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 :המכרז חוברת תכולת
 

  נספח
 ותנאים להשתתפות במכרז הוראות כלליות 'א
 פרטי המציע 1 'א
  המציע של קודם ניסיון בדבר מידע 2 'א

 
 אישור רו''ח 3א' 
 פליליות הרשעות העדר בדבר תצהיר 4א' 
 תצהיר העסקת עובדים זרים ושכר מינימום כדין 5א' 
 נוסח ערבות למכרז )ערבות השתתפות( 6א' 
 הצהרת המציע 7א' 

 שירות למתן המכוון במוסד מין עברייני של העסקה למניעת חוק לעניין תצהיר ב'
 2001  א "התשס לקטינים,

 חוזה ג' 
 ריכת ביטוחיםאישור ע  1ד' 
 ערבות לחוזה)ערבות ביצוע(  2ד' 
 בטיחות כללי ה'
 מחירונים ו'
 הצעת המציע ז'
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 הוראות כלליות  .א

 הצעות להציע הזמנה .1

 הצעה להגיש להלן שיפורטו בדרישות העומדים גופים בזאת מזמינה"( העירייה)" עפולהעיריית 

, נספחיו על ,בחוזה לרבות, נספחיו על זה במכרז כמפורט, הובלה והתקנת מזגנים ,לאספקה

 .למכרז המצורף

 רקע .2

" / העבודות)להלן: " לאספקה, הובלה והתקנת מזגנים קבלן עם להתקשר נתמעוניי העירייה

 "(.השירותים"

עבור עיריית  הובלה והתקנת מזגניםאספקה, עבודות: ביצוע , היתר בין, כוללת  העבודה .1.2

 .עפולה מוסדותיה וגופי הסמך שלה

 יהיה, בנוסף .העבודות מכלול על אחראי יהיה וככזה, ראשי כקבלן ישמש במכרז ההזוכ .1.1

 ,בו שיועסקו השונים עובדיו בין התיאום ועלהעבודות  הבטיחות נושאי על אחראי הזוכה

 הזוכה. זה למכרז המצורף בחוזה הקבועות והעבודות המטלות, התפקידים את ויבצע

 .העירייה ולהוראות תלהנחיו בהתאם העבודות את יבצע במכרז

רשאית במסגרת ההתקשרות עם הקבלן להזמין  העירייה, המכרז הינו מכרז מסגרת .1.2

 לאישור בכפוף ,תקציבה לצרכיה, דעתה, לשיקול בהתאם לעת מעת הדרושות עבודות

 עבודה שיימסרו התחלת וצווי כדין מאושרות תקציביות להזמנות ובהתאם תקציבי

 מסירת אי בגין פיצוי זכות או תביעה או טענה כל העירייה כלפי תהיה לא לזוכה .לקבלן

 העבודות לבצע מתחייב מצידו הזוכה ידו. על לביצוע בלבד העבודות של חלקן או מסירת/ו

 הצעתו במסגרת התחייב להם ובמחירים הנדרש ובאופן במועד העירייה בהתאם לדרישות

 .ללכ עבודות לביצועו יועברו ולא ייתכן כי מודע לכך והוא

 הזוכה שקבע למחיר בהתאם תמורה לזוכה העירייה שלםת העבודות ביצוע תמורת .1.2

 .למכרז המצורף בחוזה וכמפורט בהצעתו

לעיל אינו אלא הדגשה של נקודות מסוימות שהעירייה מצאה לנכון  האמור כי ,יודגש .1.2

ות חוברת המכרז ונספחיה, לרבב המפורטגרוע מן האמור ול כדי בו איןלהביא בפרק זה, ו

 החוזה ונספחיו.
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 למכרז זמנים לוח .3

 :המכרז לעריכת הזמנים לוח להלן .2.2

 מועד פעילות

 12:00בשעה  8/11/2018 מועד אחרון לשאלות הבהרה

 12:00בשעה  15/11/2018  מועד אחרון להגשת הצעות 

 30/1/2019 תוקף ערבות הגשה למכרז

 ,פיו על במכרז או שנקבעו שוניםה במועדים והתאמות שינויים לערוך רשאית העירייה .2.1

 עוד כל ,להגשת ההצעות האחרון המועד את לדחות וכן הבהרות למתן המועד זה ובכלל

 לפרטים בהתאם במכרז למשתתפים תימסר כאמור דחייה בדבר הודעה .זה מועד חלף לא

 .המכרז פורסם בו באמצעי וכן המכרז מסמכי רכישת שמסרו בעת

 

 נאי סף()תמכרז ב ם להשתתפותתנאי

 כללי .4

 התנאים כל על ההצעה הגשת במועד העונים מציעים רק להשתתף רשאים במכרז .2.2

 .יפסלו התנאים בכל עומדים שאינם הצעה או מציע. להלן זה בפרק המפורטים

 הצעה להגיש אין. עצמו במציע להתקיים צריכים ולניסיונו למציע המתייחסים סף תנאי .2.1

 מניות בבעל, המציע של באורגן, קשור בתאגיד סף תנאי קיום ,מציעים למספר המשותפת

 .הסף בתנאי כעמידה ייחשב לא אחר גורם בכל או

 .תיפסלנה זה במכרז המפורטים הסף בתנאי תעמודנה שלא הצעות .2.2

  

 מעמד משפטי .5

 בישראל.   רשמי ברשם חוק פי על רשום תאגיד או יחיד המציע הינו  .2.2

 .במשותף גורמים מספר ידי על הצעה להגיש אין .2.1

 
 למכרז 1'א כנספח המצורף בנוסח - את פרטי המציע לצרף יש . 
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 המציע של ניסיון .6

 ,הבאים המצטברים בתנאים לעמוד המציע על ,במכרז להשתתפות מוקדם כתנאי .1.2
 כדלקמן:

 
באספקה והתקנה של מתקני מיזוג  רצופות שנים שלוש בעל ניסיון של לפחות .א

₪  200,000יקף מצטבר של יות מקומיות ו/או גופים ציבוריים בהואויר לרש
 .השנים האחרונות שקדמו לפרסום מכרז זה 3במהלך בשנה לפחות 

 

 

 המצורף בנוסח - המציע י"ע שסופקו לעבודות ביחס המלצות לצרף יש 
 .למכרז 2'א כנספח

 

 למכרז 3'א כנספח המצורף בנוסח -ח''רו אישור לצרף יש לצרף יש . 
 

 ב' לפחות. 170ווג קבלני של למציע או מי מטעמו בעל תעודת קבלן בסי .ב

 

   ב' לפחות 170יש לצרף תעודת רישום קבלן בסיווג של 

 
 

 מעמד המציע .7

 .מ"מע לצרכי מורשה עוסק המציע היות בדבר תקפה תעודהיצרף   -יחיד .1.2

  – תאגיד .1.1

יצרף תדפיס מעודכן נכון למועד הגשת ההצעות למכרז, רישום התאגיד מרשם   .א

 המניות., לרבות רישום בעלי  התאגידים

מציע ולחייבו בשם ה אישור מעו"ד או רו"ח בדבר אנשים המוסמכים  לחתום  .ב

 בחתימתם על מסמכי המכרז.

 ציבוריים עסקאות גופים חוק בתנאי עמידה .8

 .חשבון רואה או מס יועץ או שומה פקיד מאת כדין ספרים ניהול על תקף אישור .1.2

 .מכך פטור או/במקור  מס ניכוי על תקף אישור .1.1

 . 1976-ו"תשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי בעבירות הרשעותל העדר תצהיר ע .1.2

 ד"עו ידי על מאומת תצהיר להצעה יצורף לעיל האמור הוכחת לשם 
 . מכרזל 4'א כנספח המצורף בנוסח הרשעה העדר בדבר

 

 המכרז מסמכי עבור תשלום .9

 .המכרז עבור תשלום על קבלה העתק המציע יצרף להצעתו

 .לפסלה רשאית העירייה תהיה - כאמור המבוקשים המסמכים כל ללא תוגש אשר הצעה
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  מכרז ערבות .11

