

לפני המועד שנקבע להגשת  אחרון שפורסםלקבלן בהתאם למחירון "דקל" ה

 .ממחיר המחירון 20% החשבון, בניכוי

ל פי תחושב התמורה עהשירותים הנוספים, בהעדר מחיר במחירון דקל לביצוע  .9.3.2

 עלות ביצוע העבודות הנוספות, לפי ניתוח מחירים של מחירי היחידה שימציא

 .  10% , בתוספת רווח קבלני שלא יעלה עללמפקח הקבלן

ועל אף האמור בכל מקום אחר, מובהר ומוסכם על הצדדים, למען הסר כל ספק,  .9.3.3

העבודות של המושלם המלא ו, הכולל, הביצוע השלםהנו עבור מחירון "דקל" כי 

, , השירותים הנלוויםירותים הנוספיםהשהנוספות, כאשר הן כוללות את כל 

, סילוק כח האדם, האמצעיםהפעלת צמ"ה, הכלים, החומרים, עבודות הלוואי, 

עבודות יומיות ו/או כל הוצאה אחרת של הקבלן, באתר או , עודפי עפר ופסולת

בהתאם למיטב הפרקטיקה המקצועית ולהוראות הדין, , באופן מעולהבכל מקום, 

לתשלום נוסף מצד הקבלן נוספות ו/או אחרות ולא יוכרו כל תביעות ו/או דרישות 

ו לכל תמורת "קבלן ראשי" אהקבלן ובכלל זה, לא יהא זכאי , מכל סוג שהוא

 .או כל תוספת ""רווח קבלני" או "תוספת תקורות

ביצוע תיקונים בגין תמורה כל , בשום מקרה, א תשולם לקבלןלמובהר ומוסכם כי  .9.4

 .שברשות הפרט

ולא יהיה רשאי לתבוע ו/או לדרוש מהמועצה  שמוסכם כי הקבלן לא יתבע ו/או ידרו .9.5

העלאות או שינויים בתמורה, בין מחמת עלויות שכר עבודה, שינויים בשערי מטבעות, 

הטלתם או העלאתם של מסים, היטלים או תשלומי חובה אחרים מכל מין וסוג, בין ישירים 

 ובין עקיפים או מחמת כל גורם נוסף אחר.

, קבלת רישיונותבגין הצורך ל, ותכל הכרוך בביצוע העבודבמבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .9.6

 .מתן ערבויותבבתשלומים ויישא על חשבונו הקבלן  ,תשלום מיסים ואגרות

ו/או מי מטעמו הקבלן התמורה המפורטת לעיל הינה סופית וקבועה, כוללת את כל הוצאות  .9.7

למען הסר ספק, מובהר  .ספו לה תוספות מכל מין וסוג שהואללא יוצא מן הכלל ולא יו

תשלום מלא וכולל בגין קריאות פתע,  תכי התמורה המצוינת לעיל כולל ,בזאת במפורש

הוצאות נסיעה, קיום משמרות, הוצאות רכב, עבודת לילה, עבודה בימי חג ומועד, כוננות, 

ניקיון, הוצאות מוקד, טלפוניה, הוצאות הדרכה ו/או הכשרה ו/או השתלמויות, חניה, 
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הובלה, כל העבודה, הציוד והחומרים, הוצאות בגין בטיחות, ביטול זמן, ות כח אדם, הוצא

וכי לא יתווספו אליה דיות וכן כל הוצאה אחרת באשר היא, הוצאות משרהפחת, אחסנה, 

 הפרשי הצמדה כלשהם. 

עוד מוסכם בין הצדדים כי כל מס, היטל או תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים על ביצוע  .9.8

תנכה מהסכומים  המועצהוישולמו על ידו.  הקבלןהעבודה עפ"י חוזה זה, יחולו על 

כל סכום שעליה לנכות לפי כל דין, ובכלל זאת מיסים, ותשלומי חובה,  לקבלןהמגיעים 

 . לקבלןוהעברתם לזכאי תהווה תשלום 

וע מכל סעד העומד לרשות ומבלי לגרהבטחת מילוי התחייבויותיו על פי חוזה זה, לשם  .9.9

 ולהחזיק את ורשאית לממשתחזיק המועצה בידיה את כתב הערבות והיא תהא המועצה, 

 .התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה סכום הערבות תחת ידה להבטחת ביצוע כל

י בעסקה , נקבע כ1976-עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו ג לחוק2יובהר כי עפ"י סעיף  .9.10

למתן שירות, בין המועצה לבין ספק שהוא תושב ישראל, לא יועברו מסמכים, כהגדרתם 

 .הקבלןבחוק, אלא בדרך דיגיטלית. יובהר כי כל עלות בגין ביצוע הוראה זו תחול על 

משלוח,  המשמשת תעודתשובר קבלה, חשבונית למעט חשבונית   –" מסמךבסעיף זה, "

הודעת זיכוי או חשבונית מס למעט חשבונית המשמשת תעודת 

 משלוח, כמשמעותם בהוראות לפי הפקודה.

 

 הפרת ההסכם ותרופות .10

, 22.1, 21.6, 19.2, 16, 13, 12,  6.2, 5,  3.2, 2 סעיפיםמוסכם בין הצדדים כי הוראות  .10.1

כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית של עיקריים ויסודיים והפרת  הינם תנאים  ,23, 22.2

לכל ₪,  15,000ה בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך מועצה החוזה, המזכה את

 מקרה, לכל סעיף ולכל הפרה.

זה או על פי הסכם על פי מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ומכל סעד העומד לרשות המועצה  .10.2

יסודית של חוזה זה ויזכו את כהפרה  יחשבום בין הצדדים כי האירועים הבאים דין, מוסכ

 הסעדים והתרופות המוקנים לה על פי חוזה זה ועל פי כל דין: בכל המועצה 

קלנדריים ימים  7ולאחר כראוי,  מתבצעו כי מתן השירותים אינהמועצה  הקבע .10.2.1

 .את הטעון תיקוןלא תיקן הקבלן 

לא התחיל בביצוע במועד שנקבע כי הקבלן המועצה, להנחת דעתה של  ,הוכח .10.2.2

שזנח את ביצוע העבודות או ביצוע או הבצו התחלת עבודה או שהפסיק את 

  .ביצוע בכל דרך אחרתהשהסתלק מ

 הסתבר כי התקשרות זו נעשתה על בסיס מצג עובדתי כוזב של הקבלן. .10.2.3

 זה אינההסכם התברר כי הצהרה כלשהי של הקבלן שניתנה בקשר עם חתימת  .10.2.4

 , היה בה כדיהמועצהנכונה, או שהקבלן לא גילה עובדה מהותית אשר, לדעת 

 ו.להשפיע על ההתקשרות עמ

 .כשהקבלן הסב את החוזה, כולו או כל חלק ממנו, בניגוד להוראות חוזה זה .10.2.5
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מראש ובכתב, ולא נענה המועצה, הקבלן העסיק קבלן משנה ללא הסכמת כש .10.2.6

 ות.קבלן המשנה מביצוע העבודלסלק את המפקח להוראת באופן מיידי 

 הוכחות, להנחת דעתה, כי הקבלן או אדם אחר מטעמו נתןהמועצה כשיש בידי  .10.2.7

 או הציע שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם חוזה זה או

 .ביצועו

נשלל ו/או הותלה ו/או לא חודש רישיון, היתר, אישור ו/או הסמכה הנדרשים  .10.2.8

, הנדרשים לביצוע שירותים אלו על ידי הקבלן, ע"י גוף לקבלן ו/או למי מעובדיו

 מורשה או על ידי בית המשפט.

רשע בעבירה פלילית שיש עמה קלון או עבירה או מי מעובדיו, הושהקבלן כ .10.2.9

נגדו חקירה או מתנהלים כ ,פלילית הכרוכה באלימות או בעבירות מירמה

 .פלילית או הליכים משפטיים בגין עבירה פלילית כאמור

צו פירוק, או צו כינוס נכסים, או צו הקפאת  הקבלןבמקרה אשר בו ניתן נגד  .10.2.10

חייבים, או שמונה כונס נכסים לחלק מהותי של רכושו, או אם מונה מפרק זמני, 

או אם הקבלן הגיע לפשרה או סידור עם נושיו )כולם , הקבלןאו קדם מפרק, על 

 והכול במקרה -דר נושים הינו ו/או עתיד להיות בהס הקבלןאו אם או חלקם(, 

 מיום הינתנו.קלנדריים ימים  60שמינוי ו/או צו כאמור לא בוטל, כליל תוך 

 קיבל החלטה על פירוק מרצון. הקבלן  .10.2.11

, המונע מהקבלן את המשך הקבלןבמקרה והוטל עיקול על חלק מהותי מרכוש  .10.2.12

י התקין של קיום התחייביותיו, כולן ו/או חלקן, או אם בוצעה פעולה כלשה

מטעם רשות שיפוטית כלשהי, המונעת את המשכם התקין של קיום התחייבות 

ימים  7, והעיקול או הפעולה כאמור, לא הוסרו ולא הופסקו תוך הקבלן

 מיום הטלת העיקול או עשיית הפעולה.קלנדריים 

, או להמשיך ניתנה החלטה של גורם מוסמך לפיו אין המועצה רשאית להתקשר .10.2.13

  הסכם זה.ב הקבלןעם  להתקשר,

ימים  7את ההפרה תוך ן הפר תנאי יסודי מתנאי הסכם זה ולא תיק הקבלן .10.2.14

 המועצה.התראה על כך בכתב מאת הלאחר שקיבל קלנדריים 

על פי חוזה זה ועל פי כל דין,  למועצהמבלי לגרוע מכל תרופה וסעד אחרים המוקנים  .10.3

מקרה בו הקבלן לא ביצע את העבודה במועדים ו/או  בכלומבלי לגרוע מהאמור לעיל, 

קבלן באופן מיידי להכניס )אך לא חייבת( רשאית המועצה באופן הקבוע בחוזה, תהיה 

 , מבלי שיהיה לקבלן כל טענה ו/או תלונה ו/או זכות בנושא. אחר להשלמת מתן השירותים

 וע מכל סעד או תרופהזכאית, מבלי לגרמועצה הפר הקבלן חוזה זה הפרה יסודית, תהא ה .10.4

לחלט את ערבות הקבלן, המוקנים לה על פי חוזה זה או על פי כל דין, לבטל את החוזה, 

לקבלן כשהם נושאים ריבית בשיעור ריבית  הסכומים ששולמוכולה או חלקה, להשיב את 

אוצר, מחושבת ממועד משרד ההכללי ב הפיגורים החודשית המפורסמת על ידי החשב

 .ועד למועד השבת הסכומים בפועל לידיההתשלום לקבלן 

, אלא המועצהעל ידי ההסכם בזכויותיה על פי חוזה זה כביטול המועצה לא יראו בשימוש  .10.5
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הודיעה על כך במפורש ובכתב לקבלן, והקבלן יהיה חייב לעמוד בכל המועצה  אם

 ההסכם כאמור., כל עוד לא ניתנה לו הודעה על ביטול ההסכםעל פי  התחייבויותיו

 

 פיצויים מוסכמים .11

מוסכם בזאת כי  ובכל זכות ו/או סעד העומדים לרשות המועצה, מבלי לגרוע מהאמור לעיל .11.1

פיצויים מוסכמים, בכל  מהקבלןהמועצה תהיה רשאית להפחית מהתמורה ו/או לגבות 

ו/או בהתאם למועדים נשוא  חוזהלא ביצע את השירותים כמתחייב ע"פ ההקבלן מקרה בו 

 :ןבכל מקרה בו לא מילא אחר התחייבויותיו, לרבות כמפורט להל זה ו/או חוזה

 ₪-סכום ב ושא / ליקוי / פיצוי מוסכם ליחידה בכל מקרהנ

, קבלןשל האי מענה אי זמינות טלפונית של הקבלן )

 פעמים רצוף( 3חוזר, במשך  חיוגלאחר 

 לכל מקרה₪,  300

איחור בהתייצבות הקבלן במקום העבודות, לביצוע 

דקות ממועד  90, לאחר שחלפו עבודות דחופות

 :הקריאה הראשונה

 

 דקות  60איחור של עד  .1

 דקות 120-דקות ל 60איחור של בין  .2

 דקות 120-איחור של למעלה מ .3

 אי הגעה כלל למקום  .4

450   ₪ 

800 ₪ 

1,100   ₪ 

1,600  ₪ 

אי העברת תכנית עבודה לאישור המנהל, בתוך 
 לכל מקרה₪,  1,500 המועדים

 לכל מקרה₪,  600 היעדרות ראש הצוות, מאתר העבודה 

 לכל יום₪,  500 המפקחהעסקת עובד בניגוד להוראות 

על ידי בכתב,  אי ביצוע הנחיה שהועברה לקבלן,
 מקרהכל ל₪  2,000 המפקח, בדבר תיקון לקוי על פי המפרט

 לכל מקרה₪,  1,500 אי דיווח במועד למפקח על אירוע חריג

 לכל מקרה₪,  1,000 ליקוי בטיחותי אי תיקון

 לכל מקרה₪,  750 השארת פסולת באתר

 לכל מקרה₪,  1,000 אי ביצוע תיקון נזק לתשתיות במועד 

)לרבות הוראת המפקח הפרה של הנחייה/הוראה של 
 מקרהכל ל₪,  2,000 אי עמידה בתכניות העבודה(

 הפרה לכל₪,  1,000 המפקחביצוע העבודה שלא לשביעות רצון 

, ללא אישור מראש ובכתב 20הפרה של הוראות סעיף 
 לכל הפרה₪,  2,000 של המפקח
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ו/או כל , לקבלן שיגיע סכום מכל המוסכמים הפיצויים סכום את לנכות רשאית המועצה .11.2

סכום שלדעת המועצה מגיע לה ו/או לכל צד ג', על פי הוראות החוזה או על פי דין, מהקבלן, 

 .אחרתחוקית  דרך בכל מהקבלן לגבותו המועצה רשאית תהא וכן, שהוא זמן בכל

החלטתה של המועצה תהא סופית ומכרעת, ולקבלן לא תהיה כל זכות טענה ו/או תביעה  .11.3

 כנגד המועצה בגין האמור לעיל.

 בו ואין זה חוזה עפ״י מהתחייבויותיוהקבלן  את ישחרר לאהמוסכמים  הפיצויים תשלום .11.4

 לכל ובהתאם זה חוזה עפ״י המועצה לרשות העומדים אחר סעד או/ו זכות מכל לגרוע כדי

 .דין

 

 אחריות וביטוח .12

ו/או חבלה ו/או נזק כלשהו לגוף ו/או הוצאה הקבלן יהיה אחראי לכל אובדן ו/או הפסד  .12.1

ו/או לעובדיה ו/או לשלוחיה למועצה יוצא מן הכלל, שיגרמו לקבלן ו/או  ו/או לרכוש, בלי

ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר ובכל הנובע, במישרין ו/או  מטעמהלמי לתאגידיה ו/או ו/או 

 .הקבלן על פי חוזה זה בעקיפין, בביצוע התחייבויות

מועצה ה -" לעניין סעיפי האחריות, השיפוי והביטוח בחוזה זה משמעותה המועצה"

ו/או  ו/או תאגידים עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או גופי סמך רשותיים האזורית גדרות

 /ו/או יועצים מטעמה וכן התאגידים/ האגודותנבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם 

 המשתמשים במקום העבודות, ככל שהדבר קיים.עמותות ונציגיהן החוקיים המייצגים את 

 הקבלן אחראי כלפי כל עובד או אדם אחר המועסק בשירותו, לנזקים לגוף ו/או לרכוש .12.2

 עקב ו/או בקשר עם, במישרין או בעקיפין, התחייבויותיו על פי שייגרמו להם תוך כדי ו/או

 .חוזה זה

 הקבלן יהיה אחראי, בלעדית, לכל אבדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותיאור הנמצא .12.3

, את המועצהבקשר עם ביצוע השירותים, והוא פוטר את או בשימוש מי מטעמו בשימושו 

ות לאובדן ו/או נזק לציוד כאמור, בין אם אחרי מכל ואת שלוחיה, את מנהליה, עובדיה

 .נערך ביטוח ובין אם לאו

מאחריות לנזקים, כאמור, שלוחיה, ו, את מנהליה , את עובדיההמועצההקבלן פוטר את  .12.4

י כל דין ומתחייב בזה פ-ו/או על חוזה זה פי-שהם באחריותו עלבין במעשה ובין במחדל, 

נזק וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל  כל , ואת מי מטעמה עלהמועצהלפצות ולשפות את 

מי מעובדיה ו/או שלוחיה ו/או מי  על ידי אדם כלשהו, נגדה ו/או נגד עילה שהיא, שתוגש

 עלו/או הבאים מטעמו הקבלן  שבא מטעמה, בגין כל תאונה, חבלה או נזק שהם באחריות

שיגרמו  המשפטיותפי חוזה זה לכל אדם, לגוף ו/או לרכוש, לרבות ההוצאות  פי הדין ועל

 .מפניהם ו/או דרישה כאמור ותאפשר לו להתגונן תודיע לקבלן על כל תביעההמועצה להם. 