, המציע שם על, ערבות להצעתו לצרף המציע על, במכרז להשתתפות מוקדם כתנאי .2..2

 ,ליום עד לפחות בתוקף שתהיה(, חדשים שקלים אלף עשרים) ₪ 20,000 של בסכום

   .בלבד זה נוסחוב, למכרז 6א' כנספח המצורף בנוסח

 של חתימה מורשה ידי על חתומה תהיה היא ביטוח חברת ידי על ניתנת והערבות במקרה .1..2

 .מטעמה סוכן ידי על ולא עצמה הביטוח חברת

 .ערבות לתקן או להשלים יתאפשר לא .2..2

 לזה זהה בנוסח להיות ההצעה ערבות על, הערבות נוסח על יתרה הקפדה להקפיד יש .2..2

 .זו פניה למסמכי המצורף

 .המציע לבין ההצעה ערבות מבקש בין מלאה זהות נדרשת .2..2

, נוספת בתקופה ההצעה ערבות תוקף את להאריך מהמציע לדרוש תרשאי תהא העירייה  .1..2

 לחזרה שקולה, העירייה בקשת אף על, ההצעה ערבות תוקף הארכת אי. לנכון שימצא כפי

 .לפקיעתה ותוביל מההצעה

ערבות  מצורפת" – המקורית הערבות ורפתמצ אליה ההצעה עותק על יציין המציע .1..2

 ."מקורית

 .כלל תידון ולא הסף על תפסל ערבות אליה צורפה שלא הצעה .1..2

 דרישת פרטים מהמציע: .11

 ו/או לדרוש לפנות, הדעת שיקול לפיבמסגרת הצעתו של המציע, , תרשאי תהא העירייה

אסמכתאות או הבהרה מסמכים ו/או  השלמת או אימות לצורך ללקוחות או/ו מציעמה

, מסמכים השלמת לצורך למציע לפנות וכן בהצעתו המפורטים ו/או פרטים נוספים

והמציע  גם לאחר פתיחת ההצעות ורשאית היא לעשות כן בכל עת המלא רצונהלשביעות 

 יהא חייב לספק את הפרטים בתוך המועד שנקבע.

 

 המכרז מסמכיהפקת  עלות בגין תשלום .12

 הוכחת לשם. בו להשתתפות תנאי מהווה המכרז בהפקת םתשלו בגין ₪ 000,1 בסך תשלום

   . כאמור התשלום בגין המציע שם על קבלהיש לצרף , התשלום

 המכרז מסמכיב עיון .13

 עפולה. 47העירייה במחלקת הרכש, רח' יהושע חנקין  במשרדי המכרז במסמכי לעיין ניתן .22.2
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 הבהרות הליך .14

 לפנות מכרז רוכש כל רשאי 12:00ה שע 11/20188/ ליום ועד זו פניה פרסום מיום החל .22.2

 באמצעות או  ati@afula.muni.il לכתובת אלקטרוני דואר באמצעות, בלבד בכתב לעירייה

 הקשורה שאלה או הבהרה ולהעלות, מסירה אישור עליו שנתקבל 04-6484252' מס' פקס

 04- - 6484253 בטלפון בעירייה התקבלה הפניה כי לוודא יש. זה בהליך

 להשיב תמתחייב האינ העירייה. התשובות במתן מוחלט דעת שיקול םקיילעירייה  .22.1

 .השאלות לכל או, שהן כל לשאלות

 לחשוף מבלי, בסיור הקבלנים השתתפו אשר המכרז רוכשי לכל ישלח -הבהרות מסמך .22.2

 ירכז אשר ,מסכם מסמך יוכן ,ההבהרות הליך בעקבות. הפונה זהות ואת הפניה תוכן את

 למציעים. ודגשים נושאים וכן ההסתייגויות ,השאלות ,את הפניות

 אינם בכתב הופצו לא ואשר הסיור במהלך פה בעל שניתנו ותשובות הסברים ,כי מובהר .22.2

 .העירייה את תחייבנה בכתב תשובות ורק אך וכי, ההליך ממסמכי חלק מהווים

 נפרד בלתי חלק ויהווה ההצעה לחוברת ויצורף המציע ידי על חתםיי ההבהרות מסמך .22.2

 .המכרז ממסמכי

 ההצעה מבנה .15

 המידע את יפרט המציע .הב המפורטים המסמכים את רלהצעת המחי לצרף המציע על .22.2

 .ומדויק מלא באופן הנדרש

 המכרז. מסמכי מיתר בנפרד וחתומה סגורה במעטפה תוגש המחיר הצעת .22.1

 תתעלם העירייה. במפורש נדרש ושאינ, כל חומר נוסף להצעתו לצרף רשאי אינו המציע .22.2

 . כאמור בצירוף תתחשב לאו

 ולצרף לעברית לתרגם יש – באנגלית או בעברית שאינם מסמכים. בעברית תוגש ההצעה .22.2

 .המקור בשפת המסמכים את גם להצעה

 .כאלה ישנם אם, בה סודיים החלקים ציון תוך תוגש ההצעה .22.2

 המחיר הצעת למילוי הנחיות .16

ביחס למחירים הנחה  כאחוזהצעתו יתן את יש ,המציע חייב למלא את הצעתו כך .21.2

במקום המיועד וירשום את הצעתו, בספרות "( המחירון" )להלן: ו'נספח בהנקובים 

 .ובמילים במקום המיועד לכך ואי מילוי ההצעה כנדרש עלול להביא לפסילת ההצעה

הצעת את המחירים המרכיבים את התשומות עליהם מתבססת  תכלול המחיר הצעת .21.1

 .ים במחירוןאו  הפחתה של  האמצעים כמפורט וספתלתויהוו את הבסיס  המחיר
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 הישירות, העלויות כל ואת במכרז הנדרשים השירותים כל את יכלול המוצע המחיר .21.2

 .השירותים במתן הכרוכות, והעקיפות

 למנגנון בהתאם, למדד הצמדה תתווסף החוזית שלתמורה לכך המציעים לב תשומת .21.2

 כי המחיר בהצעת מציון או יהמהתנ להימנע המציע ועל ההתקשרות בחוזה הקבוע

 עלולה כאמור התניה .כלשהי ריבית עליהם שתיווסף או כלשהו למדד צמודים המחירים

 .ההצעה לפסילת להביא

 ההצעה הגשת .17

 הליך סיום לאחר, חיצוני זיהוי ללא, וחתומה סגורה במעטפה להגיש יש ההצעה את 18.1

 הנמצאת מכרזים בתיבת ולהניחה, 0012: בשעה  15/11/2018 מיום יאוחר ולא ההבהרות

 .פניות הציבורבלשכת  כניסהקומה  47שע חנקין וברחוב יה ,במשרדי העירייה

 את שימנע באופן למיניהם והנספחים הנלווים המסמכיםאת כל  תכלול ההצעה .21.2

  .התפרקותה

 הנחתה ידי על תוגש ההצעה .חתומים נספחיהם וכל המכרז מסמכי כל ויצורפ להצעה .21.1

 באופן תוגשנה שלא הצעות כי מובהר. אחרת דרך כל צעותבאמ ולא המכרזים בתיבת

 . תיפסלנה האמור

 ותוחזר תיבחן לא ההצעות להגשת האחרון במועד המכרזים בתיבת תימצא שלא הצעה .21.2

 .לשולחה

 בחותמת ייחתם, ול הנלווים והנספחים המסמכים לרבות, ההצעה חוברתב עמוד כל .21.2

 . מוטעמ חתימה מורשי/מורשה של מקור ובחתימת המציע

, ובחתימתו המציע בחותמת החוזה של האחרון בעמוד ייחתם, נספחיו לרבות, החוזה .21.2

 חתימת נדרשת בו מקום. המציע של תיבות בראשי ובחתימה בחותמת – העמודים וביתר

  .המציע מטעם חתימה מורשי/מורשה ורק אך יחתום, המציע

 את הבין ,המכרז כימסמ כלל את קרא שהמציע ,לכך ראיה מהווה חתומה הצעה הגשת .21.1

 .מסויגת הבלתי הסכמתו את להם ונתן בהם האמור

 אחד את להצעתו יצרף לא שמציע במקרה כי, במפורש בזה מובהר ספק כל הסר למען .21.1

 בדבר לעיל שפורטו ההוראות אחר ימלא לא או/ו זה במכרז לעיל המפורטים המסמכים

 ם/שאינו או/ו ים/מדויק כלא יתבררו אשר ים/בפרט ינקוב או/ו המסמכים הגשת אופן

 חובת יהעל שתהא ומבלי והמוחלט הבלעדי הדעת שיקול לפי, העירייה, תרשאי, ים/אמיתי

 .ביותר הנמוך המחיר בעלת ההצעה זו תהיה אם גם , הצעתו את לקבל שלא , הנמקה

כל אחת מילוי מחיר שונה על ידי מציע, בבמקום בו נדרש ו/או אי הגשת הצעת מחיר  .21.1

אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת ו/או  ות המכרזשתי חוברמ
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שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף 

 לפסילת ההצעה.  להביאהמסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים 

 מאוחר במועד שתוגש הצעה. ציעהמ אחריות על היא לעיל המצוין במועד ההצעה הגשת .21.1

 .לשולחה ותוחזר תיבחן לא יותר

 .בפקס או אלקטרוני בדואר ההצעה את להגיש אין מקרה בשום ..21.2

 קניין מסמכי המכרז: .18

מחבר  הן של ,זה למכרז להסכם המצורפים המסמכים ובכל זה במכרז הקנייניות הזכויות .21.2