ומאחריותו לנזקים להם הוא אחראי על פי כל מבלי לפגוע באחריות הקבלן כאמור לעיל,  .12.5

במשך כל תקופת חלותו של חוזה זה,  לערוך ולקיים בידיו ועל חשבונו מתחייב הקבלןדין, 

ביטוחים כמפורט להלן בסכומים ובגבולות אחריות שיקבעו על ידו על פי הפחות, לכל 

ומהתנאים הקבועים באישור על קיום מגבולות האחריות שלא יפחתו  שיקול דעתו, אך
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 .2.9 נספח, כאמור בביטוחים

 ,חתימת חוזה זה, את האישור על קיום ביטוחיםל כתנאי, למועצההקבלן מתחייב להמציא  .12.6

. הצגת אישור ואינו מסויג על ידי חברת ביטוח מורשית הפועלת בישראלכדין כשהוא חתום 

ו/או תקופת  , במשך כל תקופת תוקפו של החוזהושאינו מסויג תקין על קיום ביטוחים

העבודות ו/או עד המסירה הסופית של העבודות ו/או יציאתו של הקבלן מאתר העבודות 

וזאת מבלי צורך בקבלת דרישה (, מאוחר מבין המועדיםה)ו/או במועד תקופת התחזוקה 

ותקין מטעם כדין חתום , המצאת טופס האישור על קיום ביטוחיםהמועצה. כלשהי מצד 

  .בחוזה זה יסודימבטחי הקבלן, מהווה תנאי 

יום לפני תפוגת הפוליסות המצוינות באישור,  14הקבלן יחזור וימציא למועצה, לכל הפחות  .12.7

ביטוחים מעודכן ליתרת תקופת ההתקשרות. לא עמד הקבלן בהתחייבותו זו, אישור קיום 

יראו את הקבלן כמי שהפר את הסכם ההתקשרות הפרה יסודית, המקנה למועצה אפשרות 

לבטל את המשך ההתקשרות, ולתביעת הקבלן בגין נזקים ועלויות שייגרמו לה, הנובעות 

 מהפסקת ההתקשרות האמורה.

 ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן, ומבלי לפגוע הקבלן מתחייב לשמור .12.8

הנכללות בפוליסות  בכלליות האמור לעיל, לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות

 .הביטוח

 ,על פי הפוליסותהמועצה הפר הקבלן את הוראות הפוליסות, באופן המפקיע את זכויות  .12.9

בלי שתהיה לו טענה כלשהי כלפי יהיה הקבלן אחראי לנזקים באופן מלא ובלעדי, מ

 .על כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם לו עקב כךהמועצה, 

 .דמי הביטוח, וכן לתשלום השתתפויות עצמיות במקרה נזקמלוא הקבלן אחראי לתשלום  .12.10

 הקבלן יהיה אחראי במלואם לנזקים בלתי מבוטחים אשר האחריות עליהם מוטלת עליו .12.11

 ים שהם מתחת לגבול ההשתתפות העצמית הקבועהמכוח סעיפי חוזה זה, לרבות לנזק

 .או העולות על גבולות האחריות הנקובים בפוליסות בפוליסות

בכל מקרה של מתן צו סילוק יד, ללא כל קשר לעילת הצו, מתחייב הקבלן להנחות את   .12.12

 4מבטחיו להעביר את הבעלות על הפוליסות המדוברות לטובת המועצה ועל שמה, בתוך 

 ממועד מתן הצו האמור.ימי עבודה 

יים מקבלת כל דרישה ימים קלנדר 7-הצדדים מתחייבים להודיע זה לזה מיד ולא יאוחר מ .12.13

 .ו/או תביעה שהוגשו נגד כל צד בקשר לחוזה זה

 .תחשב כהפרה יסודית של החוזהתנאי מתנאי סעיף זה הפרת  .12.14

 

 לביצוע החוזהערבות  .13
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זה, ימציא הקבלן למועצה, עובר לחתימת  לחוזהלהבטחת מילוי חיובי הקבלן בהתאם  .13.1

אית אוטונומית צמודה למדד המחירים לצרכן, כאשר המדד הבסיסי זה, ערבות בנק חוזה

, לפקודת "המועצה 15/1/2020 , שפורסם ביום2019לשנת דצמבר יהיה מדד בגין חודש 

עשרים ים: )ובמיל ₪ 20,000סך של בהאזורית גדרות", אוטונומית, ברת פירעון עם דרישה, 

"(. נוסח ערבות לביצוע החוזה יהא אך ערבות לביצוע החוזה( )להלן: "שקלים חדשיםאלף 

 .2.12 ורף כנספחורק לפי הנוסח המצ

 היה ובשלב כלשהו תפקע ערבות הביצוע.תישאר בתוקפה בכל מהלך תקופת  הביצוע ערבות .13.2

עד להארכתה לקבלן, תשלומים כלשהם תשלם המועצה לא האריכה, לא  והקבלן הביצוע

 .יצוע, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר שעומד לרשות המועצהאו חידושה של ערבות הב

 .תחשב כהפרה יסודית של החוזהתנאי מתנאי סעיף זה הפרת  .13.3

 
 

 העדר בלעדיות .14

מצהירה כי בתקופת ההסכם זה, היא אינה מתחייבת לבצע את השירותים נשוא הסכם המועצה 

, והיא שומרת על זכותה לבצע את השירותים נשוא ההסכם הקבלןזה באופן בלעדי באמצעות 

הקבלן ו/או לבצע את השירותים בעצמה.  קבלנים נוספיםו/או שירותים מסוג דומה באמצעות 

 .נה ו/או תביעה בקשר לעניין זהמצהיר כי הוא מוותר על כל טע

 

 ביקורת  .15

, או מי שמונה לכך על ידם, יהיו רשאים בכל עת, בין בתקופת ועצהומבקר המהמועצה גזבר  .15.1

בכל הקשור הקבלן לקיים ביקורת אצל על פי שיקול דעתה הבלעדי, ההסכם ובין לאחריה, 

 במתן השירות, או בתמורה הכספית נשוא הסכם זה.

הקבלן ביקורת ובדיקה כמתואר לעיל, יכללו עיון בספרי החשבונות ובמסמכים של  .15.2

בדיקות תיקי חייבים, עיון ברשימות, עיון בצילומים, הקשורים למתן השירותים, 

 והעתקתם. חוזים וכיוצ"ב, דו"חות עבודה, פנקסים, תכתובות, 

עם דרישתם כל מידע מתחייב לאפשר ביצוע האמור ולמסור למבצעי הביקורת מיד הקבלן  .15.3

 .או מסמך

 

 ועיכבון קיזוז .16

בין אם על פי הסכם זה מהמועצה,  תגיע לקבלןשהתמורה על זכות קיזוז למועצה עומדת  .16.1

תהיה  המועצהובין אם על פי כל הסכם אחר ו/או על פי כל חשבון, אופן או עילה אחרים. 

יהיה חייב בתשלומו שהקבלן רשאית לעכב כספים אלו תחת ידה עד לסילוק כל סכום 

  .תנבע מהסכם זה או מהתחייבות אחרת מסוג כלשהוהקבלן , בין שחובת למועצה

יהיה חייב שהקבלן רשאית לנכות, לחלט ו/או לקזז, כל סכום המועצה כמו כן, תהיה  .16.2

, בין על פי הסכם זה ובין מכח כל עילה אחרת, כנגד כל סכום שיגיע למועצהבתשלומו 

על פי הסכם זה ובין על פי כל הסכם אחר, או כל חשבון או כל אופן , בין לקבלן מהמועצה
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או עילה כלשהי, בין שהוא קצוב ובין שאינו קצוב, וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת 

 בגין ביצוע הניכוי / חילוט / הקיזוז.

 .תחשב כהפרה יסודית של החוזהתנאי מתנאי סעיף זה הפרת  .16.3

 

 אי הסכמה וחילוקי דעות .17

לא לקבלן, או הוצאות ו/חילוקי דעות בקשר לתשלום תמורה או /בזאת שאי הסכמה ומוסכם 

 .למועצה ימשיך להעניק במלואםוהקבלן להפסקת מתן השירותים ו/או השהייתם  יהוו עילה

 

 ושמירה על פרטיותסודיות  .18

, (, מסמךKnow-How(, ידע )Informationהקבלן מתחייב לשמור בסוד כל מידע ) .18.1

תוכנית, נתון, תמונה, וידאו, איור, ציור, תרשים, שרטוט, מדידה, מודל, תכתובת, 

אישור, היתר, חוזה, הסכם, חוות דעת, מספרי טלפונים ומספרי טלפון ניידים, כתובת 

למשלוח דואר, כתובת דוא"ל, קוד, סיסמא, יישומי מחשב ויישומי טלפונים ניידים, 

, וכן כל מידע אודות הלים, תרשימי זרימהים טכניים, נספרות מקצועית, הוראות ומסמכ

אשר יגיע לידי הקבלן או למי מטעמו בקשר למתן ו/או אודות תושבי המועצה, המועצה 

"(, בין בכתב ובין בע"פ, בין אם באופן ישיר דע סודימי" –השירותים במכרז זה )להלן 

 במהלך מתן השירותים או לאחר מכן. בקשר עם ו/או ובין אם בעקיפין, בין אם נתקבל 

הקבלן יוודא כי כל מידע שהגיע אליו ו/או לעובדיו במסגרת מתן השירותים למועצה,  .18.2

בין במישרין ובין בעקיפין, ישמש לצורך ביצוע השרות בלבד, ולא יעשה כל שימוש אחר 

 .לקבלות מסירתו לאדם שאינו מוסמך ו/או נוסף במידע, או בחלק ממנו, לכל צורך, לרבו

הקבלן מתחייב כי מיד עם סיום הסכם זה מכל סיבה שהיא או מיד עם דרישתו הראשונה  .18.3

בכתב של המועצה, לפי המוקדם, הוא ומורשי הגישה יחדלו לעשות כל שימוש במידע 

ו/או במאגר המידע, ובכפוף להוראות כל דין יחזירו ו/או ישמידו את כל המידע וכל עותק 

  תם.ממאגר המידע הנמצא ברשו

 

 זכויות יוצרים .19

רישיונות, דו"חות, , שרטוטים, היתרים, אישוריםנתונים, ניות, כל זכויות היוצרים על תכ .19.1

מפרטים, איפיונים, חישובים, חוות דעת, ספרות, הוראות ומסמכים, הוראות הפעלה, 

חוות דעת, צילומים, פרוספקטים, פרסומים, חוברות, תחשיבים, שומות, ניירות עבודה, 

וכל חומר אחר אשר ייעשה בו שימוש ו/או יפותח ו/או יירכש , שיטות עבודה, יישומי מחשב

, בכל מדיה קיימת או שתהיה )להלן מי מטעמואו על ידי ו/ו/או יותאם על ידי הקבלן בעצמו 

והקבלן מוותר בזאת ויהיה מנוע והמוחלט "(, יהיו רכוש המועצה הבלעדי המסמכים" –

 ענה ו/או תביעה בקשר לכך.ומושתק מלהעלות כל ט
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ובין בעל פה בין הראשונית, מיד עם דרישתה  המועצה יועברו לחזקתהמסמכים כאמור כל  .19.2

הוראה זו הנה  .טענה ו/או תביעה בנוגע לכך כללקבלן ו/או למי מטעמו ולא תהיה בכתב, 

 יסודית בהסכם.

ביניהן, יעביר  בתום ההתקשרות או מיד עם דרישתה הראשונית של המועצה, לפי המוקדם .19.3

הקבלן את כל המסמכים וכל מסמך ו/או חומרים אחרים לפיהן בוצעו העבודות, ואת כל 

המסמכים האמורים אשר נמסרו לשימושו או אשר המועצה רכשה את הבעלות עליהם, 

מי וכל חומר אחר שבידו ו/או בידי כל  ,מבלי להעתיקם ומבלי שעשה איזשהו שימוש בהם

   .מטעמו, לידי המועצה

 

 פרסום, דוברות ויחסי ציבור .20

או /ו ראיון, כתבה לכלהמועצה, מראש ובכתב,  אישור את יקבלהקבלן ו/או כל מי מטעמו, 

דיגיטלית, כתובה, אלקטרונית,  מדיה סוג שהוא, לרבות תקשורת מכל בגורמי פרסום

ו/או  ו/או פרסום, ולרבות משלוח "(גורמי תקשורת" - להלן(או אחרת /ו טלוויזיונית, רדיופונית

או מטעם מי יקטים או פרסומים מטעמו של הקבלן קומונכתבות, הודעות, צילומים,  שידור

מי  או/והמועצה בפעילות בשירותים נשואי המכרז,  הנוגע עניין בכלשהיא,  מטעמו, בכל מדיה

 מטעמה. 

 

 ניגוד עניינים .21

העסקית והמקצועית, שלו ו/או אין ולא תהיה בפעילותו , בתקופת החוזהמצהיר כי הקבלן  .21.1

, כל ניגוד להסכם זה או בקשריהם העסקייםהמועסק מטעמו בקשר  של עובדיו ו/או של מי

עבור כל גורם  קשר של עבודה)אך מבלי למעט( לרבות  ,או חשש לניגוד עניינים עניינים

האחרים עיסוקיו  לא קיים חשש לניגוד עניינים בין מטעמם וכי הקשור לפרויקט או מי

 .חוזה זה יהפועלים מטעמו, כאמור לעיל, לבין השירותים נשוא שלו ו/או של מי

הקבלן ולפיכך על  מודגש בזאת, כי סוגיית ניגוד העניינים הינה מאושיות ההתקשרות .21.2

היועץ המשפטי של המועצה, יידע את  ו,מי מטעמכל וו, שלוחיו , עובדיואהאחריות לכך שה

 .על כל חשש לאפשרות של ניגוד ענייניםמיד ובכל שלב שהוא בכתב, 

 שלא להשתמש במידע ו/או בידעבזאת מתחייבים  ומי מטעמכל וו, שלוחיו , עובדיהקבלן .21.3

מצב  עם גורמים אחרים, ולמנוע ו, בעבודתלמועצהתוך כדי מתן שירותים  ושהגיעו אלי

 .למועצה של אפשרות לניגוד עניינים כאמור לעיל, גם לאחר הפסקת מתן השירותים

לא להגיש לכל צד שלישי, כל  אתמתחייבים בז ומי מטעמכל וו, שלוחיו , עובדיהקבלן .21.4

לבצע לפי חוזה זה, הקבלן לשירותים שעל  שירות או מידע הנוגעים במישרין או בעקיפין

רט לשירותים החלים פ –מוגש בתמורה ובין שלא בתמורה  בין שהשירות או המידע כאמור

 .ההתקשרות, ועל פי חוזה זה במפורש מתוקף ועלי

 בזאת שבמשך כל תקופת מתןהקבלן מתחייב בלי לגרוע מהאמור לעיל, מ .21.5

של מי  לכך שלא ייווצר מצב של ניגוד אינטרסים שלו אולמועצה, ידאג  והשירותים על יד

 .גורם כלשהו עבורמי מטעמו ו/או הקבלן בגין פעולות ו/או עבודות המתבצעות ע"י מטעמו 
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כל מי את , עובדיובקיום הוראות פרק זה ומתחייב להחתים את כל הקבלן מתחייב  .21.6

על תצהיר והתחייבות כאמור ו וכל מי שייתן לו שירות בגין ועבור מכרז זה, שיועסק מטעמ

של הקבלן מי מטעמו ההתחייבות האמורה באמצעות  הפרת .2.10 כנספחהמצ"ב  בנוסח

 הקבלן עצמו כלפי המועצה.של  התחייבותה מהותית ויסודית של תחשב גם כהפר

 ,על פי כל דין ו/או הסכםלמועצה מבלי לגרוע מהאמור ומכל זכות או סעד המוקנים  .21.7

 השיגרמו ל או נזקו/בגין כל הוצאה, הפסד, אובדן המועצה את הקבלן פצה יישפה ו/או 

 .כאמור לעיל וו/או מי מטעמהקבלן עקב הפרת המחייבות בפרק זה על ידי 

 למנוע מצב של אפשרות לניגוד עניינים כאמור לעיל, גם מתחייבן הקבל .21.8

 חודשים 12לתקופה של , מכל סיבה שהיאלמועצה, לאחר הפסקת מתן השירותים 

 .מסיום ההתקשרות

מבלי לגרוע מכלליות האמור בפרק זה ובנספח לאי קיום ניגוד העניינים, מתחייב הקבלן  .21.9

המשפטי של המועצה בכל דבר ועניין הקשור בניגוד לפעול אך ורק בהתאם להוראות היועץ 

 תייגות או עוררין.עניינים, ללא כל הס

 

 העברת זכויותאיסור  .22

לצד שלישי את , בכל דרך שהיא, למשכןאו הקבלן אינו רשאי להמחות, להעביר, לשעבד  .22.1

ולא יערוך הסכם כלשהו בדבר על פי הסכם זה, כולן או חלקן,  זכויותיו ו/או התחייבויותיו

אלא אם ניתנה ביצוען של התחייבויותיו, כולם או חלקן, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, 

בין במפורש ובין כאמור, ת המועצה המועצה, מראש ובכתב. ניתנה הסכמלכך הסכמת 

יהא הקבלן רשאי לבצע את העבודות, כולן או חלקן, באמצעות קבלני משנה מכללא, 

אולם לא יהיה בכך לשחרר אותו מחובותיו, מאחריותו ומהתחייבויותיו בגין כל מטעמו, 

 פעולה ו/או מחדל ו/או רשלנות של קבלני משנה כאמור על פי הסכם זה ועל פי כל דין. 

חברה אחרת, שתוצאתה תהיה הסבת חיובים ע"י או רכישתו הקבלן מיזוג מוסכם כי  .22.2

כהגדרתו בחוק )ולטת הרוכשת או החברה הקעל פי מכרז זה לחברה הקבלן ומטלות של 

, ותחשב כהסבת המועצה, תחייב אישור מראש ובכתב של (1999-התשנ"ט, החברות

הסבת המכרז כאמור, תהיה המשמעות של המועצה את לא אשרה המכרז לכל דבר ועניין. 

 הקבלן, והמועצה תהא רשאית לסיים את החוזה. המיזוג ו/או הרכישה כפירוק 

לשעבד ו/או למשכן ו/או להמחות ו/או למכור זכויותיה ו/או חובותיה לפי  תאיהמועצה רש .22.3

הסכם זה, על פי שיקול דעתה המלא, המוחלט והסופי, בכפוף לכך שבמקרה של המחאה 

או מכירה, הנמחה או הרוכש יקבלו על עצמם את מלוא ההתחייבויות המומחות ו/או 

, ימציא הקבלן, באופן מיידי, ערבויות הנמכרות, לפי העניין. במקרה של העברה כאמור

 ., ללא שתהיה לו כל דרישה כלפי המועצהחדשות, באותם תנאים לטובת הנעבר

 

 מעביד-עובדיחסי שלילת  .23

הקבלן מצהיר בזאת כי הוא קבלן עצמאי ואיננו משתלב בכל דרך שהיא במסגרת יחסי  .23.1

והוא לא יהיה זכאי לכל עובד מעביד עם המועצה ואין לו, ולא יהיה בכוונתו לעשות כן, 
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תשלום ו/או תמורה ו/או זכויות הנובעים מקיומם של יחסי עובד מעביד, על פי דין ו/או 

 על פי נוהג.

הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, את כל העובדים הדרושים לביצוע העבודות, את  .23.2

וכל דבר אחר הכרוך את ההנחיה וההוראה לביצוע העבודות, ההשגחה והפיקוח עליהם, 

בעבודתם כשהם נתונים לפיקוחו, מרותו והשגחתו במישרין או באמצעות באי כוחו 

 המוסמכים. 

מהווה משכורת  האינלקבלן  מתמשל המועצהש שהתמורה נקבע בזאת ומוצהר במפורש .23.3

מבוצעות על ידי נותן השירותים  ורותים. עבודות אליאלא תמורה עבור ש ולא שכר עבודה,

לבין  המועצהקבלן עצמאי בלתי תלוי ובאי היות היחסים בין  בהיותומי מטעמו,  ועל ידי

יובהר כי שירותי הקבלן,  יחסים בין עובד למעביד., או מי מטעמוו/נותן השירותים, עובדיו 

ניתנים על ידו כקבלן עצמאי וזאת מהיותו מבצע את עבודתו כבעל עסק עצמאי והן 

יהיו שירותי הקבלן משולבים בעבודתה של המועצה.  מהכוונה המפורשת של הצדדים שלא

לא ייווצרו יחסים של עובד ומעביד בין המועצה לבין הקבלן, והקבלן מצהיר כי אינו זכאי 

לכל תשלום ו/או תמורה ו/או זכויות כלשהן המגיעות לעובד ממעבידו על פי כל דין ו/או 

 נוהג.

מנת לבצע דים שיועסקו על ידו על מתחייב לקיים בכל תקופת ההסכם לגבי העובהקבלן  .23.4

 בלעדית לעובדיו ובכלל זהבאופן מוחלט וה אחראי את השירותים לפי הסכם זה, ויהי

לביצוע כל התשלומים, המועצה והניכויים, שיש לבצעם לרבות שכר, משכורת, דמי ביטוח, 

ה, דמי ביטוח לאומי, מס הכנסה, דמי הבראה, שכר שעות נוספות, דמי חופשה, דמי מחל

תשלומים לקרן פנסיה ו/או לקופת גמל, פיצויי פיטורים וכל תשלום אחר החל על המעסיק 

בהתאם לכל דין ו/או הסכם קיבוצי ו/או הסכם אחר שהקבלן צד לו והוא בר תוקף בענף 

 המתאים או כפי שהסכמים אלה יוארכו. 

 חוק ולשלם מתחייב הקבלן לקיים כלפי עובדיו הוראות כלמבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .23.5

: לרבות, לעובדיו את השכר והתנאים הסוציאליים להם הם זכאים על פי הוראות כל דין

; חוק 1951 –; חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א 1959 –חוק שירות התעסוקה, התשי"ט 

; 1993 -; חוק דמי מחלה )היעדרות בשל מחלת ילד(, התשנ"ג1976 –דמי מחלה, התשל"ו 

; חוק דמי מחלה )היעדרות 1993 -חוק דמי מחלה )היעדרות בשל מחלת הורה(, התשנ"ד

; חוק עבודת 1951 - ; חוק חופשה שנתית, התשי"א1998 -בשל מחלת בן זוג(, התשנ"ח

עבודת  ; חוק 1996 -שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ו ; חוק1954 –נשים, התשי"ד 

חיילים משוחררים )החזרה  ; חוק1953 –החניכות, התשי"ג  ; חוק1953 –הנוער, התשי"ג 

פיצויי פיטורין,  ; חוק1958 –הגנת השכר, התשי"ח  ; חוק1949 –לעבודה(, התש"ט 

חוק הודעה ; 1995 -הביטוח הלאומי )נוסח משולב( , התשנ"ה ; חוק1963 –התשכ"ג 

 ,עבודה( חוק הודעה לעובד )תנאי2001; -מוקדמת לפיטורים והתפטרות, התשס"א

במינהל  חוק הגנה על עובדים ) חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או 2002; -התשס"ב

חוק שוויון זכויות ; 1998-; החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח1997-, התשנ"ז)תקין

, והכל כפי 1987 –שכר מינימום, התשמ"ז ; חוק 1998-תשנ"חהעם מוגבלויות,  לאנשים

בתחום יחסי העבודה והוראות רשות מוסמכת  לרבות כל חוק נוסףשיעודכנו מעת לעת 

החלים עליהם וכולל צווי הרחבה, ולמלא  בעניין, ולרבות מכוח הסכמים קיבוציים
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תנאי העסקתם, ביטוח לאומי, הפרשות , כלפיהם את הוראות כל דין לרבות לעניין שכרם

 .סוציאליות, ביטוח, בטחון ובטיחות

בכל  ,הקבלןלקבל כל פרט על תנאי העבודה בהם מועסקים עובדי  תהא זכאיתהמועצה  .23.6

 לוודא את ביצועו של סעיף זה לרבות תשלום שכר מינימום. על מנת וזאת  מועד,

כי הקבלן הפר את זכויות עובדיו בניגוד לאמור לעיל, בדרך כלשהי,  ,למועצהיוכח באם  .23.7

זכות להפסקת מועצה לשל הקבלן את החוזה, המקנה  ייחשב הדבר להפרה מהותית

הערבות כפיצוי מוסכם וקבוע מראש, וזאת בנוסף  ההתקשרות לאלתר, וכן לחילוט סכום

על פי חוזה זה ועל פי כל דין, למועצה המוקנים  או נוספיםו/לכל סעד או תרופה אחרים 

 .מראש לתיקון ההפרה יום 30הכול לאחר מתן הודעה, בכתב, של 

תשלום או שיפוי לנזק או לפיצויים או לכל תשלום אחר הקבלן בלבד יהיה אחראי לכל  .23.8

המגיע לעובדיו או למי המועסק מטעמו ובכל הקשור והכרוך בביצוע הסכם זה במישרין 

 או בעקיפין ולא תהיה לקבלן כל טענה ו/או תביעה בגין תשלומים אלה כלפי המועצה.

 אישי, ויפצה אתהקבלן יהיה אחראי באחריות מוחלטת למהימנות עובדיו, ליושרם ה .23.9

או כל ו/ או הפרת אמוןו/או חבלה ו/ שייגרם לה כתוצאה מגניבהבגין כל נזק המועצה 

 .מחדל שנגרמו על ידי מי מהם אוו/מעשה 

על הקבלן להבהיר היטב לעובדיו ולכל מי מטעמו, כי חלה  מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, .23.10

. התנהלות בשירות הציבורי, בהתאם לכל נורמה עליהם חובת התנהגות הולמת ומכובדת

מבזה במהלך ו/או עקב ביצוע מתן השירותים, כלפי אדם, בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום 

מגוריו, גילו, מינו, נטייתו המינית או מוגבלות, תהווה עילה לבירור על ידי המועצה, 

 .המועצה על ידי הסכםהתהווה עילה להפרת  -או החוזרים על עצמם ובמקרים חמורים 

תן השירותים מתחייב הקבלן לפעול בהתאם להנחיות שיקבל מזמן לזמן מאת במ .23.11

או למי המועצה. מוצהר בזאת כי אין לראות בכל זכות הניתנת על פי הסכם זה למועצה 

מעביד, ולכן לא -להדריך או להורות, כיוצרות יחסי עובדלאשר, לבקר, לפקח, מטעמה, 

כויות של עובד מועצה או עובד המועסק על תהיינה לקבלן ו/או לכל המועסקים על ידו ז

 ידי הממשלה, או הפסקת ביצוע העבודה על פי הסכם זה מכל סיבות שהן.

 יהיה רשאי להורות לקבלן, בין בעל פה ובין בכתב, לחדול מלהעסיק בביצוע מתן המפקח .23.12

 השירותים כל עובד מעובדיו, והקבלן יהיה חייב לסיים את עבודת העובד, וזאת מבלי

 תידרש לנמק את הוראתה ו/או לפצות את הקבלן בגין הוצאות, נזקים ו/או ועצהשהמ

 הפסדים שעלולים להיגרם לו עקב כך. היה והקבלן החליט עקב כך, על פיטורי העובד

 .מעבודתו בה, יהא זה על דעתו בלבד והוא מתחייב לעשות זאת על פי כל דין וחוזה

בסעיף זה, לא יחול בכל צורה משתמעת, בין למען הסר ספק, כל חיוב מחיובי המועצה  .23.13

במישרין ובין בעקיפין, על המועצה והקבלן יהיה מנוע מלהעלות בעתיד, הוא ו/או מישהו 

מטעמו ו/או מי מעובדיו ו/או מחליפיו, כל טענה שיהא בה כדי להטיל חיוב כלשהו מחיובי 

 הקבלן על פי סעיף על המועצה.

תנאי מתנאיו כדי ליצור בינו או בין מי מטעמו לבין הקבלן מצהיר שאין בהסכם זה או ב .23.14

 המועצה יחסי עובד ומעסיק.
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 .במתן שירותים על פי חוזה זהמועצה עובדי הקבלן מתחייב שלא להעסיק  .23.15

הקבלן מצהיר בזה כי בביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה, הוא פועל כמעסיק עצמאי  .23.16

המוחלטת בכל מקרה של פגיעה, פציעה, וכי עליו בלבד תחול האחריות המלאה, הבלעדית ו

או לעובדיו ו/או על ידי עובדיו תוך כדי או ו/או יגרמו לו ו/נכות, מוות, או הפסד שיקרו 

 עקב ביצוע או עקב אי ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה.

ובניגוד לכוונת הצדדים המפורשת, ייקבע כי המועצה היא היה, על אף האמור לעיל,  .23.17

 אזיאו הפועל מטעמו בביצוע ההסכם, הקבלן או של אדם המועסק על ידו, מעסיקתו של 

 בשל כך. הבגין כל הוצאה או נזק שייגרמו ל מתחייב הקבלן לשפות מייד את המועצה

 

 שונות .24

ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע , ותחשיבי גזבר המועצה, חשבונותיההמועצה, ספרי  .24.1

, ולתחשיבי מועדי הוצאתןול הוצאותהמועדיהם, לשיעור , ללתשלומים ששולמו לקבלן

 .ושיעורי הפיצויים המוסכמים

 כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הנן כמופיע במבוא להסכם. .24.2

והודעות שיימסרו  למעט הודעות שיש לרשמן ביומן העבודה ,הודעות לצורך הסכם זה .24.3

ום, לפי בחירת הצדדים, תשלחנה בדואר רש או ותימסרנה בידבלבד, בכתב  תהינה, למוקד

או לכל כתובת אחרת עליה יודיע צד  על פי מעני הצדדים הנקובים בכותרת הסכם זה

ויראו כל הודעה שנמסרה או נשלחה כאמור כאילו נתקבלה על ידי  ,למשנהו בכתב כאמור

 נמענה כדלקמן: 

לכתובת הצד השני, כנגד עת מסירתה; )ב( אם נשלחה בדואר רשום ב -)א( אם נמסרה ביד 

 .כאמורבדואר עד שנמסרה למשלוח כעבור ארבעה ימי עסקים מהמו -אישור קבלה 

לכל שינוי בכתובתו. הודעה לפי סעיף זה תינתן כל , ללא שיהוי, על למועצהיודיע הקבלן  .24.4

 אחד מהבאים, באותו המועד: גזבר המועצה; מהנדס המועצה; ולשכת ראש המועצה.