 אחרת מלבד מטרה םלשו אלו במסמכים להשתמש רשאי אינו המציע .ועורך המכרז

 .זה למכרז הצעה עריכת

 ההצעה תוקף .19

 שזכה מציע שבו למקרה וזאת, בתוקף הינה המכרז ערבות עוד כל בתוקפה תעמוד ההצעה .21.2

 סיבה מכל זמנה טרם תסתיים איתו החוזית שההתקשרות או מהצעתו בו יחזור במכרז

 בטיבה אחריה ההבא ההצעה בעל על להכריז המכרזים ועדת רשאית אלה בנסיבות. שהיא

 הכשירות תנאי במציע להתקיים ממשיכים ההחלטה קבלת שבמועד ובלבד, במכרז כזוכה

 .במכרז להשתתפות סף תנאי שהיוו

 תוקף פקיעת לאחר גם, לעיל כאמור בטיבה הבאה בהצעה לבחור רשאית המכרזים ועדת .21.1

 .הסכמתו את לכך נתן שהמציע ובלבד, ההצעה

 ההצעות דירוג .21

 למכרז. ז'כנספח ההצעות יקבע בהתאם להצעת המציע המצורפת  המחיר הסופי של .2..1

תזכה במכרז,  –ההצעה שהמחיר הסופי שלה הוא הנמוך ביותר והעומדת בתנאי הסף  .1..1

 .אלא אם כן נתקיימו נסיבות מיוחדות שלא לבחור בה

העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפצל את ההצעות בין שני מציעים שונים או להזמין  .2..1

בודות נשוא המכרז ממציע אחד, כראות עיניה וללא צורך במתן נימוקים את כל הע

כלשהם. חולקה העבודה בין שני מציעים  ו/או הופחת היקף העבודה, לא ישונו מחירי 

 ההצעה שהגיש המציע עקב השינוי / הפיצול / ההפחתה כאמור.

 עם בקשר רייהכנגד העי תביעה או/ו דרישה או/ו טענה כל תהא לא כי למשתתפים ,מובהר .2..1

 העבודות ביניהם. חלוקת אופן עם בקשר או/ו במכרז שייבחרו הזוכים מספר

 והבהרות פרטים מהמציע ולדרוש לחקור הזכות שמורה המכרזים לועדת או/ו לעירייה .2..1

 נוספים מסמכים הצגת לרבות ,המקצועי וניסיונו הכספיות אפשרויותיו בדבר הצעתו,

 חייב יהיה והמציע ב,"וכיו האשראי יכולת המימון, יותאפשרו ניסיונו, ,כשירותו להוכחת



 

 
 

 עפולהעיריית  44/2018  פומבי מכרז
 _______________ האמור לכל מסכימים ואנו הבנו קראנו כי בזאת מאשרת חתימתנו

  חותמת+ חתימה                                                                                                             
 

10 

 ניתוח או הסבר מסמך, למסור המציע סרב .שנדרשו הפרטים וההבהרות להמציא

 .ההצעה את לפסול ואף עיניה ראות לפי מסקנות העירייה להסיק רשאית כאמור כלשהוא

 החוזה על חתימה .21

 המועד בתוך, לעירייה מציאלה הזוכה יידרש, העירייה ידי על החוזה לחתימת כתנאי .12.2

 כל את, הזכייה על ההודעה מיום עבודה ימי 7 -מ פחות ולא הדרישה בהודעת שייקבע

 ואישור ביצוע ערבות לרבות, בחוזה המפורטים והאישורים ההתחייבויות, המסמכים

 .ביטוחים קיום על תקף

 במקרה .המכרז תנאי של הפרה מהווה לכך שהוקצב המועד בתוך המסמכים המצאת אי .12.1

 לחלט וכן, במכרז המציע של זכייתו ביטול על להכריז רשאית המכרזים ועדת תהיה כזה

 העירייה של המזכות לגרוע מבלי זאת כל. להצעה המציע ידי על שצורפה הערבות את

 .מההפרה כתוצאה לו שייגרם נוסף נזק כל בגין מהמציע להיפרע

האמור לעיל, תחילת ביצוע העבודות  המציע מצהיר כי ידוע לו והוא מסכים,  כי על אף .12.2

ובפגישת עבודה  "צו התחלת עבודה"בנשוא המכרז מותנים במתן אישור מהעירייה  

, בתכנית עבודה והזמנת עבודה מוסדרת לתחילת ביצוע העבודות אצל מנכ''ל העירייה

חודשים מיום סיום הליכי המכרז  6והיה ומכל סיבה שהיא לא  יינתן צו כאמור, במהלך 

תבטל המכרז ותוצאותיו ולמציע במכרז לא תהא כל עילת תביעה בקשר לביטולו של י

 יה.יהמכרז בין אם נתקבלה אצלו ובין אם לא נתקבלה אצלו הודעת זכ

 לשביעות זה מכרז לפי התחייבויותיו אחר הקבלן מילא לא כי העירייה והחליטה במידה .12.2

 חוזה על הזוכה חתימת מיום הראשונים חודשים 3 במשך העירייה רשאית תהא ,רצונה

 שדורג המציע עם בהסכם ולהתקשר ההסכם, ביטול על הזוכה לקבלן להודיע ,ההתקשרות

 למכרז ביציאה צורך ללא וזאת שזכה, המציע לאחר השני המכרזים במקום ועדת י"ע

 .חדש

 ביטוחים: .22

רף הזוכה ימציא לעירייה את אישור המבטח בהתאם לנוסח אישור עריכת ביטוחים המצו .11.2

 ,למסמכי המכרז. 1כנספח ג' 

 .מוניטין ובעלת מוכרת ביטוח חברת באמצעות הזוכה המציע חשבון על יערכו הביטוחים  .11.1

 ערבות בנקאית )ערבות ביצוע( .23

ימים מיום קבלת ההודעה על  7מציע שהצעתו תתקבל ע"י העירייה, מתחייב להגיש, תוך  .12.2

ערבות ועמידה בתנאי המכרז. ההזכיה, ערבות להבטחת התחייבויותיו ולביצוע החוזה 

 ד'כנספח יום לאחר תום תקופת ההסכם, בנוסח המצורף  60הא לתקופת ההסכם ועוד ת

 למסמכי המכרז. ,2
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היה ותחליט העירייה לממש את זכות הברירה ולהאריך את  תקופת ההסכם לתקופה  .12.1

 60ד נוספת המציע מתחיב להאריך, את הערבות הבנקאית לתקופה המוארכת הנוספת ועו

 ימים נוספים מעבר למועד סיום התקופה הנוספת. 

 תכסיסנית הצעה .24

 או הפסדית היא כי עולה שלה שמניתוח הצעה או לב תום חוסר משום בה שיש או תכסיסנית הצעה 

 סבירות בלתי או חריגות הצעות כי מובהר. תיפסל, המכרזים ועדת לדעת כלכלי בסיס לה שאין

 .כתכסיסניות להיחשב יכולות תהכמויו כתב של שונים בסעיפים

 המכרז ביטול .25

 סעד על בזאת מוותרים המציעים. המכרז את לבטל, המכרז של שלב בכל, תרשאי תהא העירייה

 .המכרז ביטול בשל חיוביים פיצויים או אכיפה של

 

 בכבוד רב,

 עפולהעיריית 
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 1נספח א' 

 פרטי המציע

  שם המציע

  כתובת המציע

  ספר טלפוןמ

  מספר נייד

  מספר פקס

  (E-MAILכתובת דוא''ל )

 

 המציע מטעם קשר איש פרטי

 הקשר איש שם

 

 ל"דוא כתובת תפקיד

 טלפון' מס

 

 נייד טלפון' מס 'פקס' מס

 מעמד המציע

 ________חברה       עמותה       שותפות        עוסק מורשה,   אחר:__         צורת ההתאגדות של המציע

 מספר מזהה )לפי הרישום במרשם הרלוונטי( _________________________

 :מורשי החתימה בשם המציע ותפקידם אצל המציע

 תפקיד בתאגיד ת.ז. שם
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 2 נספח א'

 מידע בדבר ניסיון קודם של המציע

 לכבוד

 ועדת המכרזים 

 עפולהעיריית 

 ג.א.נ.