תהא סמכות השיפוט הייחודית לדון  מחוז מרכזבלבתי המשפט ך ורק אמוסכם בזאת כי  .24.5

לרבות לעניין כריתתו, קיומו, , הסכם זהלבכל סכסוך ו/או מחלוקת בין הצדדים בקשר 

 .הפרתו ו/או ביטולו

כל עניין הקשור ו/או הנובע מהליכי מכרז זה ו/או כל עניין הקשור ו/או הנובע ממסמכי  .24.6

זוכה במכרז ובין לאחר שנקבע בו זוכה, יהיה כפוף לדיני מדינת המכרז, בין בטרם נקבע 

ישראל בלבד, בנוסחם מעת לעת, והוא יתפרש על פי חוקים אלה, אשר יגברו על כל כללי 

 .ברירת דין המפנים לתחולת דין זר

על  הסכם זהבחתימה על הסכם זה, מסכימים ומצהירים הצדדים, באופן בלתי חוזר, כי  .24.7

תוקף , ואין כל ההסכמות בין הצדדים לממצה את כל פותיו והבהרותיו,כל נספחיו, צרו

, בין בכתב שניתנו, סיכום או הבטחהנוהג, התחייבות, מצג, הצהרה, הצעה, מו"מ, לכל 

בין לפני ובין אחרי ובין אם בעל פה, במישרין או בעקיפין, בין במפורש ובין במרומז, 

 ור בהסכם זה.בנושאים הקשורים באמ, חתימתו של חוזה זה
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 כל האמור במסמכי המכרזוהסכמנו לבחתימתנו על מסמך זה הרינו לאשר כי הבנו 
 ____________________ (בצירוף חותמת התאגיד ,המציע )בתאגיד: ע"י מורשי החתימה של המציעוחותמת חתימת 

מפרט, הצעת מחיר או , מחיריםאמדן, , כל הצעה, מסמך, מכתב, תכנית, בהתאם לכך .24.8

פה בין בכתב, שהוחלפו בין הצדדים ו/או אחרים  ופי דברים מכל סוג שהוא, בין בעלחיל

אינם מצורפים לחוזה זה, הנם בטלים ומבוטלים  מטעמם, לפני חתימת חוזה זה, ואשר

 .הצדדים מחייב כלפי ולא יהא להם כל תוקף

כל מורשי החתימה של בכתב בלבד ובחתימת יהיו כל שינוי או תיקון או ויתור להסכם זה  .24.9

שני הצדדים כל מורשי החתימה משני הצדדים. שינוי או תיקון שלא בכתב וללא חתימת 

 לא ייחשב כמחייב. -

מנה הסכמת אחד הצדדים לסטייה מתנאי ההסכם, לא תשמש תקדים, ואין ללמוד מ .24.10

 .גזירה שווה למקרים אחרים

מסוים או במקרים במקרה )או מאי נקיטת פעולה( מנקיטת פעולה המועצה של הימנעות  .24.11

, ארכה, הנחה, או הימנעות מזכויות אלה על פי הסכם לא יחשב הדבר כויתורמסוימים, 

זה או על פי כל דין, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים לאחר מכן, ולא ישמשו 

 .תוכל להשתמש בזכויותיה בכל עת והמועצהמניעה לכל תביעה, 

ם או מחדל העלול ליצור או לגרוו/ימנעו מכל מעשה  וא וכל מי מטעמומתחייב כי ההקבלן  .24.12

שונים באופן כלשהו מאלה המוגדרים בהסכם נו לבין המועצה את הרושם, כי היחסים בי

זה. מוסכם כי אם בית משפט ו/או גורם מוסמך כלשהו יחליט, למרות כוונת הצדדים 

שפה י, אזי הו/או מי מטעמהמועצה , הנו עובד של וו/או כל מי מטעמ הקבלןהמפורשת, כי 

עקב כך, לרבות הוצאות שתגרם לה בכל הוצאה טעמה את המועצה ואת כל מי מהקבלן 

 ר טרחה.משפטיות ושכ

כי לצורעצמאי ובלתי תלוי, נפרד, , ייעוץ משפטי מתאיםהצדדים מצהירים כי הם קיבלו  .24.13

  והחתימה על הסכם זה. מכרז זה

החתימה כדין  הוספת החתימה והחותמת של כל מורשילאחר רק הסכם זה ייכנס לתוקף,  .24.14

  מטעם המועצה, לחתימותיהם של כל מורשי החתימה של הקבלן.

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובמועד הנקובים לעיל:

 חותמת(בויד חתימת ב)
 

 חתימת הקבלן:       חתימת המועצה:

 )באמצעות מורשי החתימה מטעמו:       :מטעמה מורשי החתימהבאמצעות )

 ה"ה ____________, ת.ז. _____________      _____________, ת.ז. _____________ה"ה 

 ה"ה ____________, ת.ז. _____________(      (ה"ה _____________, ת.ז. _____________

 
____________________________________                                            ____________________________________ 
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 כל האמור במסמכי המכרזוהסכמנו לבחתימתנו על מסמך זה הרינו לאשר כי הבנו 
 ____________________ (בצירוף חותמת התאגיד ,המציע )בתאגיד: ע"י מורשי החתימה של המציעוחותמת חתימת 

 הצהרה בדבר היעדר הרשעות קודמות  - 2.4נספח 

 תאריך: _______/___/___

 לכבוד

 האזורית גדרותהמועצה 
 

 הצהרה בדבר היעדר הרשעות קודמות הנדון: 

____ מרחוב _________________ __________ת.ז. _ __________________הח"מ  יאנ

לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים , ____________עיר 

 בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

להלן )__________ ___מס' ח.פ./שותפות , __החתימה של ______________אני מורשה  .1

חותמת המציע, "( וחתימתי, בצירוף חתימה של מורשה חתימה נוסף ובצירוף המציע" –

 מחייבות את המציע לכל דבר ועניין.

 אני מורשה ומוסמך כדין ליתן הצהרה זו בשמו ובעבורו של המציע. .2

וכתנאי של המועצה,  1/20במכרז מס' המציע  עושה תצהירי זה כחלק מהשתתפות הנני .3

  להשתתפות המציע במכרז והגשת הצעה במסגרתו.

המציע עצמו, בעלי המניות בו, נושאי השנים האחרונות שקדמו לפרסום המכרז,  10במהלך  .4

שיש עימן קלון ו/או  בעבירה פלילית ולא הורשע המשרה בו, והעובדים המוצעים על ידו,

הליכים פליליים בקשר עם  ם, לא מתנהלים נגדעוון ו/או פשע ו/או עבירות מוסרבעבירות שהן 

 .חקירה בקשר עם עבירה פלילית דםטב ידיעתנו לא מתנהלת כנגולמי עבירה פלילית

 או
 

)מחק את המיותר( בעבר בחשד לביצוע העבירות הבאות נחקר ו/או הורשע המציע 

 _______________________________ )יש לפרט את העבירות מתוך המנויות לעיל(. 

לעיין במרשם הפלילי בקשר עם  תומוסמכ תרשאיהמועצה תהא אני מאשר ומסכים כי  .5

 .הצהרתי זו ולקבל כל מידע רלוונטי מהמשטרה ו/או רשויות אכיפת חוק אחרות

 ידוע לי כי הרשות רשאית לפסול את הצעת המציע, ככל שיתברר כי הצהרה זו איננה נכונה. .6

 .אמת תצהירי שמי, זו חתימתי, ותוכן זה
 

 ה וחותמתחתימ  תאריך

 אישור

_ הופיע/ה מאשר/ת בזה כי ביום _______, עו"ד, מ.ר. _______, _______________אני הח"מ, 

 /____________ת.ז. _________________, _______________, מר/גב׳בפני במשרדי ברח׳ 

ואחרי שהזהרתיו/ה  ,ומוסמך לחייבו בחתימתו שהינו מורשה חתימה של המציעהמוכר לי אישית, 

כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, 

 חתמ/ה בפני על התצהיר דלעיל.

 __, עו"ד________________     ______________________

 חתימה וחותמת       תאריך 
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 כל האמור במסמכי המכרזוהסכמנו לבחתימתנו על מסמך זה הרינו לאשר כי הבנו 
 ____________________ (בצירוף חותמת התאגיד ,המציע )בתאגיד: ע"י מורשי החתימה של המציעוחותמת חתימת 

 1976-התשל"ו  לפי חוק עסקאות גופים ציבורייםתצהיר  - 2.5 נספח

 תאריך: _______/___/___

 לכבוד

 "(המועצה" –)להלן  המועצה האזורית גדרות

 א.ג.נ., 

אני הח"מ _____________ , ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת 

 וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

( המבקש "המציע"נותן תצהיר זה בשם ___________________, שהוא המציע )להלן: אני  .1

 בשם זה תצהיר לתתת /מוסמך ואנישפרסמה המועצה,  1/20' במכרז מסהמועצה להתקשר עם 

 .המציע

בתצהירי זה, משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים,  .2

ני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו א(. עסקאות גופים ציבוריים""חוק )להלן:  1976-התשל"ו

 של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו. 

בירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין ע – "עבירה"משמעותו של המונח 

, ולעניין 1987-וק שכר מינימום התשמ"זחאו לפי  1991-תנאים הוגנים(, התשנ"אוהבטחת 

-לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב 2שירות כהגדרתו בסעיף עסקאות לקבלת 

 , גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.2011

 תושב חוץ שנתקיימו לגביו כל אלה: הוזמן על ידי תושב - "מומחה חוץמשמעותו של המונח "

כדי לתת שירות לאותו תושב ישראל בתחום ישראל שאינו קבלן כוח אדם או מתווך כוח אדם, 

שבו יש לתושב החוץ מומחיות ייחודית; הוא שוהה בישראל כדין; בכל תקופת שהייתו בישראל 

הוא עסק בתחום מומחיותו הייחודית; בעד עיסוקו בתחום מומחיותו תשולם לו הכנסה 

רסם באתר חודשית אשר איננה נופלת מפעמיים השכר הממוצע במשק למשרת שכיר, כמפו

 .הלשכה לסטטיסטיקה

 המציע הינו תאגיד הרשום בישראל. .3

 (במשבצת המתאימה Xסמן ) .4

  המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת

 .1/20' מס מכרזההצעות )להלן: "מועד להגשה"( מטעם המציע ב

  המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות

 ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 

  המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת

 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 

 1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף כמו כן אני מצהיר, כי  .5

)להלן: "חוק שוויון זכויות"(, בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות, לא חלות על המציע. 

לחוק שוויון זכויות חלות על המציע, הרי שהנני מצהיר כי הוא  9לחילופין, ככל שהוראות סעיף 

 :ורט להלןמקיים אותן, בין היתר כמפ

עובדים לפחות, המשתתף מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד  100אם המציע מעסיק  .א
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 כל האמור במסמכי המכרזוהסכמנו לבחתימתנו על מסמך זה הרינו לאשר כי הבנו 
 ____________________ (בצירוף חותמת התאגיד ,המציע )בתאגיד: ע"י מורשי החתימה של המציעוחותמת חתימת 

לחוק  9העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 ;לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן –שוויון זכויות, ובמידת הצורך 

ל משרד העבודה הרווחה והשירותים אם המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי ש .ב

החברתיים כאמור לעיל, ונעשתה אתו התקשרות שלגביה התחייב כאמור לעיל, המציע 

לחוק  9מצהיר בזאת, כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 

 שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן; 

לפי סעיף זה למנהל הכללי של משרד המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר  .ג

 .ימים ממועד ההתקשרות, ככל שתהיה 30העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 
 

המציע לא יעסיק, בין במישרין ובין בעקיפין, לצורך ביצוע העבודות נשוא פנייה זו, עובדים  .6

כוח אדם, קבלן משנה  זרים, למעט מומחי חוץ, וזאת, בין אם על ידי המציע ובין באמצעות קבלן

או כל גורם אחר יתקשר. ידוע למציע , כי העסקת עובדים זרים בניגוד להתחייבות במסגרת 

תצהיר זה תהווה אי עמידה בתנאי הסכם ההתקשרות, ותהווה הפרה יסודית של הסכם 

 .מצד המציע ההתקשרות

 זו איננה נכונה.ידוע לי כי הרשות רשאית לפסול את הצעת המציע, ככל שיתברר כי הצהרה  .7

 

 .אמת תצהירי ותוכן, זו חתימתי, שמי זה

 

 ה וחותמתחתימ  תאריך

 

 הדין עורך אישור

אני הח"מ, ____________________, עו"ד, מ.ר. ____________, מאשר/ת בזה כי ביום 

______________ הופיע/ה בפני במשרדי ברח׳ _______________________, מר/גב׳

שהינו מורשה המוכר לי אישית,  /ת.ז. מס' ____________________________________,  

ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי  ,ומוסמך לחייבו בחתימתו חתימה של המציע

 ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתמ/ה בפני על התצהיר דלעיל.

 

 __, עו"ד________________     ______________________

 חתימה וחותמת       תאריך 
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 כל האמור במסמכי המכרזוהסכמנו לבחתימתנו על מסמך זה הרינו לאשר כי הבנו 
 ____________________ (בצירוף חותמת התאגיד ,המציע )בתאגיד: ע"י מורשי החתימה של המציעוחותמת חתימת 

 תצהיר מציע ובעלי שליטה בדבר שמירת זכויות עובדים - 2.6נספח 

 תאריך: _______/___/___

 לכבוד

 "(המועצה" –)להלן  המועצה האזורית גדרות

 א.ג.נ., 

 

.ז. _____________, ת.ז. __________, ___________ ת_____________  ,"מהח אנו

 צפויים נהיה וכי האמת את לומר עלינו כי שהוזהרנו לאחר__________ת.ז. __________, 

 :כדלקמן בזאת מצהירים, כן נעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים

 בעלי השליטה במציע ומוסמכים לחתום מטעם המציע על מסמך זה.  אנו .1

מצהירים כי המציע מקיים את חובותיו בעניין שמירת זכויות העובדים לפי דיני העבודה,  אנו .2

צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים, ככל שחלים עלי המציע כמעסיק, לצורך אספקת 

 ומתחייבים בזאת לקיים ולשמור על התחייבותנו זו גם לכל 1/20' מכרז מס יהשירותים נשוא

 שייחתם בעקבות זכייתנו במכרז, אם נזכה. אורך תקופת החוזה 

  

 .אמת תצהירי ותוכן, זו חתימתי, שמי זה

 היום ____/___/___.

 

 ________________    ________________    ________________ 

 בעל שליטה     בעל שליטה     בעל שליטה   

 

 

 הדין עורך אישור

. ____________, מאשר/ת בזה כי ביום אני הח"מ, ____________________, עו"ד, מ.ר

______________ הופיע/ה בפני במשרדי ברח׳ _______________________, מר/גב׳

שהינו מורשה המוכר לי אישית,  /ת.ז. מס' ____________________________________,  

את האמת וכי ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר  ,ומוסמך לחייבו בחתימתו חתימה של המציע

 ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתמ/ה בפני על התצהיר דלעיל.

 

 __, עו"ד________________     ______________________

 חתימה וחותמת       תאריך 
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 כל האמור במסמכי המכרזוהסכמנו לבחתימתנו על מסמך זה הרינו לאשר כי הבנו 
 ____________________ (בצירוף חותמת התאגיד ,המציע )בתאגיד: ע"י מורשי החתימה של המציעוחותמת חתימת 

 אישור רו"ח - 2.7נספח 

 תאריך: _______/___/___

 לכבוד

 "(המועצה" –)להלן  המועצה האזורית גדרות

 

 א.ג.נ., 

 

רו"ח, מס' תעודה ____________, משמש כרו"ח של הנני הח"מ________________, 

 , אשר"(המציע" –להלן )__________ ___מס' ח.פ./שותפות , _____________________

וכתנאי להשתתפות המציע  ,"(המכרז" –שפרסמה המועצה )להלן  1/20 במכרז מס'הגיש הצעה 

  , הריני להצהיר:במכרז והגשת הצעה במסגרתו

 

 מצב המציע:

למיטב ידיעתי, המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל, פירוק  .1

 ו/או חדלות פירעון, ואין כל בקשות תלויות ועומדות מולו מסוג זה. 

 לגרום או/ו פעילותו המשך את לסכן העלולות תביעות הוגשו לא המציע נגדלמיטב ידיעתי,  .2

שעלולות לפגוע בתפקודו ככל שיזכה  לא מתנהלות תביעות נגד המציע, ופירעון לחדלות לו

 .במכרז

 העיקולים רשימת ב"מצ) מהותיים עיקולים המציע נכסי על הוטלו לאלמיטב ידיעתי,  .3

 (.המציע נכסי על הקיימים

    

 .אמת תצהירי ותוכן, זו חתימתי, שמי זה

 

 רו"ח __,________________     ______________________

 חתימה וחותמת       תאריך 

  



 במועצה האזורית גדרותתחזוקה של קווי הביוב והניקוז למתן שירותי  1/20מכרז פומבי מס' 

 82מתוך  60עמוד 

 כל האמור במסמכי המכרזוהסכמנו לבחתימתנו על מסמך זה הרינו לאשר כי הבנו 
 ____________________ (בצירוף חותמת התאגיד ,המציע )בתאגיד: ע"י מורשי החתימה של המציעוחותמת חתימת 

 אישור ביטוחים - 2.9נספח 

 תאריך:_________________
    

 1/20__________, מכרז לבין גדרות  אישורי ביטוח בהסכם בין המועצה האזורית
 

הנפקת תאריך  אישור קיום ביטוחים
 (DD/MM/YYYY)האישור

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל בתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
הביטוח במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

 יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
  האישור מבקש מעמד העסקה אופי מבוטחה מבקש האישורמ

 מועצה אזורית גדרות
 : שם

 מועצה אזורית גדרות
 

  שם
 

 

 נדל"ן☐

 שירותים ☒

אספקת ☐
 מוצרים

 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

מועצה אזורית והגופים  ☒
המשתייכים אליה  וועדי הישובים, 

 ותאגידים ועמותות שבבעלותה 

 ת.ז./ח.פ.
 

 ת.ז./ח.פ.
 

 : מען
 מושב עשרת

 

 

 

 כיסויים

סוג 
 הביטוח

 
 חלוקה
לפי 

 גבולות
אחריות 

 סכומיאו 
 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 

 ההפוליס

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ סכום 
 ביטוח

 השתתפות
 עצמית

 נוספים כיסויים
 בתוקף

 מטבע סכום מטבע סכום
יש לציין קוד 
כיסוי בהתאם 

 לנספח ד'

 רכוש 
   שח  100,000     

302 
303 
309 
313 
316 
325 
328 

         
         

         

    שח 1.000,000     צד ג'

אחריות 
     מעבידים

6,000,000 
 למקרה 

18,000,00
0  

 לתקופה

    שח

אחריות 
     מקצועית

1.000,000 
למקרה 

 ולתקופה
    שח

          

          

 (:ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח פירוט השירותים 
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 כל האמור במסמכי המכרזוהסכמנו לבחתימתנו על מסמך זה הרינו לאשר כי הבנו 
 ____________________ (בצירוף חותמת התאגיד ,המציע )בתאגיד: ע"י מורשי החתימה של המציעוחותמת חתימת 

 כיסויים
 

למתן שירותי תחזוקה של קווי הביוב והניקוז במועצה, בהתאם למפורט להלן ובמסמכי המכרז, על כל נספחיו 
 : וצרופותיו

 שפכיםתאגידי מים / מכון טיהור  086קוד שרות 
 

 ד'()במידה ואין די מקום ניתן לפרט את הנכסים בנספח פירוט הנכסים המבוטחים 
 )לדוגמא: מספר רישוי/כתובת(תיאור הנכס  )לדוגמא: רכב/נדל"ן(סוג הנכס 

  
  
  

 

 ביטול/שינוי הפוליסה 
 משלוח לאחר יום 60ייכנס לתוקף אלא  לא ,מבקש האישור, למעט שינוי לטובת ביטוח פוליסת שלביטול  או שינוי

 בדבר השינוי או הביטול. האישור למבקשהודעה 
 

 חתימת האישור
 המבטח:

 

 נספח

 האישורתאריך הנפקת  יטוח עבודות קבלניות / בהקמהב - אישור קיום ביטוחים
(DD/MM/YYYY) 

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל בתוקף פוליסת ביטוחישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה א
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

 יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

 מבקש האישורמ
 מועצה אזורית 

 נוסח הפוליסה המבוטח
 עבודות קבלניות

 מעמד מבקש האישור
מועצה אזורית, וועדי ישובים, 

תאגידים ועמותות בבעלות 
 המועצה

  -שווי הפרויקט                               כיסויים

 פרקי הפוליסה
חלוקה לפי גבולות אחריות או 

 סכומי ביטוח

מספר 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות / 
סכום ביטוח / שווי 

 העבודה

כיסויים  השתתפות עצמית
נוספים 
 בתוקף

יש לציין  מטבע סכום מטבע סכום
קוד כיסוי 
בהתאם 
 לנספח ד'

כל הסיכונים עבודות 
 קבלניות

 :לדוגמה הרחבות

 304   שח    
312 
315 
302 
313 
309 
316 

        ופריצה גניבה
        עובדים עליו רכוש
        סמוך רכוש
        בהעברה רכוש
        הריסות פינוי

    שח     צד ג'

    שח     אחריות מעבידים

 אחריות מקצועית +
 בשילוב

 חבות המוצר

        

 

 

 

 

 



 במועצה האזורית גדרותתחזוקה של קווי הביוב והניקוז למתן שירותי  1/20מכרז פומבי מס' 

 82מתוך  62עמוד 

 כל האמור במסמכי המכרזוהסכמנו לבחתימתנו על מסמך זה הרינו לאשר כי הבנו 
 ____________________ (בצירוף חותמת התאגיד ,המציע )בתאגיד: ע"י מורשי החתימה של המציעוחותמת חתימת 

 

 

 

 

 

 :(ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח פירוט השירותים 
 
 
 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה 
 משלוח לאחר יום 60ייכנס לתוקף אלא  לא ,מבקש האישור, למעט שינוי לטובת ביטוח פוליסת שלביטול  או שינוי

 בדבר השינוי או הביטול. האישור למבקשהודעה 
 

 

 חתימת האישור
 המבטח:
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 כל האמור במסמכי המכרזוהסכמנו לבחתימתנו על מסמך זה הרינו לאשר כי הבנו 
 ____________________ (בצירוף חותמת התאגיד ,המציע )בתאגיד: ע"י מורשי החתימה של המציעוחותמת חתימת 
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 כל האמור במסמכי המכרזוהסכמנו לבחתימתנו על מסמך זה הרינו לאשר כי הבנו 
 ____________________ (בצירוף חותמת התאגיד ,המציע )בתאגיד: ע"י מורשי החתימה של המציעוחותמת חתימת 

קוד  תיאור השירות נשוא ההתקשרות
 השירות

 קוד תיאור השירות נשוא ההתקשרות
 השירות

 071 שירותי ניהול 001 אבטחה
 072 שירותי ניטור 002 אחסון/ מחסנים )לרבות מחסני ערובה וקירור(

 073 שירותי ניטור 003 אספקת גז ודלק
 074 שירותי פיקוח ובקרה 004 אשפה ושירותי מחזור

 075 שירותי פיקוח, תכנון ובקרה )בניה( 005 בדיקות מעבדה ודגימות
 076 שירותי פיקוח, תכנון ובקרה )כללי( 006 ביקורת חשבונאית, ראיית חשבון ומיסוי

 077  שירותי קוסמטיקה 007 בודות קבלניות גדולותע -בניה 
 078 שירותי תחזוקה ותפעול 008 תקנים ושמאותבקרה, ביקורת 

 079 שירותי תחזוקת מערכות 009 בקרת מוסדות חינוך
 080 שירותים אווירי/ימי 010 בריאות הנפש

 081 שירותים בחו"ל 011 בתי אבות ומעונות
 082 שירותים משפטיים 012 גביה וכספים

 083 שירותים פרא רפואיים 013 גינון, גיזום וצמחיה
 084 שירותים רפואיים 014 דפוס, עיצוב גרפי ואומנויות

 085 שכירויות והשכרות 015 דרישות מיוחדות/צרכים מיוחדים
 086 תאגידי מים / מכון טיהור שפכים 016 הדרכות/ קורסים/ סדנאות

 087 תחזוקת ציוד ורשתות חשמל ותקשורת 017 הובלות והפצה
 088 תפעול ציוד 018 הכנת מכרזים נהלים והנחיות

 089 תקשורת וחברות הסלולר 019 הסעת נוסעים
 090 - 020 הפקת אירועים/אולמות אירועים

 091 - 021 הריסות/פינויים
 092 - 022 השקעות ויזמות

 093 - 023 התקנת ושדרוג מערכות וצמודי מבנה
 094 - 024 חברות מנהלות/מינהלות

 095 - 025 חדרי כושר וספורט
 096 - 026 סולת, פינוי והובלהפ -חומרים מסוכנים וכימיקלים 

 097 - 027 חינוך/קורסים/סדנאות
 098 - 028 חקירות

 099 - 029 צומח/חי -חקלאות 
 100 - 030 טיסות

 101 - 031 יועצים/מתכננים
 102 - 032 ח אדםוכ

 103 - 033 מזון/ שירותי הסעדה/ בתי אוכל
 104 - 034 מחקרים וסקרים

 105 - 035 מחשוב
 106 - 036 מידע
 107 - 037 מיפוי

 108 - 038 מכירת/רכישת/השכרת ציוד
 109 - 039 ממוני ויועצי בטיחות

 110 - 040 חזוקה/ שירות/ וחלפיםת -מעליות 
 111 - 041 וולטאיות-פוטו מערכות 

 112 - 042 מערכות בקרה ושליטה
 113 - 043 מערכות גילוי וכיבוי אש

 114 - 044 מערכות השקיה והולכת מים
 115 - 045  נדל"ן / השקעות ויזמות

נופש וטיולים )לרבות מדריכים(/קייטנות/פעילות 
 046 לילדים

- 
116 

 117 - 047 ניהול מבנים
 118 - 048 ניקיון

 119 - 049 נשק וחומרי נפץ
 120 - 050 ספרינקלרים

 121 - 051 עבודות מתכת
 122 - 052  עץעבודות 

 123 - 053 עבודות תחזוקה ושיפוץ )חשמל/איטום/אינסטלציה(
 124 - 054 פארק שעשועים ומים/ אטרקציות

 125 - 055 פלסטיק
 126 - 056 פעילות בחוץ לארץ

 127 - 057 צילום/שידורי רדיו/טלוויזיה
 128 - 058 צמ"ה

 129 - 059 צנרת והנחת קווי מים וביוב
 130 - 060 עבודות אזרחיות )לרבות תשתיות(קבלן 

 131 - 061 קמעונאות
 132 - 062 רוקחות

 133 - 063 רכב/מוסכים/חנייה/הסעות
 134 - 064 רפואה משלימה
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 כל האמור במסמכי המכרזוהסכמנו לבחתימתנו על מסמך זה הרינו לאשר כי הבנו 
 ____________________ (בצירוף חותמת התאגיד ,המציע )בתאגיד: ע"י מורשי החתימה של המציעוחותמת חתימת 

 135 - 065 שיפוצים
 136 - 066 שירות לאומי

 137 - 067 שירותי אירוח, כנסים, השתלמויות, פנאי ומלונאות
 138 - 068 שירותי ביקורת

 139 - 069 שירותי גניזה וארכיב
 140 - 070 שירותי דת

 

 נספח סעיפים מיוחדים

 קוד כיסויים נוספים בתוקף הסעיף קוד כיסויים נוספים בתוקף
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 כל האמור במסמכי המכרזוהסכמנו לבחתימתנו על מסמך זה הרינו לאשר כי הבנו 
 ____________________ (בצירוף חותמת התאגיד ,המציע )בתאגיד: ע"י מורשי החתימה של המציעוחותמת חתימת 

 הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים – 2.10 נספח

 

 תאריך: ______________

 לכבוד

 "(המועצה" –)להלן  המועצה האזורית גדרות

 

 אי קיום ניגוד ענייניםבדבר הצהרה הנדון: 

 

____ מרחוב _________________ __________ת.ז. _ __________________הח"מ  יאנ

לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים , עיר ____________

 בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

מס' ח.פ./שותפות , _______החתימה של ______________אני מורשה  .1

רשה ( וחתימתי, בצירוף חתימה של מו"הקבלןאו " "המציע" –להלן )__________ ___

 חתימה נוסף ובצירוף חותמת המציע, מחייבות את המציע לכל דבר ועניין.

 ליתן הצהרה זו בשמו ובעבורו של המציע.כדין אני מורשה ומוסמך  .2

 –שפרסמה המועצה )להלן  1/20הנני עושה תצהירי זה כחלק מהשתתפותי במכרז מס'  .3

  להשתתפות המציע במכרז והגשת הצעה במסגרתו.וכתנאי "( המכרז"

ו/או  מתחייב ומצהיר כי אין הוא יודע על מניעה חוקית ו/או חוזיתקרא, מבין, המציע  .4

הפריע למתן השירותים מנוע ו/או לעכב ו/או ל, שיש בה כדי לכלכלית ו/או אופרטיבית כלשהי

שיר או עקיף, בכל עניין אחר שיש קשור ו/או מעורב, באופן י נועל פי הסכם זה, וכי המציע אי

יה הביחס להתחייבויותיו או מראית עין לניגוד עניינים,  בו ניגוד עניינים, חשש לניגוד עניינים

 ."(המזמין" או "המועצה" –)להלן  המועצה האזורית גדרותהסכם עם וייחתם 

המציע מתחייב ומצהיר כי אין למציע ו/או לנושאי המשרה במציע ו/או לבן משפחתו )לרבות  .5

בני משפחתה מדרגה ראשונה( של בעל השליטה במציע, ו/או לתאגידים הקשורים עם המציע, 

כל עניין כלכלי או אחר העלול לעמוד בניגוד עניינים או בחשש לניגוד עניינים עם המועצה 

 ציע לספק לה, היה ויבחר כזוכה במכרז, במסגרת תנאי המכרז הנ"ל.והשירותים שעל המ

חברות בנות, חברות בעלות אחזקה בחברה המציעה, או   – "תאגידים קשוריםלעניין זה "

חברות בהן קיימת אחזקה לחברת האם של החברה 

 המציעה.

פקיד קרוב משפחה שהוא חבר מליאת המועצה ו/או  אין למציע ו/או לנושאי המשרה בו, .6

 במועצה ו/או עובד המועצה.

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות. –" קרוב משפחה" לעניין זה

חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה  –" חבר מועצה"

 בו.  