 מזגנים אספקה, הובלה והתקנתהנדון: 
 44/2018מכרז מס 

החתום מטה מאשר בזאת כי ______________________ )שם מלא( ע.מ. / ח.פ. ___________ )להלן: 

____________________________________את השירות / שירותים  כקבלן ראשי"(, ביצע עבורנו המציע"

 הבאים :

 שם הגוף מקבל השירות:________________________. .2

 תחילת העבודות:__________________ מועד סיום העבודות:________________מועד  .1

 פירוט העבודות:________________________________________________________ .2

 המציע: י"ע שניתן השירותים ביצוע  על דעת חוות  .2

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 
 

 :פרטי נותן חוות הדעת
 

  שם

  תפקיד

  טלפון

  שם הרשות

 
 

                      תאריך :__________      ____________ :חתימה
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 3נספח א' 

 מחזור כספיעל  רו''ח אישור

 

 __________: תאריך         

 לכבוד

 ועדת המכרזים

 עיריית עפולה

____,____ 

 

: להלן___________ ) של העסקית הפעילות לגבי הבאים הפרטים את מאשר_____________  ח"רו אני

 :לאספקה, הובלה והתקנת מזגנים  44/2018 מספר מכרז עם בקשר"( המציע"

 או/ו מקומיות לרשויות מזגנים של והתקנה באספקה , לפחות ואילך 2015 משנת ,השנים -3 ב עסק המציע .2

 .שנה בכל לפחות ₪ 200,000 של מצטבר בהיקף ,ציבוריים גופים

 בהליכי נמצא איננו והוא נכסים כינוס צו נגדו הוצא לא, פירוק בהליכי נמצא איננו המציע ידיעתי למיטב .2

 .נושיו עם הסדר עריכת

 

 , רב בכבוד

 ________________            ____________________           ____________________    ח"רו

 תאריך          חותמת             חתימה

 

____________________            ________________             

 טלפון מספר    כתובת                
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 4נספח א' 

 

 הרשעות פליליות בדבר העדר תצהיר

 

 

 האמת את לומר עלי כי כחוק שהוזהרתי לאחר_________,  שמספרה .ז.ת נושא ________________ מ"הח אני
 :כדלקמן ,בכתב ,בזאת מצהיר ,כן אעשה לא אם בחוק הקבועים העונשים לכל צפוי אהיה וכי

 .לעיל כאמור הם שלי הזהות תעודת ומספר שמי

: להלן___________ )  שמספרה __________________________,בשם התצהיר את מגישהח''מ  אני
 .מוסמך ואני חתימה מורשה אני בה "(,המציע" או" החברה"

 

"( החוק" – להלן) 1976 -ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק להוראות בהתאם נעשה זה תצהיר .2
עיריית  עבור התקנת מזגניםאספקה, הובלה ו 43/16 מספר למכרז ובתמיכה, בו המצויות וההגדרות

 "(.המכרז: "להלן"( )המכרז: "להלן) עפולה
 

 זיקה בעל מבעלי המציע ו/או מי ממנהלי המציע ו/או או/ו המציע הורשע לא זה תצהירי מתן למועד עד .1
 האחרון למועד שעד הרי - עבירות משתי ביותר הורשע ואם, בחוק כהגדרתן עבירות משתי ביותר אליו

 .האחרונה ההרשעה ממועד לפחות אחת שנה תחלוף/חלפה, במכרז ההצעות להגשת
 

 .אמת תצהירי תוכן וכי חתימתי היא להלן המופיעה החתימה כי מצהיר הנני

 

________________ 

 חתימה+ המצהיר שם

  אישור

 

 אשר' _________ גב/מר בפני הופיע_________,  ביום כי בזה מאשר_________  דין עורך, אני
 האמת את לומר עליו כי שהזהרתיו לאחר__________,  שמספרה זהות בתעודת בפניי עצמו את זיהה

 .בפני עליה וחתם הצהרתו נכונות את אישר, כן יעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי יהיה וכי

 

___________________                        ___________________ 

 החתימ          חותמת        
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 5נספח א' 

 כדין מינימום ושכר זרים עובדים העסקת תצהיר

 - 1976  ו"תשל ,ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי
 
 

, ח.פ. ______  )להלן:  43/16אני הח"מ ________ נושא ת.ז. _______ ,נושא במשרת ______ במציעה במכרז 
אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים "(, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי החברה/המציע"

 ובעבורו, מצהיר בזאת כדלקמן: בשמו זה תצהיר ליתן מטעמו בחוק, ומוסמך
 

 "(.חוק החברות)להלן: " 1999 –לחוק החברות התשנ"ט  268כמשמעו בסעיף  "בעל שליטה":

 כמשמעו בחוק החברות. "בעל עניין":

 

 עניין בעל וכל אנוכי ,במכרז ההצעות גשתלה האחרון למועד עד כי בזאת מצהיר הנני

 במשבצת המתאימה(  Xלמציע )יש לסמן 
 

 בחשון ה"כ יום לאחר שנעברו עבירות משתי ביותר חלוט דין בפסק הורשענו לא

 כדין שלא העסקה )איסור זרים עובדים חוק לפי , 2002 באוקטובר 31ג "התשס

 -1987 ז"התשמ ,מינימום שכר וקח לפי או/ו -1991 א"התשנ ,הוגנים( תנאים והבטחת
 

  באוקטובר 31 - ג"התשס בחשון ה"כ יום אחרי שנעברו עבירות משתי ביותר הורשענו

 ,הוגנים( תנאים והבטחת כדין שלא העסקה )איסור זרים עובדים חוק  לפי , 2002  

האחרון  במועד אך, -1987 ז"התשמ ,מינימום חוק שכר לפי או/ו -1991 א"התשנ
 ;האחרונה ההרשעה ממועד אחת לפחות שנה חלפה ,במכרז צעותהה להגשת

 
 פ"ע והמתחייבים הנלווים הסוציאליים התנאים וכל מינימום שכר לעובדיו לשלם מתחייב המציע

 .ההתקשרות תקופת כל במהלך ,החלים הרחבה צווי / קיבוציים הסכמים או/ו חוק
 

 .אמת תצהירי ותוכן חתימתי זו שמי זהו
 
 

_________ 
 חתימה+חותמת

 
 

 אישור
 

 אשר' _________ גב/מר בפני הופיע_________,  ביום כי בזה מאשר_________  דין עורך, אני
 האמת את לומר עליו כי שהזהרתיו לאחר__________,  שמספרה זהות בתעודת בפניי עצמו את זיהה

 .בפני עליה וחתם צהרתוה נכונות את אישר, כן יעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי יהיה וכי

___________________                        ___________________ 

 חתימה          חותמת        
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   6 א' נספח

 נוסח ערבות למכרז  

  )ערבות השתתפות(

 

 __________ תאריך

 לכבוד

 עפולהעיריית 

 כתובת__________

 

 __' _______________מס ערבות כתב: הנדון

, חוזרת בלתי בערבות, כלפיכם בזה ערבים אנו"(, הקבלן" – להלן_________________ ) לבקשת .1

 שקלים אלף( עשרים) 20,000 של כולל לסך עד סכום כל לתשלום, לביטול ניתנת ולא תלויה בלתי

 44/2018פומבי מס'  בקשר עם מכרז הקבלן מאת שתדרשו"(, הערבות סכום: "להלן) חדשים

 . עפולהעיריית  עבור הובלה והתקנת מזגניםאספקה, 

 מיום ימים( שבעה) 7 תוך, הערבות לסכום עד, ידיכם על שיידרש סכום כל לכם לשלם מתחייבים אנו .2

 עליכם שיהיה בלי וזאת, זה מסמך בתחתית כמצוין במעננו שתתקבל, בכתב הראשונה דרישתכם

 באופן להוכיחה או דרישתכם את לנמק וא האמורה דרישתכם על נוספים ראיה או מסמך לנו להציג

 בהליך לפתוח או, הקבלן מאת, בדיעבד או מראש, הסכום את לדרוש עליכם שיהיה ובלי, כלשהו

 .הקבלן נגד משפטי

 סכום מתוך ידכם על שיקבע סכום כל על, לעת מעת, זאת ערבות לממש ורשאים זכאים אתם .3

 על יעלה לא זאת ערבות בגין ידינו על ישולמוו ידכם על שידרשו הסכומים כל שסך ובלבד, הערבות

 בתוקפה הערבות תישאר, אחת בפעם במלואה זאת ערבות תממשו לא אם, לפיכך. הערבות סכום

 . ממומשת הבלתי הערבות סכום יתרת לגבי

 .ערבותנו זו צמודה למדד המחירים לצרכן כפי שפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביום   .4

 .ומבוטלת בטלה הערבות תהיה זה מועד לאחר. בכלל ועד ליום עד בתוקפה תישאר זו ערבות .5

 .להעברה ניתנת אינה זו ערבות .6

,רב בכבוד                

 [הערב וכתובת שם] 
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  7נספח א' 