המציע מתחייב להימנע במשך כל תקופת ההסכם עם המועצה מלקחת חלק ו/או להיות  .7

ו/או עניין אחר שיש בו ו/או העלול ליצור מצב של ניגוד עניינים או  מעורב בכל עסקה, שירות

 חשש לניגוד עניינים ביחס להסכם עם המועצה.
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ידוע למציע כי עליו לדווח מראש, בכתב, למועצה, על כל כוונה בלי לגרוע מכלליות האמור, מ .8

ך ורק בהתאם שלו ו/או של כל מי מטעמו, להתקשר עם כל גורם כאמור בתצהיר זה, ולפעול א

המועצה רשאית לא לאשר להוראות היועץ המשפטי של המועצה בעניין. מובן ומוסכם עלי כי 

לי התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות שיבטיחו העדר ניגוד עניינים, והנני מתחייב כי 

 אפעל בהתאם להוראות אלה בהקשר זה.

עצה במסגרת המכרז הנ"ל, המציע מתחייב ומצהיר, כי היה ובתקופת ההתקשרות עם המו .9

תב, יובא לידיעתו ניגוד עניינים כאמור, או אם ייווצר חשד לניגוד עניינים שכזה, יודיע עליו בכ

, והוא יתנהל באופן גלוי, פתוח וכנה, יסייע למועצה ליועץ המשפטי של המועצהמיידי באופן 

 וד עניינים אצלו.ויעביר למועצה כל מידע העשוי להיות רלוונטי לקביעה האם קיים ניג

מבלי לגרוע מהוראות כל דין ומהוראות ההסכם שייחתם בין המועצה לבין המציע, המציע  .10

, ולהמנע של המועצה בנושאוהוראה כל החלטה , בכל עת, מתחייב ומצהיר לקבל על עצמו

של המועצה הנו שיקול דעתה  מכל ערעור ו/או השגה ו/או טענה ו/או תביעה כלפי המועצה.

 .בלעדי, מלא ומוחלט, ובכלל זה החלטה על הפסקת ההתקשרותסופי, 

כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעת המציע, ככל שיתברר כי הצהרה זו  למציעידוע  .11

 איננה נכונה.

 

 .אמת תצהירי ותוכן, זו חתימתי, שמי זה

 

 

 ה וחותמתחתימ  תאריך

 

 

 אישור

____________, מאשר/ת בזה כי ביום אני הח"מ, ____________________, עו"ד, מ.ר. 

______________ הופיע/ה בפני במשרדי ברח׳ _______________________, מר/גב׳

שהינו מורשה המוכר לי אישית,  /ת.ז. מס' ____________________________________,  

האמת וכי  ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את ,ומוסמך לחייבו בחתימתו חתימה של המציע

 ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתמ/ה בפני על התצהיר דלעיל.

 

 __, עו"ד________________            ________________

 חתימה וחותמת       תאריך 
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 נוסח ערבות לביצוע החוזה – 2.12נספח 

 )נוסח להגשה לאחר הזכיה( 

 תאריך: _______/___/___

 , מס' הסניף ____________________ שם הבנק

 מס' הטלפון ________________________

 ________________________ 'מס' הפקס

 

 לכבוד

  המועצה האזורית גדרות

 

 ____מס' _______________ערבות הנדון: 

 

ח' , מרמספר זיהוי _____________ ___על פי בקשת _____________

באופן בלתי חוזר, "(, אנו ערבים בזה כלפיכם הזוכה)להלן: " __________________________

, שיוצמד למדד (עשרים אלף שקלים חדשים)במילים:  ₪ 20,000סילוק כל סכום עד לסך של ל

המחירים לצרכן שמתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מעת לעת כאשר מדד הבסיס הינו 

 1/20, אשר תדרשו מאת הזוכה בקשר עם חוזה לפי מכרז מס' 2019דצמבר  לחודשהמדד הידוע 

 חוזה ע''פ תנאי המכרז. הולהבטחת מילוי תנאי דרישות מסמכי 

ובתוספת הפרשי ההצמדה, אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך סכום הערבות 

יל עליכם לבסס ו, מבלי להטמקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינ ימים 7-לא יאוחר מ

או לדרוש את הסכום תחילה מאת ו/ או באופן כלשהוו/או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו ו/

המשתתף בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה 

 .בקשר לחיוב כלשהו כלפיכםלזוכה לעמוד 

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

אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל 

 .ובתוספת הפרשי הצמדה הנ"ל

עד והיא בתוקף החל מיום הוצאתה וערבות זו הנה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול 

 ועד בכלל.)כולל( _ ___ליום _____

 להסבה בכל צורה שהיא. ואערבות זו אינה ניתנת להעברה 

 דרישה בפקסימיליה ו/או בדואר אלקטרוני ו/או במברק לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.

    

 __________________ :(, וחותמת הסניף)חתימה וחותמת      ___________ תאריך:
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 שמירה על דיני ההגבלים העסקיים ואי תיאוםתצהיר בדבר  - 2.13נספח 

 

 תאריך: ______________

 לכבוד

 "(המועצה" –)להלן  המועצה האזורית גדרות

 

 תצהיר בדבר שמירה על דיני ההגבלים העסקיים ואי תיאוםהנדון: 

 
אני הח"מ __________________ ת.ז. _______________ מרחוב _________________ 

לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים עיר ____________, 

 בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

 

_____________  אני מורשה החתימה של _____________________, מס' ח.פ./שותפות .1

ף ובצירוף "( וחתימתי, בצירוף חתימה של מורשה חתימה נוסהקבלן" או "המציע" –)להלן 

 חותמת המציע, מחייבות את המציע לכל דבר ועניין.

 אני מורשה ומוסמך כדין ליתן הצהרה זו בשמו ובעבורו של המציע. .2

 –שפרסמה המועצה )להלן  1/20במכרז מס'  המציע ני עושה תצהירי זה כחלק מהשתתפותהנ .3

  וכתנאי להשתתפות המציע במכרז והגשת הצעה במסגרתו."( המכרז"

 , התשמ"חהתחרות הכלכליתהמציע ו/או מנהליו ו/או מי מטעמו לא פעלו בניגוד להוראות חוק  .4

  –לרבות )אך מבלי למעט( דיני ההגבלים העסקיים, בקשר להצעתם במכרז, או  1988 -

ו/או אשר מופיעים בהצעת המציע הוחלטו על ידי המציע ו/או כל מרכיב נוסף המחירים  .4.1

או /באופן בלעדי, עצמאי, ללא התייעצות, הסדר ו מנהליו ו/או מי מטעמו באופן עצמאי

ו/או עם גורם מטעם  או עם מציע פוטנציאלי אחרו/עם מציע אחר ו/או משא ומתן קשר 

 .המועצה

או תאגיד ו/המחירים ו/או כל פרט אחר המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם  .4.2

תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל בפני כל אדם או או ו/אשר מציע הצעות במכרז זה 

 להציע הצעות במכרז זה.

המציע ו/או מנהליו ו/או מי מטעמו לא היו מעורבים בתיאום הצעות ו/או מחירים ו/או  .4.3

כל פרט אחר בהצעות המוגשות במכרז זה, בין בנוגע להצעתם ובין הסתייגויות ו/או 

בנוגע להצעה המוגשת על ידי מציע אחר במכרז זה, ו/או בחלוקת שוק בקשר עם מכרז 

זה, ולא פעלו באופן המהווה הגבל עסקי ו/או התנהגות שאינה עולה בקנה אחד עם דיני 

 .ו/או לא ניסו לבצע אחד מאלו ההגבלים העסקיים במסגרת מכרז זה,

המציע ו/או מנהליו ו/או מי מטעמו לא השפיעו ולא ניסו להשפיע על הצעה של מציע  .4.4

אחר, או של מציע פוטנציאלי אחר, במכרז זה, ובכלל זה לא ניסו ו/או לא גרמו למציע 

או בניסיון לגרום ו/ אחר או למציע פוטנציאלי אחר שלא להגיש הצעה במכרז זה

אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת המציע ו/או בניסיון לגרום  למתחרה

 למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.

ולא נעשית בעקבות הסדר ו/או דין , באופן עצמאי, הצעה זו של המציע מוגשת בתום לב .4.5



 במועצה האזורית גדרותתחזוקה של קווי הביוב והניקוז למתן שירותי  1/20מכרז פומבי מס' 

 82מתוך  71עמוד 

 כל האמור במסמכי המכרזוהסכמנו לבחתימתנו על מסמך זה הרינו לאשר כי הבנו 
 ____________________ (בצירוף חותמת התאגיד ,המציע )בתאגיד: ע"י מורשי החתימה של המציעוחותמת חתימת 

נציאלי או מתחרה פוטו/תיאום עם מתחרה קשר ו/או ודברים ו/או חשיפת מסמכים ו/או 

 אחר במכרז זה. 

 במשבצת המתאימה( Xסמן ) .5

  המציע, מנהליו ו/או בעלי מניותיו ו/או עובדיו לא נמצאים במועד חתימת תצהיר זה תחת

 –אם כן, פרט ; חקירה של רשות ההגבלים העסקיים בחשד לתיאום מכרז

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

  המציע, מנהליו ו/או בעלי מניותיו ו/או עובדיו לא הורשעו בארבע השנים האחרונות

כרזים ולא תלוי ועומד בעבירות על דיני ההגבלים העסקיים, לרבות עבירות של תאומי מ

 -אם כן, פרט ; כנגדם הליך פלילי בעבירות אלו

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 
טעמו פועל בניגוד אם יתעורר חשד סביר אצל המועצה לכך כי המציע ו/או מי מידוע למציע כי  .6

לאמור לעיל, תהיה למועצה הזכות, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לא לשתף את המציע בהליך 

זכיית המציע במכרז את במכרז, ו/או לא לקבל או לפסול את הצעתו ו/או לבטל בכל זמן שהוא 

 הם המציע. ו/או לבטל בכל זמן שהוא את הסכם ההתקשרות

הנני מאשר, כי הבאתי את תוכן מסמך זה לידיעת כל עובד, קבלן, שלוח, יועץ, גורם מקצועי  .7

  וכל מי מטעם המציע המעורבים בכל דרך שהיא בהליך המכרזי, והנובע מהם.

 

 .אמת תצהירי שמי, זו חתימתי, ותוכן זה

 

 חתימה וחותמת  תאריך
 

 

 אישור

מ.ר. ____________, מאשר/ת בזה כי ביום אני הח"מ, ____________________, עו"ד, 

______________ הופיע/ה בפני במשרדי ברח׳ _______________________, מר/גב׳

שהינו מורשה המוכר לי אישית,  /ת.ז. מס' ____________________________________,  

יר את האמת וכי ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצה ,ומוסמך לחייבו בחתימתו חתימה של המציע

 ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתמ/ה בפני על התצהיר דלעיל.

 

 __, עו"ד________________            ________________

 חתימה וחותמת       תאריך 
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 כל האמור במסמכי המכרזוהסכמנו לבחתימתנו על מסמך זה הרינו לאשר כי הבנו 
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 תצהיר בדבר ציוד לביצוע העבודות נשוא המכרז - 2.14נספח 

 

 תאריך: ______________

 לכבוד

 "(המועצה" –)להלן  המועצה האזורית גדרות

 

 תצהיר בדבר רשימת הציוד הרלוונטי לביצוע העבודותהנדון: 

 

אני הח"מ __________________ ת.ז. _______________ מרחוב _________________ 

בועים לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקעיר ____________, 

 בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

אני מורשה החתימה של _____________________, מס' ח.פ./שותפות _____________  .1

ף ובצירוף "( וחתימתי, בצירוף חתימה של מורשה חתימה נוסהקבלן" או "המציע" –)להלן 

 חותמת המציע, מחייבות את המציע לכל דבר ועניין.

 אני מורשה ומוסמך כדין ליתן הצהרה זו בשמו ובעבורו של המציע. .2

 –שפרסמה המועצה )להלן  1/20הנני עושה תצהירי זה כחלק מהשתתפות המציע במכרז מס'  .3

 "( וכתנאי להשתתפות המציע במכרז והגשת הצעה במסגרתו. המכרז"

שרות )כולל המציע מתחייב ומצהיר כי יחזיק בבעלותו המלאה, למשך כל תקופת ההתק .4

 :לכל הפחות, הארכות, ככל שתהינה(, את כלל הציוד המפורט

פכים, שתוקף לשאיבת -ומעלה, בעלת רישיון בר 2015ביובית משולבת משנת ייצור רכב  .4.1

 מ"ק לפחות.  6בנפח של 

 10משאבת בוץ ניידת, עם מנוע בנזין או דיזל, אשר תעבוד לגובה כולל של לפחות  .4.2

 מק"ש. 30מטרים, ולספיקה של לפחות 

מק"ש, לרבות כלי עזר  10משאבה ניידת עם מנוע, המיועדת לשטיפה בלחץ של לפחות  .4.3

 לניקוי קווים, תאי בקרה ושוחות. 

 מכשיר לגילוי גזים במערכת הביוב. .4.4

 להזרמת אוויר לשוחות הביוב. מערכת חיצונית .4.5

 ציוד לניקוי ולחיתוך שורשים, בתוך צנרת הביוב ושוחות הביוב. .4.6

 דיזות לניקוי קווים, בכל הקטרים. .4.7

כלים ידניים לפתיחת שוחות, פתיחת מכסי ביקורת וסבכות ניקוז עם נעילות, בכל  .4.8

 מגוון הברגים הקיימים.

 פקקים לסתימת קווים, בכל הקטרים. .4.9

לתנועה ולעבודה, לרבות שלטי אזהרה, פנסים, מנורות מהבהבות, אמצעי ציוד בטיחות  .4.10

, גידור, ווסט זוהר, מסיכות חמצן, מסכות עבודה, מגפיים, חליפת מגן, כפפות עבודה

 .ציוד מגן אישי )בהתאם לאופי ולסוג העבודה(

 כלי איסוף, אצירה, גירוף, שקיות ניילון, לאיסוף פסולת. .4.11

 ה מלאכותית.ערכת עזרה ראשונה והנשמ .4.12
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 כל האמור במסמכי המכרזוהסכמנו לבחתימתנו על מסמך זה הרינו לאשר כי הבנו 
 ____________________ (בצירוף חותמת התאגיד ,המציע )בתאגיד: ע"י מורשי החתימה של המציעוחותמת חתימת 

 ק"ג לכיבוי אש.  6מטף אבקה  .4.13

הנדרשים לשחרור סתימות, מוטות קפיציים, צינורות פריצת סתימות, כל הכלים  .4.14

 וראשים מתאימים

צנרת באורכים ובקטרים שונים, לרבות אביזרים נלווים, מתאמי צנרת בכמות  .4.15

 מספיקה. 

 הנדרש לפי דין. כל ציוד אחר הנדרש לביצוע העבודות, וכל ציוד אחר ו/או נוסף, .4.16

קף ובעל ביטוח בעל רישיון בתונקי, , כשיר לתנועה, באופן מעולה הרכב יהא תקין ומתוחזק .5

   .)חובה ומקיף(, לכל אורך תקופת החוזה, כאמור במסמכי המכרז

הקבלן מצהיר כי יחזיק ברשותו חומרים, ציוד וחלקים, אשר יאפשרו את ביצוע כל העבודות  .6

נשואי מכרז זה, ללא כל עיכובים, וכן מתחייב להחזיק ברשותו חומרים וחלקים הנדרשים 

 במסגרת תקנות משק לשעת חירום. 

הדין, והמציע, ככל תקין ומתוחזק בהתאם להוראות היצרן והוראות שלם, מלא, יהא הציוד כל  .7

באופן האמור כדי שיהא תקין לכל אורך תקופת החוזה, כאמור  במכרז, מתחייב לתחזקוה שיזכ

 .מכרזמסמכי הב

 במשבצת המתאימה( Xסמן ) .8

 שעות ביממה,  24במוקד שירות אנושי, המאויש במשך עושה שימוש, או מחזיק,  המציע

 הכשיר וערוך לקבלה, רישום וניתוב של הודעות על תקלות. 