 הצהרת המציע

 

_____________ _  מטעם חתימה מורשה______________  שמספרה. ז.ת נושא______________  מ"הח אני
אספקה, הובלה והתקנת  מספר מכרז עם בקשר, בזאת מצהיר"( המציע" :להלן) ______________ שמספרו

 :כדלקמן"(, המכרז: "להלן)מזגנים

 לביצוע הדרושים והאמצעים האדם כוח, הכישורים, המומחיות, הניסיון, המקצועי הידע בעל הינו המציע .2
, כלשהי מניעה של קיומה על לי ידוע לא המציע הצעת הגשת למועד ונכון, וזההח פי על הנדרשים השירותים

 פי על מהתחייבויותיהם איזו לקיים מטעמו למנהל או למציע להפריע כדי בה שיש, עניינים ניגוד לרבות
 .האמור מכלליות לגרוע מבלי. דין פי על או המציע הצעת, החוזה, המכרז

 .ומדויקים נכונים היותם את מאשר ואני ידי על נבדקו המציע בהצעת שפורטו הנתונים כל .1

 מקום את  ,לעבודה המיועד השטח את ,לאתר הגישה דרכי את בחנתיביקרתי ובחנתי את שטחי העבודה,  .2
התנאים והיקף העבודה לפיהם אצטרך לבצע  האחרים והסידורים המתקנים וכל הקיימים המבנים

 תי את הצעתי.העבודה, ולקבל התמורה וכי בהתאם לכך קבע

 האדם והציוד הדרוש על מנת לבצע את העבודות נשוא המכרז. חהמציע  יש בכוחו להשיג את כל כו .2

 מציעים או אחרים מציעים לבין המציע בין היה ולא אין. עצמאי באופן המציע ידי על מוגשת זו הצעה .2
 .המכרז עם בקשר כלשהו פעולה שיתוף או הבנות, הסכם זה למכרז פוטנציאלים

אני מתחייב כי אעמוד בכל הדרישות הנדרשות עפ"י כל דין ו/או תקן לצורך מתן השירות  כי, מצהיר הנני .1
נשוא המכרז, לרבות דרישות בטיחות וגהות בעבודה, ולרבות תשלום לעובדיי עפ"י חוק שכר מינימום 

 לפחות.

 ,אדם כח קבלני ידי על עובדים העסקת בחוק כהגדרתה ,אדם כח חברת איננו שהמציע/שאני מצהיר הנני .1
 .1996 -ו''התשנ

 ידועים וכי ,המכרז נשוא העבודות לביצוע העירייה דרישת למציע/לי ומובנת ידועה כי ,מצהיר הנני .1
 במלואן, כאמור, העבודות ביצוע לצורך הרלוונטיים הנתונים או/ו העובדות או/ו המידע כל למציע/לי

 .ובמועדן

 .הקבלנים בסיור השתתף עהמצי מטעם נציג/אני כי, מאשר הנני .1

 להלן ההצעה ואם לגביהם הסתייגות כל למציע/לי ואין יהיהעיר שקבע התנאים כל את מקבל המציע/אני ..2
 עניין לרבות , פיו על ולפעול המכרז למסמכי שצורף כפי החוזה על לחתום מתחייב המציע/אני, תתקבל

 .המכרז מסמכיב כמפורט הזמנים בלוחות העמידה

 או להקטין הזכות לה שמורה, של העירייה והמוחלט הבלעדי דעתו לשיקול בהתאם ,י, ידוע ליהנני מצהיר כ .22
 הזכות שמורה שלעירייה לי ידוע כי, מצהיר אני כן .ו/או השירותים נשוא המכרז העבודות היקף את להגדיל

 העירייה של והמוחלט הבלעדיה דעת לשיקול בהתאם והכל, כלל העבודות את לבצע ולא המכרז את לבטל
 .הנמקה חובת העלי שתהא ומבלי

 1991 -א"תשנ(, תנאים והבטחת כדין שלא העסקה איסור) זרים עובדים לחוק בהתאם פועל המציע .21
 מחוקי כמתחייב בקביעות לעובדיו עבודה שכר ומשלם, 1987 -ז"תשמ, מינימום שכר לחוק ובהתאם
 . עליו החלים ייםהאיש וההסכמים הקיבוציים ההסכמים, ההרחבה צווי, העבודה

 בתקנות כנדרש עבודה מנהל למנות חייב אהיה ,זה למכרז בקשר העירייה עם התקשרות בכל כי ,לי ידוע  .22
 מהתקנות ,הפקודה מהוראות המתחייבת כלשהיא באחריות יישאו לא המטעמ מי או/ווהעירייה  ,ל"הנ

 ,בטיחות צו לקיים החובה המבצע בלןכק עליו שחלה למציע /לי ידוע כן כמו .הבטיחות בנושא דין כל י"ועפ
 גהות ,שיפור צו או ,סכנה המהווים חומרים או ציוד או מכונות של בטיחות בדבר ,עבודה מפקחי י"ע הניתן

 ,החוק הוראות מילוי אי 1954. -ד"תשי ,העובדים על הפיקוח ארגון חוק י"עפ כנדרש ,העובדים של ורווחה
 .לעירייה המציע ביו שייחתם ההתקשרות וחוזה זה חוזה של הפרה ומהווה עבירה הינו
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 ,המדינה מרשויות רשות לכל לפנות ,מטעמה למי או ,לעירייה כהרשאה תחשב זו שהצהרה מסכים אני .22
 .לנכונותה אישור לקבלת

 את סייג ללא יקיים והוא, המציע על ומקובלות ידועות למכרז המצורף והחוזה המכרז הוראות .22
 . דין פי ועל המציע הצעת, נספחיו על החוזה ,המכרז פי על התחייבויותיו

מסכים כי העירייה תעסיק עובדים מטעמה ו/או קבלן מטעמה לביצוע עבודות נשוא המכרז ולמציע לא אני  .21
 תהיה כל טענה ו/או תביעה בנושא. 

 .אמת תצהירי ותוכן חתימתי זו, שמי זהו כי מצהיר הנני .21

 

 תאריך:_________     _  __________     _____   תפקיד אצל המציע: __________ שם:

 

 _____________חתימה+חותמת:

 

 אישור

 

 אשר' _________ גב/מר בפני הופיע_________,  ביום כי בזה מאשר_________  דין עורך, אני
 האמת את לומר עליו כי שהזהרתיו לאחר__________,  שמספרה זהות בתעודת בפניי עצמו את זיהה

 .בפני עליה וחתם הצהרתו נכונות את אישר, כן יעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי יהיה וכי

 

___________________                                                             ___________________ 

 חתימה          חותמת        
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  ב'נספח 

 

 

  א "התשס לקטינים, שירות למתן המכוון במוסד מין עברייני של קההעס למניעת חוק לעניין תצהיר
2001 
 
 

 
 __________כ המשמש ,_____________ ז"ת ,_____________מר אני  .2

 כי מצהיר בזאת המשתתף"(להלן:)"( __________במכרז המשתתפת ,___________בחברת
 'ה סימן עבירה לפי : היא ןמי בעבירת חלוט דין בפסק הורשעו לא מעובדיו מי או/ו המשתתף

 עברייני של העסקה למניעת . - בחוק כאמור . 352 סעיף למעט 1977 ז"תשל ,העונשין בחוק 'י לפרק
 2001 א"התשס ,לקטינים שירות למתן המכוון במוסד מין

 
 .זה בתצהיר כאמור הורשע אשר בעתיד אדם כל להעסיק לא מתחייבים הננו כן כמו .1

 

 .אמת תצהירי וכןות חתימתי זו שמי זהו .2
 

 
__________                       __________  
  

 המצהיר חתימת                     המצהיר שם    
 

 
 
 

 אימות
 
 

 ביום ________ כי בזאת מאשר __________ ר.מ ,________________ ד"עו , מ"הח אני 
 
 להצהיר   עליו כי שהזהרתיו רולאח ,____________ ז.ת נושא ______________הצהיר בפני  

 
  ואישר תצהירו על בפני חתם כן יעשה לא באם בחוק הקבועים צפוי לעונשים יהיה וכי האמת את

 
 .ואמיתותו תוכנו את

 
 
 

_______________                             ____________ 
 חותמת עו'ד+                                              ךתארי                                                           
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  ג'נספח 

 
 חוזה

 
 

 למכרז מס' 
 

 0182ביום ______ לחודש ____שנת  עפולהשנערך ונחתם 
 

 

 עפולהעיריית בין:                

 עפולה, __מרחוב  

 ("העירייה")להלן :   

 מצד אחד;

 

 

 לבין:                 שם _________________ח.פ. ______                       

 מרחוב _______________________              

_____________________ 

 : "הקבלן"(להלן)                                                                                        

 מצד שני;

 "(;המכרז)להלן: " , הובלה והתקנת מזגניםאספקה מכרז מס' : והעירייה פרסמה הואיל

 :  והקבלן הגיש הצעתו למכרז זה;והואיל

עבודות אספקה, הובלה והתקנה מזגנים עבור : והעירייה החליטה לקבל הצעת הקבלן בדבר ביצוע והואיל
 "(;תיםהעבודות/השירו, בהתאם לתנאי המכרז חוזה זה ונספחיו )להלן: "עפולה  עיריית

: וברצון הצדדים לקבוע את יחסיהם ההדדיים, זכויותיהם וחובותיהם בכל הנוגע למתן השירות והואיל
 נשוא  המכרז בהסכם זה;
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 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא .1
 

 המבוא להסכם זה והנספח המצורף אליו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. 1.1
ן את ביצוע העבודות והקבלן מקבל בזאת מאת העירייה את העירייה מוסרת בזאת לקבל 1.2

 ביצוע העבודות בהתאם לתוצאות המכרז וזכייתו.
ביקר ובחן  את שטחי העבודה, התנאים והיקף הקבלן מצהיר ומאשר בזאת כי ראה  1.3

העבודה לפיהם נדרש  לבצע העבודה וכי הוא מכיר את כל הכלול בה  וביכולתו לבצע את 
 במסמכי המכרז ובחוזה זה ונספחיו.העבודות כמפורט 

לשם ביצוע העבודות הקבלן מצהיר ומתחייב לעמוד בכל הדרישות והתנאים המפורטים  1.4
 ובכל מסמכי המכרז ובחוזה זה. בהוראות המכרז במפרטים

 
 

 פרשנות ומונחים  .2
 

 , כדלקמן:תהיינה למונחים המפורטים להלן המשמעות המפורטת בצידם ,צרכי הסכם זהל

 
  עיריית עפולה מוסדותיה וגופי הסמך שלה. –" יההעירי" 2.1

 
 נציגיו גם  –ובכל הקשור להתחייבויות הזוכה  ;המציע הזוכה במכרז -" הספקהקבלן/" 2.2

 בביצוע ומטעמו בשמו משנה, הפועל קבלןכל וכן עובדיו וורשיו המוסמכים, ומ
 .השירותים

 

כתב על ידי החברה החברה לניהול לרבות כל אדם המורשה בגורם מטעם ה -"המנהל" 2.3
 לצורך הסכם זה.

 

 החברה לפיקוח ביצוע העבודות או חלק ממנה.מטעם  מי שימונה -"המפקח" 2.4
 

העירייה וגופי הסמך  למוסדות מזגנים והתקנת הובלה, לאספקה -"/שירותים"העבודות 2.5
 .לעת מעת העירייה הזמנות פי על, עפולה בעיר שלה,

. 

 .על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקההמתפרסם  המחירים לצרכןמדד    "המדד" 2.6
 

 הידוע האחרון במועד חתימת ההסכם.המדד "המדד הבסיסי"   2.7
 

המדד האחרון הידוע במועד שנקבע להגשת כל חשבון ביניים או חשבון המדד הקובע" " 2.8
 סופי, לפי העניין.

 

 מהות החוזה .3
 

 פריקתםו לאתרים הובלה ,המזגנים אספקת :כדלקמן המרכיבים את יכללו השירותים 3.1
 אחריות מתן וכן ,החדשים המזגנים של קומפלט התקנה ,הצורך לפי ישנים מזגנים פירוק

 .ולעבודה למזגנים
 ויסופקו ישראלי תקן תו ויישאו מעולה מאיכות חדשים יהיו ,לעירייה שיסופקו המוצרים 3.2

 .וליקוי פגם כל וללא תקין במצב לעירייה

 ושיימצא ידו על שסופק פריט כל ימים 3בתוך  יחליף הספק ,נוהג או דין בכל האמור אף על 3.3
 .המנהל דרישת פ"ע ,לקוי או/ו מתאים כלא

 והפירוק ההובלה .המנהל לו שיורה כפי באתרים אותם ויפרוק הטובין את יוביל הספק 3.4
 שעלולים בטיחותי ומפגע סכנה כל נטרול תוך היתר ובין ומדויק מקצועי באופן יעשו

 סוג מכל נזק או פגמים מגרימת הימנעות תוך ,הפריקה או5 ו ההובלה במסגרת להיגרם
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 ככל( הישן המזגן את לפרק מתחייב הספק .ובאתר לאתר הטובין אספקת נשוא ,שהוא
 .הרכש מנהלת עם בתיאום ,העירייה למחסן ולהעבירו )שקיים

 .המנהל לו שיורה במקומות המזגנים את יתקין הספק 3.5
 מורשי י"ע חתומה הזמנה הוצאת מיום עבודה ימי 7 הינו ,העבודה לביצוע הזמנים לוח 3.6

 בכתב באישור ,לעיל האמור המועד יוארך ,חריגים במקרים .לספק העירייה של החתימה
 .המנהל מטעם

 אותו של ביצועו סיום על למנהל הספק יודיע ,המזגנים והתקנת הובלת אספקה בהסתיים 3.7
 ,בכתב הספק בפני ויפרט רותש אותו של ביצועו וטיב עצם את יבדוק המפקח .שירות

 בעבודות שמצא והחסרים הפגמים הליקויים את הספק ידי ועל ידו על שתיחתם ברשימה
 .בהם שיבוצעו מעונין שהינו שינויים או/ ו לתקנם שיש שרות אותו נשוא

המנהל /  של רצונו לשביעות ,השינויים כל את ויבצע הפגמים הליקויים את יתקן הספק 3.8
 . כאמור המפקח

 הספק את לשחרר בכדי הסופי הקבלה באישור אין כי ספק הסר למען בזאת ובהרמ 3.9
 או ראיה להוות בכדי בו ואין ,ההסכם מכח מחויבות וכל השירותים לגבי כלשהי מאחריות

 בטובין שיתגלה נזק או ליקוי ,פגם כל לגבי הספק של אחריותו העדר בדבר לכאורה חזקה
 .בשירותים או
 

 תקופת החוזה .4
 

חודשים  מיום חתימתו ביום ______ועד ליום  12זה יהיה בתוקף למשך חוזה  4.1
"(. על אף האמור, לעירייה שמורה זכות הברירה תקופת החוזה____________ , )להלן:"

 12"(, של עד תקופת ההארכה)אופציה(, להאריך תוקפו של החוזה לתקופה נוספת )להלן: "
של  פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לקיומו חודשים )להלן: "התקופה המוארכת"( והכול על

 תקציב ולהרשאה תקציבית. 
היה והחליטה העירייה להאריך את תקופת תוקפו של החוזה לתקופה נוספת ובתקופת  4.2

 התקופה המוארכת יחולו כל תנאי חוזה זה בשינויים המתחייבים.
ט, ההארכה הארכת תקופת החוזה הינה עפ"י החלטת העירייה ועפ"י שיקול דעתה המוחל 4.3

יום  לפני תום תקופת החוזה או התקופה המוארכת, לפי  60תתבצע  בהודעה בכתב לקבלן 
 העניין.

העירייה תהא רשאית להפסיק את ההתקשרות נשוא החוזה, בכל עת עפ"י שיקול דעתה  4.4
יום מראש מבלי שתהא חייבת בתשלום פיצויים  30הבלעדי וזאת ע"י משלוח הודעה בכתב  

 כלשהם עקב הפסקת ההתקשרות, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 

 יחסי הצדדים .5
 

אין ולא  , הנו בגדר קבלן עצמאי וכימוסכם ומוצהר  בין הצדדים מפורשות, כי הקבלן 5.1
ייווצרו בעתיד, לכל עניין וצורך, יחסי עובד ומעביד בין העירייה לבין הקבלן ו/או מי 
מעובדיו ו/או שלוחיו ו/או מנהליו ו/או מי מטעמו, לרבות  אחריות בגין כל נזק ו/או תאונה 

עים עפ"י כל דין ו/או נוהג  ואין הקבלן, זכאי לכל תשלום ו/או זכויות שהם המגי שיגרמו לו 
  ., מאת העירייהלעובד ממעבידו

הקבלן יהיה אחראי לכל התשלומים החלים על מעביד עבור עובדיו ו/או מועסקיו, כולל  5.2
משכורת, תשלומים וניכויי מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס בריאות, תשלום קרנות 

דין הדן בחובות וזכויות של  סוציאליות וכול תשלום אחר על פי חוק, וכן לבצוע וקיום כל
 עובד ומעביד וכן קיום כל הוראות החוק לעניין בטוח עובדים ע"י מעבידים.