 שעות ביממה, הכשיר וערוך לקבלה, רישום  24מציע עובד מטעמו, הזמין טלפונית במשך ל

   .וניתוב של הודעות על תקלות

 

 .אמת תצהירי שמי, זו חתימתי, ותוכן זה

 

 וחותמת חתימה  תאריך
 

 

 אישור

אני הח"מ, ____________________, עו"ד, מ.ר. ____________, מאשר/ת בזה כי ביום 

______________ הופיע/ה בפני במשרדי ברח׳ _______________________, מר/גב׳

שהינו מורשה המוכר לי אישית,  /ת.ז. מס' ____________________________________,  

ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי  ,ומוסמך לחייבו בחתימתו חתימה של המציע

 ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתמ/ה בפני על התצהיר דלעיל.

 

 __, עו"ד________________            ________________

 חתימה וחותמת       תאריך 
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 כל האמור במסמכי המכרזוהסכמנו לבחתימתנו על מסמך זה הרינו לאשר כי הבנו 
 ____________________ (בצירוף חותמת התאגיד ,המציע )בתאגיד: ע"י מורשי החתימה של המציעוחותמת חתימת 

 נספח טכני – 3מסמך 
 

 תחומי האחריות:

קווי ביוב וניקוז, נמצאים , נכון למועד עריכת המכרז, ובשטח שבאחריותהבתחום המועצה  .1

 .15%לבד, וניתן להניח סטייה של עד נתון זה הנו הערכה בק"מ.  60-באורך של כ

 , פוליטילאן,PVC) מסוגים שונים יםעשויוהצינורות מ"מ,  250 -ל 160קוטר הצינורות הנו בין  .2

GRP ,)בבלאי שונה ובאיכות שונה., צנרת אסבסט בשרוול )שרף(, אסבסט 

 קולטנים. 100 -מעברי מים וכ  50 -איבה, כתחנות ש 8תאי ביקורת,  2,000-מועצה, כשטח הב .3

    .10% ניתן להניח סטייה של עד

 ק"מ. 10-כ -אורך דרכים לריסוס  .4

על סתימות, בחודש, בממוצע, הודעות  35 -כ, נרשמו במועצה על פי נתוני השנתיים האחרונות .5

עם זאת, יודגש כי חלק מהסתימות נתבררו בשטח  .הביובפריצות ביוב ותקלות שונות, בקווים 

עוד יצויין כי לעיתים, נרשמות תקלות  .הקבלן טיפול לא נדרש לבסוף פיכךול, כפרטיות

 במקביל.המחייבות טיפול 

 נרשמות תקלות רבות יותר מאשר בקיץ.  עוד יצויין כי בעונת החורף .6

 

 לוחות זמנים לביצוע העבודות:

 בפגישה ל פה,על פי הוראת המפקח, בכתב ו/או בעהשירותים מקום המיועד למתן ל יגיעהקבלן  .7

ו/או בהתאם  , בהודעה מאת המוקדטלפונית ו/או בהודעת טקסט בטלפון, בהודעה אישית

 :יםהבאהמועדים תוך ב לתכנית העבודה,

 : עבודות דחופות .6.1

המפקח או ממועד העברת ההודעה הראשונה של  דקות 90-באופן מיידי, ולא יאוחר מ

 המוקד, לפי העניין.

בכל מזג מובהר כי התייצבות הקבלן בתוך המועד האמור לעיל הנה בכל שעות היממה, 

 שבת, מועד או חג. סופי שבוע, בימי חול, אוויר, ברגיעה או בחירום, 

הודעות, באותו פרק  2-מבלי לגרוע מהאמור לעיל, באם יירשמו אצל הקבלן למעלה מ

זמן, למתן שירותים דחופים באתרים שונים, אזי יידרש הקבלן לבצע את העבודות 

 דקות, לכל היותר.  120במקביל, אולם יתייצב באתרים בתוך 

 : עבודות אחזקה .6.2

מתקני הביוב, במהלך החודשים ס נגד צמחיה סביב ריסויבצע, אחת לשנה, הקבלן 

  במהלך ימי חול ובשעות היום. מאי, -אפריל-ונובמבר -אוקטובר

בשוחות, בקולטנים, פעולות אחזקה מונעות במערכת הניקוז, בנוסף, יבצע הקבלן 

חודשים מהלך הבנת החורף, ובמקלטים, כהכנה לקראת עובשטחים פתוחים, במתקנים 

 תכנית עבודה שנתית.אוקטובר, וזאת על פי  - אוגוסט
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 כל האמור במסמכי המכרזוהסכמנו לבחתימתנו על מסמך זה הרינו לאשר כי הבנו 
 ____________________ (בצירוף חותמת התאגיד ,המציע )בתאגיד: ע"י מורשי החתימה של המציעוחותמת חתימת 

 : עבודות נוספות .6.3

ולפי  בהתאם לקריאות והזמנות אשר יוצאו על ידי המועצה מעת לעת לפי הצורךאך ורק 

שיינקבו שיקול דעתה הבלעדי והמלא של המועצה, ובהתאם ללוחות הזמנים והמועדים 

 . , או לפי הוראת המפקחבהזמנותאו /בקריאות ו

דעתו  , רשאי המפקח, עפ"י שיקולבמועדים שהוגדרו לעילאו /בלוחות הזמנים ולא עמד הקבלן  .7

 .לחייב את הקבלן, בשיעור הפיצוי המוסכם, עבור כל מקרה איחור, המלא והסופי, הבלעדי

 

 :הדחופות אופן ביצוע העבודות

, באופן מהירברמה מקצועית מעולה, באופן מסור, מקצועי, אמין, נאמן, העבודות יבוצעו  .8

בהתאם להוראות והנחיות המועצה, על פי כל דין, ועל פי פרקטיקה טובה ולפי שוטף ורציף, 

 כל כללי המקצוע בענף.

הקבלן יתייצב במקום התקלה, בהתאם לדיווח שהתקבל מהמוקד, או במקום מפגש מתואם  .9

עם כל כח האדם, הציוד, הכלים בהתאם ללוחות הזמנים שהוגדרו לעיל, שייקבע ע"י המפקח, 

 .מצוייד וערוך לתת טיפול מלא, שלם וכולל לתקלהכשהוא והמכשירים, ו

עם הגעה למקום התקלה, יפגוש הקבלן את המדווח, ימסור לו את פרטיו, ויקבל ממנו את כל  .10

 פרטי הדיווח, התקלה המשוערת, וכן כל פרט הדרוש לקבלן או הידוע למדווח.

 ."יומן עבודה" בנספח זהפרק המופיעים בהפרטים כל הקבלן ימלא יומן עבודה, הכולל את  .11

הקבלן יבחן, במקום, האם התקלה קשורה ו/או נובעת ו/או מהווה חלק ממערכת הביוב  .12

 הציבורית, שבאחריות המועצה: באם כן, יחל את הטיפול בתקלה. 

ווצר במקום יהקבלן יבחן את הסיכונים הנוצרים ו/או שעלולים לה טרם ביצוע כל עבודה, .13

 מנת להקטינם ו/או למנוע אותם.  כתוצאה מהתקלה, ויפעל על 

 דיווח על אירועים חריגים: .14

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה בו נגרם נזק ו/או פגם ו/או תקלה, לרכוש פרטי ו/או  .14.1

באמצעות הטלפון הנייד, באחריות הקבלן לתעד את הנזק ציבורי, כתוצאה מהתקלה, 

 בלת הנחיות.  לשם ק, למפקח, תחילת עבודתוטרם ולהודיע על כך, מיידית ו

טרם תחילת למפקח, להודיע מיידית באחריות הקבלן מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .14.2

קיים חשש לקריסה של קו הביוב; אירוע  בכל אחד מהמצבים הבאים:ביצוע כל עבודה, 

קיים חשש לפגיעה בתשתיות ציבוריות במרחב או מתמשך של פגיעה במערכת הביוב; 

לפגיעה בבריאות הציבור; בעיות, תלונות משמעותיות או  קיים חששבסביבה; 

   עימותים מצד התושבים.

ללא עיכובים, הפסקות או השהיות, היר ורציף, באופן מהקבלן יבצע את התיקונים הדרושים,  .15

תאים, הרשת, שאיבת המכסה או הפתיחה וסגירת ובכלל זה לשם השלמת תיקון התקלה, 

, שטיפה הסתוםאו לתא פחות, לקטע כל הל ,ה הסמוכההשוחשטיפת הקטע הסתום וניקוי 

שטיפת , ניקיון ופינוי פסולתלרבות והחזרת השטח לקדמותו, ב, יסודית של מקטע הביו
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חג יבוצעו עבודות דחופות בלבד, והן  ואשבת ימי , ביחד עם זאת, מובהר ומוסכם כיהמקום. 

 .יושלמו ביום החול הראשון הסמוך לו

וצרות הסתימה בביב. הקבלן יבצע פעולה של וסיבה להיבתבצע ללא תלות בחומר או התיקון י .16

 .פתיחה וניקוי הסתימה כנדרש, גם אם הסתימה הינה סתימה חוזרת

ו, ובכל הכלים, הציוד, יעשה שימוש בכח האדם העומד לרשותקבלן בביצוע העבודות, ה .17

נדרשים הבטיחות והמיגון, אשר  , לרבות )אך מבלי למעט( כל אמצעיהאביזרים וחומרי העזר

 .ןוהשלמתלביצוע העבודות 

 .  הקבלן ציוד נייד מתאיםרכב הקבלן, יביא במקומות בהן אין גישה ל .18

, בין עבודה דחופה, עבודת אחזקה או עבודה נוספת החל הקבלן בביצוע עבודה מסוימת .19

 העבודה שהחל בה,והמפקח קבע שיש לבצע עבודה דחופה יותר, יפסיק הקבלן את  - בתשלום

 בביצוע העבודות שהורה לו המפקח.  ויחל  באופן בטוח ומסודר, מיידית,

  לביצוע העבודות באותו אזור.מספר הפעמים, או את /מספר העבודות ולא יגביל את הקבלן  .20

 

 סיום העבודות:

הקבלן יבדוק, טרם מסירת העבודה ו/או טרם עזיבת המקום, כי התקלה נפתרה, וכי אין עוד  .21

כי לא נגרמו כי אין תקלות ו/או מפגעי בטיחות, , כל הפרעה ו/או סתימה ו/או חסימה בביוב

  .ומסודר , מאורגןוכי המקום נקינזקים במקום, 

הקבלן יסביר, יורה וינחה, ככל שהדבר נדרש, באופן סביר, לבעלי השטחים ו/או הנכסים  .22

יקרי הפעולות שביצע, הנחיות בדבר מהות התקלה, עהגובלים ו/או הסמוכים למקום התקלה, 

 מקצועיות, הנחיות בטיחות וכיוצ"ב. 

 .באתר העבודה, באופן קבוע או זמני, כלים או חלפים, ציודחל איסור על השארת ו/או אחסנת  .23

 או ישאב על ידי ביוביות את, הביובשפכי יבצע הקבלן מעקף ל, במקרה של קריסת קו ביוב .24

. הקבלן לא יאפשר זרימת , בהתאם להוראות המפקחהביובהביוב עד לתיקון הליקוי בצינור 

 .הביוב מחוץ למערכת הביוב

 על הקבלןה, פתוח הלניקוז או לתעל, לשביל, למגרש, במקרים בהם גלשו השפכים לכביש .25

 לא תאושר סיום עבודה כאשר נותרו שיירי מים ו/או ביוב.; לשאוב את השפכים

 הפסולת מהקווים, מתאי הביוב או מהקולטנים, הקבלן ירכז אתמבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .26

מאושר על ידי  הוצאתם, יסלקם מיידית לאתר פסולת בשקיות פלסטיק מתאימות. לאחר

 .חשב להפרה יסודית של החוזההפרת הוראה זו ת ה.המשרד לאיכות הסביב

מערכת אל ו/או לשפוך מי שטיפה ו/או כימיקלים,  ביוביתאת תכולת הל איסור מוחלט לרוקן ח .27

 של המועצה. הביוב
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, החפירות, לישר את ערמות העפראו /הקבלן למלא את כל הבורות ועל ד עם סיום העבודה, מי .28

ולסלק את כל המכשולים שנשארו כתוצאה החזיר מכסים או מרצפות למקומם, קבע ולל

 .מביצוע העבודה

ה לא נפתחה, אם במהלך העבודות נתגלתה סתימה ו/או חסימה נוספת, או התברר כי הסתימ .29

יש צורך בשטיפת הקו, או כי יש צורך לבצע כל עבודה דחופה אחרת, יבצע זאת הקבלן, או כי 

 ללא תמורה נוספת, לאחר דיווח למפקח.

לשחרר את הקבלן מאחריות כלשהי לגבי התיקונים כדי בדיווח ו/או באישור המפקח, אין  .30

 שביצע ו/או האחזקה השוטפת של הקו.

ם העבודות, באמצעות דוא"ל למפקח, או בכל דרך אחרת בה יבחר המפקח, הקבלן ידווח, בסיו .31

 על סיום העבודות במקום התקלה, על הפעולות העיקריות שבוצעו, ועל שעות העבודה. 

 

 צוות הקבלן:

 , בכל אחת מהעבודות, יכלול את העובדים הבאים:הקבלן צוות

  צוותהראש  .32

שנים לפחות חמש של על ראש הצוות להיות בעל רמה מקצועית גבוהה, מחזיק בניסיון  .32.1

, והוא עצמו מחזיק בכל בביצוע עבודות דומות בהיקפן ובמהותן לעבודה נשוא חוזה זה

 התעודות, האישורים וההסמכות הנדרשות בדין לביצוע העבודות נשואות מכרז זה.

, בתוך הזמנים והמועדים לאתר העבודהבעצמו, ראש הצוות יהיה זמין תמיד להגיע  .32.2

 ל העבודות והוראות חוזה זה. כלוביצוע פיקוח, ניהול לצורך  לעיל, ושהוגדר

במשך כל ישגיח, ינחה, ינהל ויפקח, ראש הצוות יהיה נוכח, בעצמו, באתר העבודות,  .32.3

ם כל , והוא עצמו יהיה בקשר עם המוקד ועם המפקח ועעד סיומן המלא ביצוע העבודות

 גורם אחר, לצורך ביצוע העבודות.

מובהר כי אי הגעת ראש הצוות למקום ו/או עזיבת המקום טרם סיום העבודות, מהוות  .32.4

 הפרה יסודית של החוזה.