תחויב העירייה בתשלום כלשהו לקבלן ו/או לעובדיו ו/או למועסקיו המשתלם כרגיל היה ו 5.3
חויב כאמור לרבות תבו  הקבלן את העירייה בכל סכוםוישפה לעובד ממעבידו יפצה 

 ושכר טרחת עו"ד. הוצאות משפט
הקבלן מתחייב בזאת כי המשכורת שתשולם לעובדים לא תפחת משכר המינימום הקבוע  5.4

 , על עדכוניו.1987 –בחוק עפ"י חוק שכר מינימום תשמ"ז 
מהקבלן החלפת עובדו/או נהגו/או מנהל עבודה ו/או  בכתב , לדרושהעירייה תהיה רשאית 5.5

ם, ובדרישה זו אין כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בין כול פועל אחר שיראה לה בלתי מתאי
 עובדי הקבלן לבין העירייה.

לעיל, ללא שיהוי וללא כול תמורה  5.5הקבלן מתחייב למלא דרישת העירייה על פי סעיף  5.6
 נוספת.

מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה, הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ו/או חוק ו/או  5.7
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 עובדים לרבות הוראות חוק שכר מינימום. להעסקת נוהג בנוגע 
 

 

 הצהרת והתחייבות הקבלן .6
 

, הציוד ,הטכני הידע בידו יש וכי החוזה תנאי כל את היטב בדק הוא כי מצהיר הקבלן 6.1
 לכל בהתאם הנדרשים השירותים כל למתן הדרוש ומיומן מקצועי אדם וכוח האמצעים

 .המחייבים והתקנים החוק והוראות, ההסכם לתנאי
 ביותר המקצועית ברמה ידו על יינתנו זה הסכם נשוא השירותים כי בזאת מצהיר קבלןה 6.2

 דין לכל בכפוף ,בתחום וניסיון ידע בעלי ומקצועיים איכותיים מקצוע אנשי באמצעות

 .המתחייבים הבטיחות והוראות התקנים ,החוק הוראות כל על לשמירה ובכפוף
 נשוא בתחום הקבלנים פנקס פי על ורישיון תקן תו או מטעמו ברשותו שיש מצהיר הקבלן 6.3

 הרישיונות כל העירייה על ההתקשרות תקופת בכל שמו ועל ברשותו שיהיו ומתחייב המכרז
 .לעיל האמורות התעודות/

מבלי לגרוע מכלל התחייבויותיו והצהרותיו במכרז, הקבלן מצהיר ומתחייב למלא אחר כל  6.4
מכרז ונספחיו וכי אלו מהווים חלק בלתי ההתחייבויות והדרישות המפורטות במסמכי ה

 נפרד מהסכם זה.
 להישמע להוראות המנהל ולפעול על פיהן. 6.5

 

 התמורה .7
 

 להלן התמורה: 7.1

 , הובלה והתקנת מזגנים:עבור אספקה  .א

 
 הנחה  % 

  שיעור ההנחה ביחס למחירים הנקובים במחירון

 
 

 
 של החתימה מורשי י"ע ההחתומ העירייה מטעם הזמנה כנגד ורק אך שרות כל יבצע הספק 7.2

 הטובין סוג לרבות ,הקונקרטית להזמנה הנוגעים הפרטים כל יצוינו בהזמנה. העירייה
, הטובין אספקת ביצוע אופן ,במסגרתה המוזמן פריט כל של הכמות, מתבקשת שאספקתם

 .המבוקש השרות של לאופיו ביחס ב"כיו פרט וכל זמנים לוח
 בהיקף טובין להזמנת הספק כלפי מתחייבת נהאי העירייה כי בזאת ומוצהר מוסכם 7.3

 פי על ,לעת מעת ידה על שיידרש כפי בהיקף הזמנות תבצע העירייה .בכלל אם ,כלשהו

 .בלבד דעתה ושיקול צרכיה
מוסכם בזאת כי במקרה של תוספת בהיקף עבודה, עפ"י הזמנה ואישור מורשי חתימה  7.4

 5.1תה שיעור ההנחה שבסעיף בהפחבעירייה בלבד, התוספת תחושב בהתאם למחירון 
 לעיל.

בכל חודש חשבון מפורט, בשני  10 -הקבלן יגיש למנהל בראשית כל חודש, עד היום ה 7.5
עותקים, בגין העבודה שבוצעה בחודש הקודם. לחשבון יצורפו העתקים מיומן העבודה שעל 

 הקבלן לנהל, מאושרים על ידי המנהל. 
החשבון לאחר מועד הגשת  יום 45שוטף + כל חשבון שאושר ישולם בתנאי תשלום  של  7.6

 המאושר לגזברות. 
מובהר בזאת כי תנאי לביצוע התשלום היינו מתן חשבונית מס כדין בצרוף החשבון  7.7

 המפורט לעיל.
 הצעתו הכספית של המציע תעודכן  באופן הבא: 7.8

מהסכום יעודכן אחת לשישה חודשים יהא  צמוד למדד המחירים לצרכן המתפרסם  100% 
י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן: "המדד"( הידוע ביום הגשת החשבון האמור על ע"
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 בסיס המדד הידוע ביום הגשת ההצעות.
 

 

 

 

 אחריות פיצוי ושיפוי .8
 
 

 ,הזמנה כל לגבי הסופי הקבלה אישור מתן ביום שתחילתה תקופה-"תקופת האחריות" 8.1
 מתן לאחר חודשים 24 מהוסיו לעיל3.8   בסעיף כאמור המנהל מטעם באישור כקבוע
 כוללת הזמנה כל כי מובהר .הזמנה באותה המופיע פריט כל לגבי ,הסופי הקבלה אישור

  .להתקנה חודשים 24 -ל ואחריות למזגן חודשים24 ל אחריות

 מיזוג מערכות של ותיקון לאחזקה השירותים מכלול את כוללת האחריות  ,ספק הסר למען
 אביזר וכל ,המיזוג יחידות כל של מקוריים חילוף חלקי קתאספ לרבות ,הסוגים מכל אוויר
 .ב"וכיוצ צנרת ,חשמל אביזרי לרבות ,המזגן של תקינה להפעלה הנדרש אחר

 

 לכל פרטנית אחריות תעודת ידו על המוגשת המס חשבונית עם יחד לעירייה ימציא הספק 8.2
 ,העניין לפי ,ידו על פקשיסו אחר שרות לכל או לעירייה ידו על שיסופקו הטובין מבין פריט

 קבלת ומועד ,סידורי מספר לרבות ,הטובין של המזהים הפרטים כל יצוינו כשבתעודה
 .הסופי הקבלה אישור

 

 י"ע או המזגנים חברת י"ע בין  ,בליקוי ולטפל לבדוק מתחייב הקבלן האחריות במסגרת 8.3
 .לקבלן הודעה ממסירת עבודה ימי -2 מ יאוחר לא וזאת ,האישי טיפולו

 
כלפי העירייה לכל נזק ו/או תקלה ו/או אבדן  , על פי כל דין,הקבלן יהיה אחראי בלעדית 8.4

ו/או קלקול אשר יגרמו לגוף ו/או לרכוש ו/או ציוד של העירייה ו/או עובדיה ו/או צד ג' 
כלשהו עקב מעשה או מחדל טעות או השמטה של הקבלן ו/או עובדיו ו/או כל מי שפועל 

 ע העבודות או בקשר לעבודות. מטעמו, תוך כדי בצו
 כל חשבונו על לספק חייב יהא לא הספק ,לעיל 8.3 ק"בס האמור למרות כי בזאת מובהר 8.5

 באשמת שנגרם נזק או פיסי נזק גרימת או מחבלה כתוצאה שנגרם ליקוי/נזק ,חוסר
 ג'. צד או העירייה

מצא בשימושו הקבלן יהיה אחראי לכל אבדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותאור הנ 8.6
בקשר עם ביצוע העבודה, והוא פוטר את העירייה ו/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא 

 בשירותיה מכל אחריות לכל אבדן ו/או נזק לרכוש כאמור.
לכל אבדן ו/או נזק מכל סוג, לגוף ו/או לרכוש שיגרמו  , על פי כל דין,הקבלן יהיה אחראי 8.7

, לשלוחיו של הקבלן ולכל מי שפועל בשמו ו/או לעובדיו, לקבלני משנה של הקבלן ועובדיהם
מטעמו תוך כדי ו/או עקב ו/או בקשר עם ביצוע העבודה, והוא מתחייב לפצותם ו/או את 