בעניינים הקשורים בביצוע , לראש הצוות כל הוראה ו/או הודעה, שיינתנו על ידי המפקח .32.5

 .בלן עצמוייחשבו כאילו ניתנו לקהעבודות, בכל אמצעי שהוא, 

ראש הצוות כדי לשחרר את  בהעסקתכי לא יהא מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר  .32.6

הקבלן מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ועל פי כל דין, כולן או מקצתן, ו/או כדי לגרוע בדרך 

 .כלשהי מאחריותו הבלעדית של הקבלן, לביצוע מלא של העבודה בהתאם לחוזה זה

 העובדים צוות .33

כאשר אחד , שני עובדים לפחותבאמצעות צוות המונה את רכב הביובית הקבלן יפעיל  .33.1

 מהם יכול להיות ראש הצוות.
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ובעבודות ניקוי קווי ביובית פחות בהפעלת שנתיים ל עובדי הצוות יהיו בעלי ניסיון של .33.2

כל העובדים יחזיקו, בכל התעודות, האישורים וההסמכות הנדרשות בדין  .ביוב וניקוז

 יצוע העבודות נשואות מכרז זה.לב

תוקף לסוג -הביובית, ויהיה ברשותו רישיון נהיגה ברישמש גם כנהג אחד מעובדי הקבלן  .33.3

  .הרכב הרלוונטי

בכל אביזרי הבטיחות האישיים בעבודה עם מתקני כל העובדים יהיו מצוידים, בכל עת,  .33.4

 .בעבודה זוביוב ויהיו מתודרכים ומיומנים בכל אמצעי הזהירות המתחייבים 

 , טעונים אישור, מראש ובכתב, של המפקח.כל העובדים מטעם הקבלן .34

 

 קשר ותקשורת:

שעות ביממה,  24על הקבלן להחזיק או לעשות שימוש במוקד שירות אנושי, המאויש במשך  .35

הכשיר וערוך לקבלה, רישום וניתוב של הודעות על תקלות. לחילופין, על הקבלן להציג עובד 

שעות ביממה, הכשיר וערוך לקבלה, רישום וניתוב של  24טלפונית במשך מטעמו, הזמין 

 לצורך מתן השירותים הנכללים במסגרת הריטיינר החודשי.   הודעות על תקלות. כל אלה,

המוקד, או העובד מטעם הקבלן, יענו לשיחות טלפוניות, להודעות או לקריאות, באופן שזמן  .36

 דקות. 3, לא יעלה על מטעם הקבלן אנושיעד למענה , הפונההגורם ההמתנה של 

הבלעדי  על חשבונו, וכל מי מטעמו, יחזיקו ו/או יצויידו במכשירי טלפון סלולאריים, הקבלן .37

, הקבלןישיר בין קשר במטרה לתת אפשרות ל ים יהיו זמינים ותקינים,. המכשירשל הקבלן

    .זמןמועד ובכל , בכל מפקחלבין הבין המוקד ו

 .חשב להפרה יסודית של החוזהת הפרת הוראה זו .38

 

 ריסוס נגד צמחיה:

ברדיוס של בתוך המתקן ו, וינכש צמחיה ,במסגרת העבודות, הקבלן יבצע ריסוס כנגד צמחיה .39

-במהלך החודשים אוקטוברפעמיים בשנה, הביוב, כל מתקני מטרים מהגדר החיצונית של  10

 במהלך ימי חול ובשעות היום.מאי, -אפריל-נובמבר ו

 הקבלן יוודא כי באזור לא יישארו צמחיה, עשבים, קוצים ו/או גזם.   .40

הוצאתם, יסלקם  בשקיות פלסטיק מתאימות. לאחרהגזם שנוצרה, פסולת הקבלן ירכז את  .41

 למיכל אצירה לגזם. מיידית 

שבוצעו, ויצרף את הדיווח, של פעולות הריסוס, הניקוש והגינון מפורט בלן יבצע רישום הק .42

  .Excelלמפקח, כטבלת ו, החתום על יד

 הריטיינר החודשי.מובהר, למען הסר ספק, כי הפעולות והשירותים הנ"ל, נכללים במסגרת  .43

 

 :לות אחזקה מונעות במערכת הניקוזפעו
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בקולטנים, לקראת עונת החורף, פעולות אחזקה מונעת בצע במסגרת העבודות, הקבלן י .44

שבשטח היקוות אגמי וב מרתפיםבובמקלטים, בשוחות, בשטחים פתוחים, במתקנים 

והמכסים הרשתות , ניקוי קולטני מי הגשם, ובכלל זה נת החורףכהכנה לקראת עו המועצה,

פינוי קולטנים מפסולת, , לרבות שטיפה בלחץ ולרבות לאורך הכבישים, המדרכות והרחובות

ופתיחת  ;פתוחותניקוי תעלות והידוק סבכות ומכסים; חיזוק, קיבוע גופים זרים; משמנים ומ

  מעברי מים.

במהלך אוקטובר,  -יבוצעו אחת לשנה, במהלך החודשים אוגוסט פעולות האחזקה האמורות  .45

שיציע הקבלן ותאושר, מראש ובכתב,  וזאת על פי תכנית עבודה שנתיתשעות היום, בימי חול, 

 .על ידי המפקח

הדיווח, החתום על ידו,  הקבלן יבצע רישום מפורט של פעולות האחזקה שבוצעו, ויצרף את .46

  .Excelלמפקח, כטבלת 

הפעולות והשירותים הנ"ל, נכללים במסגרת הריטיינר כלל מובהר, למען הסר ספק, כי  .47

 החודשי.

 

 יומן עבודה:

 , בו יפרט, בין היתר, את הפרטים והנתונים הבאים:הקבלן ימלא יומן עבודה .48

 מועד ושעת ההודעה מהמפקח או מהמוקד, לפי העניין; .48.1

 ;םעובדיהשמות , שם ראש הצוות והמועד בו הגיע הקבלן )או נציגו( לשטח .48.2

 שעת תחילת ביצוע העבודות; .48.3

 שעת סיום העבודות; .48.4

 בעיות ו/או ליקויים בטיחותיים; .48.5

 מהות העבודות: מספר תא הביוב, מיקומו, אורך קו הביוב )במקרה של שטיפה(; .48.6

 נזקים שנתגלו במקום או שנוצרו כתוצאה מעבודת הקבלן; .48.7

 הוראות שניתנו על ידי המפקח )ככל שניתנו(; .48.8

 ., והמלצות להמשך טיפולפעולות נוספות שננקטו על ידי הקבלן .48.9

יומן העבודה יהיה חתום על ידי הקבלן, והעתק ממנו יישלח, אחת לחודש, למפקח, כטבלת  .49

Excel. 

 מובהר כי מילוי יומן העבודה, הנו מעיקרי ההסכם. .50

 

 תאי ביקורת:
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ל עבודות יבוצעו עהכל ; רידה לתאי ביקורתספק, חל איסור מלא ומוחלט, על ילמען הסר כל  .51

ביצוע או גופים זרים ו/לחילוץ שאיבה מתאי הביקורת. במקרה שיש לרדת לתא ביקורת, ידי 

 .  בזהירות ובבטיחות ,תיקונים, על הקבלן לפעול לפי כל כללי הבטיחות והוראות הדין

לנקוט חובה , שתיעשהככל בכל ירידה לתא ביקורת, בהר כי מומבלי לגרוע מכל האמור לעיל,  .52

את כל הוראות הבטיחות והוראות הדין, לרבות שימוש בכל אביזרי וציוד הבטיחות, ולרבות 

 . , מחוץ לתא הביקורתמשני עובדיםהימצאותם של יותר 

הוראות הדין  כלמלא, שלם, קפדני ומדוקדק של או ציות , או אי ביצוע אי ציות להוראות אלו .53

, ותחשב , ללא כל התראה או אזהרהשל הקבלן תגרום להפסקת העבודהוהוראות הבטיחות, 

 .להפרה יסודית של ההסכם

 

 בטיחות:

הקבלן מצהיר ומתחייב לפעול בביצוע התחייבויותיו נשוא הסכם זה באופן בטיחותי, לשמירת  .54

החוקים, הצווים, לכל אם רווחתם, שלומם ובריאותם של עובדיו וכל אדם וגוף אחר, בהת

, הנחיות וכל דין התקנות והכללים המתייחסים לבטיחות וגיהות בעבודה במדינת ישראל

 . , וכן בהתאם להוראות יצרני הציודונוהלי הבטיחות של המועצה, ככל שאלו קיימים

המועצה בעבודה בשטחי  לכל נושא הבטיחותחראים הבלעדיים, הקבלן ומנהלו יהיו הא .55

  לה.ומחוצה 

הקבלן מתחייב להתקין, לספק ולהחזיק, על חשבונו, את כל אמצעי הזהירות ואמצעי  .56

הבטיחות הנדרשים להבטחת רכוש וחיי אדם באתר העבודות ובסביבתו ובכל מקום שיידרש 

 ו/או על ידי גוף מוסמך. על ידי המפקח

כל אלמנט ו/או מרכיב ו/או כל פעולה אשר יידרשו כדי להגן על  -" אמצעי בטיחות, "סעיף זהב

הוראות, מינוי אחראי בטיחות, מתן לרבות )אך מבלי למעט( חיי אדם,  שלוגהותם שלומם 

 מיגון אישי, אמצעי תדריכים, אמצעי עזרה ראשונה, אמצעי כיבוי אש, אמצעי מילוט ,הנחיות

שינוע אחסון , ים זוהרים, פנסים, אמצעי קשר()כפפות, מסכות, חליפות, בגדי עבודה, ווסט

 ,טבעותאמצעי דיפון, חגורות, חבלי משיכה, סולמות, קולטי אוויר,  רים מסוכנים,וטיפול בחומ

 וכיוצ"ב. עיגון, רתמות, גידור ותיחום, סימון ושילוט בטיחותי

הקבלן ובין שלבי העבודה השונים,  העבודותביצוע טרם תחילת  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, .57

. בהתאם יאתר ויוודא מהם הסיכונים הקיימים במקום ביצוע העבודה המתוכנןיערוך סריקה, 

תוך מתקנים, העזרים, הכלים והאמצעים, יחליט, יבצע וינקוט את כלל הלסיכונים אלו, 

 ., לשמירת שלום הציבורתחומי אחריות ברוריםהגדרת 

 הדרכת עובדים: .58

ידריך את עובדיו בהתאם , אמצעי הבטיחות המתחייביםכל ידאג לנקיטת הקבלן  .58.1

ות, במעבר בין שלבי עבודות, טרם ביצוע עבודות מורכבות, לפני תחילת העבוד

שכל יהיה אחראי לקיום משמעת בקרב עובדיו וידאג ובתחילת כל יום עבודה, 

 וההנחיות. יתנהגו לפי הכללים הפועלים מטעמו 
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הקבלן יעביר את כל עובדיו הדרכה והשתלמות בנושא ור לעיל, מבלי לגרוע מהאמ .58.2

אחת לשנה, לכל  ,בהתאם לנדרש בחוק ועל פי כל דין, ועזרה ראשונה גיהות, בטיחות

 ,מחתימה על ההסכםשלושה שבועות תוך להציג למפקח,  באחריות הקבלןהפחות. 

תעודות כן ו , תכני ההדרכה ורשימת העובדים שהשתתפו,דיווח על ביצוע הדרכה

 .הסמכה של העובדים מטעמו בנושאי הבטיחות

מבלי לפגוע באמור לעיל, על הקבלן חלה החובה לכסות פתחים, לסמן באופן בולט ובשלטי  .59

אזהרה מתאימים ומובנים מפגעים וסיכונים שונים הקיימים ו/או הנוצרים במהלך העבודה, 

העלולים להוות סיכון לגופו ו/או לרכושו של מאן דהוא, לגדר מכונות, חומרים, ציוד ותהליכי 

לנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת התלקחות חומרים, למניעת  עבודה מסוכנים,

 לכיבויה. אש והתפשטות 

את כל הציוד, כלי העבודה, ציוד המגן, ציוד , על חשבונו הבלעדי, הקבלן מחויב לספק לעובדיו .60

הבטיחות וציוד העזרה הראשונה הנדרש להם לצורך ביצוע העבודות, להתקין שלטי אזהרה 

כאשר הציוד יהיה באיכות הטובה , מוש בציוד, בהתאם להוראות כל דיןושלטי הדרכה לשי

תקין, ללא פגמים ו/או ליקויים העלולים לסכן מאן דהוא, והכל בהתאם להוראות , ביותר, נקי

 היצרן וכן כל ציוד מגן אחר נוסף הנדרש לביצוע עבודות בצורה הבטיחותית ביותר.

הדבר דרוש כאמור לעיל, באיכות נאותה, חזק הקבלן ידאג לאספקת ציוד מגן אישי כאשר  .61

ועמיד, בעל מבנה ותכונות הנדרשים למתן הגנה נאותה מפני הסיכונים שאותם הוא בא למנוע, 

 ועל פי כל תקן הנדרש בהוראות הדין.ולביצוע עבודות מיוחדות, 

 הקבלן מחוייב, בלעדית, לוודא כי כל עובדיו כשירים לביצוע עבודתם ובריאים, בהתאם .62

 לדרישות רופא תעסוקתי או רופא משפחה. 

הציוד, המכונות, הכלים, החומרים, כלי הרכב, לדאוג לכך שכל , בלעדית, הקבלן מחוייב .63

האביזרים, כלי העבודה וכיוצ"ב, יעברו בדיקת תקינות, כנדרש ובמועד, ע"י בודק מוסמך 

 שהדבר נדרש., ככל 1970 –כהגדרתו בפקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, התש"ל 

 :דיווח על תאונות ומפגעים )לרבות "כמעט ונפגע"( .64

בגופו במקרה בו התרחשה תאונה ו/או מפגע אשר גרם ו/או עלול היה לגרום לפגיעה  .64.1

לנקוט את הצעדים הבאים, בהתאם ברכושו של מאן דהוא, מתחייב הקבלן  ו/או

 לנסיבות:

 ם;להגיש עזרה ראשונה לנפגע ולדאוג להעברתו לבית החולי .64.1.1

 וכן למפקח מטעם משרד העבודה. , למפקחלדווח על המקרה באופן מידי וללא דיחוי  .64.1.2

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, על הקבלן להגיש דו"ח מלא של האירוע, בכתב,  .64.1.3

שעות ממועד האירוע, לרבות הסקת מסקנות והמלצות  48-לא יאוחר מ מפקחל

 למניעת קרות אירועים דומים בעתיד.

להודיע, ללא דיחוי, למשטרת ישראל, ולהשאיר את  –אונה קטלנית במקרה של ת .64.1.4

 הכלים, האמצעים והחומרים במקומם, ללא שינוי, עד להגעת משטרת ישראל. 
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 .חשב להפרה יסודית של החוזההפרת הוראה זו ת .64.1.5

 

 עבודה בשעת חירום:

הן בשעת  , והשירותים נשואי הסכם זה, חליםהקבלן ו שלאחריותמובהר, למען הסר ספק, כי  .65

עם זאת, מודגש ומובהר כי המועצה אינה מתחייבת לכל היקף עבודה  רגיעה והן בשעת חירום.

 במהלך שעת חירום.

בין שתוכרז על ידי הגורמים המוסמכים בדין, ובין שתוכרז על ידי המועצה,  –" שעת חירום"

 .בהתאם לשיקול דעתה

לביצוע הוראות , ואביזריםיעודי ציוד מתאים,  עם כוח אדםחובת ההתארגנות, על הקבלן  .66

 של רשות המים 152נדרש בנוהל בהתאם לוכן הסכם זה ולסיוע למועצה בתחומי פעילותו, 

  .והוראות הדין

על הקבלן חלה החובה לדאוג למיגון פיזי של עובדיו, בהתאם מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .67

 להוראות פיקוד העורף )שכפ"צ, קסדות וכיוצ"ב(, בשעת חירום.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומאחריותו של הקבלן, המועצה תשקול במצב חירום, לצמצם את  .68

היקף הטיפולים והשירותים, או לבצע אותם באופן מצומצם וחלקי, על מנת לדאוג להבטחת 

 פעילות תקינה של מערכת הביוב, ושגרת חיים סבירה לתושבים.

 

 תיקון נזקים:

כל נזק , באופן מלא ובלעדי, בגין הקבלן אחראיהמכרז, מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומהוראות  .69

נגרמו באקראי, ובין שהיו אלו תוך כדי ביצוע העבודה, בין שמו, שייגרו/או פגם או קלקול ו/

 ות.ביצוע העבודצורך מעשה הכרחי וצפוי מראש ל

 היעיל ביותר,המהיר ובאופן של הקבלן, על חשבונו נו יתוקכל נזק ו/או קלקול ו/או פגם  .70

 .ולשביעות רצונו של המפקח

באמצעות הטלפון הנייד, ולהודיע באחריות הקבלן לתעד את הנזק מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .71

 למפקח, לשם קבלת הנחיות.על כך, מיידית, 