 התלויים בהם ו/או יורשיהם.
הקבלן פוטר את העירייה, עובדיו וכל הבא מטעמו מאחריות לגבי נזקים להם הוא אחראי  8.8

ל כל זכות תביעה שהייתה לו ו/או שיש לו ו/או שתהיה פי כל דין ומוותר ע-כאמור לעיל ועל
לו כנגד העירייה, עובדי העירייה ו/או כל מי שפועל מטעם העירייה ומתחייב לשאת בעצמו 
ועל חשבונו )ו/או בעזרת ביטוחים שיערכו לשם כך( בתשלומי תביעות ונזקים אשר הוא 

 אחראי להם כאמור לעיל.
פן מלא עם קבלת דרישה בכתב מהעירייה את העירייה הקבלן מתחייב לשפות ולפצות באו 8.9

ו/או את עובדיה ו/או מי מטעמה בכל סכום בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או הוצאה שתגרם 
נזק לגוף ו/או לרכוש הנובעים בקשר עם פעילותו על פי הסכם זה לרבות למי מהם בגין 

, בדבר דרישה ו/או תביעה כאמורבכתב הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, לקבלן תימסר הודעה 
 באופן שיאפשר לו להתגונן כנגדה על חשבונו. מיד עם קבלתה,

 מכל או/ו זה הסכם מכוח להם זכאי  הקבלן אשר התשלומים מן לקזז רשאית העירייה 8.10
 מעשה בגין כלשהו שלישי צד ידי על מהעירייה נתבעים אשרקצובים  סכומים אחרת סיבה

 מחמת לעירייה שנגרמו נזקים בגין או/ו לעיל כאמור הקבלן של תובאחריו שהם מחדל או
 .לעיל כאמור הקבלן של באחריותו שהם מחדל או מעשה
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 ביטוח: .9
 

-פי הסכם זה ו/או על-להבטחת אחריותו של הקבלן כאמור לעיל ומבלי לגרוע מאחריותו על 9.1
כם וכל עוד קיימת פי הדין, מתחייב הקבלן לערוך ולקיים על חשבונו במשך כל תקופת ההס

אחריות שבדין כלפיו ביטוחים בהתאם לשיקול דעתו, ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים, 
,  1גבולות האחריות והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים, נספח ד' 

 המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה )להלן: "טופס האישור על קיום ביטוחים"(.
על קיום ביטוחים, כשהוא חתום בידי חברת ביטוח המוכרת  הקבלן ימציא טופס האישור 9.2

בישראל . הקבלן ישוב ימציא, מידי שנה, במשך כל זמן חלותו של הסכם זה את טופס 
האישור על קיום ביטוחים מיד עם תום תקופת כל ביטוח, וזאת ללא צורך בקבלת דרישה 

 יסודי בהסכם. כלשהי מהעירייה. הצגת אשור קיום בטוחים תקין מהווה תנאי 
הקבלן יערוך או יוודא שנערך, ביטוח לכל כלי רכב המשמש במישרין או  -ביטוח כלי רכב 9.3

בעקיפין לביצוע העבודות ולכל אורך תקופת ההתקשרות מפני כל חבות שחובה לבטחה על 
פי דין לרבות ביטוח אחריות מפני נזקי גוף בגבולות אחריות בלתי מוגבלים )ביטוח חובה( 

י חבות בגין נזק לרכוש הכולל כיסוי לנזקי גוף אשר אינם מכוסים בביטוח חובה וכן מפנ
.למען קבלן מוסכם כי המונח "כלי רכב" ₪  600,000 -בסכום גבול אחריות שלא יפחת מ

 כולל מנופים, מלגזות, טרקטורים, מחפרים, גוררים וכן כלים נעים ממונעים מכל סוג.
ר, אשר אין חובה חוקית לבטחו בביטוח חובה יערך "כלי רכב" וציוד מכני הנדסי כאמו 9.4

 2,000,000-עבורו גם ביטוח אחריות מפני נזקי גוף מיוחד בגבולות אחריות שלא יפחתו מ
 ש"ח למקרה.

הקבלן מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן, ומבלי לפגוע  9.5
 רות הנכללות בפוליסות הביטוח.בכלליות האמור. לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהי

הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות העירייה על פי הפוליסות,  9.6
יהיה הקבלן אחראי לנזקים באופן מלא ובלעדי, מבלי שתהיה לו טענה כלשהי כלפי 

 העירייה על כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם לו עקב זאת.
 ביטוח, וכן לתשלום השתתפויות עצמיות במקרה נזק.הקבלן לבדו אחראי לתשלום דמי ה 9.7
הקבלן לבדו יהיה אחראי במלואם לנזקים בלתי מבוטחים אשר האחריות עליהם מוטלת  9.8

עליו מכוח סעיפי הסכם זה, ובכלל זאת נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית 
 הקבועה בפוליסות.

וק הבטוח הלאומי ]נ"מ[, תשנ"ה על הקבלן לשאת בתשלומים המוטלים עליו כמעביד לפי ח 9.9
 ו/או כל חוק אחר הדן בבטוח עובדים על ידי מעבידים. 1995 -

 

 פיצויים מוסכמים:  .10
 

המנהל יהא רשאי להפחית ו/או לקזז סכומים כלל האמור במסמכי המכרז, מבלי לפגוע ב 10.1
בכל מקרה שבו לא ביצע הקבלן את  , )להלן: "פיצויים מוסכמים"(, התמורה החודשית

ירות נשוא הסכם זה במועד מהמועדים הקבועים בהסכם ו/או לא מילא הקבלן אחר הש
 התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על פי הסכם זה כדלקמן:
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עיל יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן, בין מדד הבסיס למדד הידוע ביום הסכומים ל 10.2
 ביצוע קיזוז הפיצויים המוסכמים.

 הקבלן יזומן לשימוע בפני מנכ''ל העירייה. הפרות חוזרות,של במקרה  10.3
מובהר כי על החלטת המנהל באשר להשטת סכומי הקנס על הקבלן המהווים את הפיצוי  10.4

ימים והחלטתו  15בלן רשאי לערער בפני מנכ"ל העירייה תוך  המוסכם והקבוע דלעיל, הק
 בנושא הינה סופית. 

קביעתו של המנהל כקבוע בסעיף זה תהיה סופית ומכרעת ולקבלן לא תהא כל תביעה ו/או  10.5
אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע ו שהוא כנגד העירייה בשל כך טענה מכל מין וסוג

 דין. זה ועל פי כל בזכויותיה של העירייה על פי הסכם 
 

 הסבת ההסכם,  המחאת זכות והעסקת קבלנים אחרים .11
 

ו/או לשעבד ו/או להמחות את החוזה, כולו או חלקו, או להעביר  ו/ רשאי להסבאינו  הקבלן 11.1
או כל טובת הנאה על פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה ו/או לשעבד ו/או להמחות 

יו על פי חוזה זה כולן או חלקן , ללא אישור העירייה ו/או להסב ו/או להעביר את זכויות
 בכתב ומראש.

מהשליטה בקבלן, בין  אם  ההעברה נעשתה בבת אחת ובין אם נעשתה   25%העברת  11.2
 לעיל. 11.1בחלקים, ירא אותה כהעברה המנוגדת לסעיף 

הקבלן לא יהא זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כלשהו מהעירייה לפי חוזה זה  11.3
חר, אלא אם כן קבל הסכמה של העירייה לכך ובכתב. העירייה תהא זכאית לסרב לכך לא

 מבלי לנמק סירובה או להסכים לכך בתנאים שתמצא לנכון.
מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה, מוסכם ומוצהר כי אין הקבלן רשאי להעסיק קבלן משנה  11.4

וע מחובתו של שלא בהסכמת המנהל בכתב מראש. אין בהעסקת קבלן משנה כדי לגר
 הקבלן בכל האמור בהסכם זה.

 
 

 הפרה ובטלות החוזה   .12

פיצוי  הפרה מס'
מוסכם 
 בש''ח

מלוא  לכל מקרה.  -גרימת נזק לתשתיות 1
התשלום 
יחול על 

 הקבלן

 10,000 העירייה ללא אישור משנה לקבלן עבודות מסירת 2

בטיחות  נוהל או/ו חוק י"עפ הבטיחות הנדרשים תנאי בכלל עמידה אי 3
 ביטוח/רישונות וכו'( ללא רכב כלי הפעלת )לרבות

3,000 

 400 איחור בהספקה / התקנה / שירות עבור כל יום איחור 4

 500 למקרה-אי עמידה בכללי בטיחות 5

 300 אי ביצוע הוראות מנהל / מפקח 6
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הקבלן כל תנאי מתנאי חוזה זה, או התחייבות מהתחייבויותיו עפ"י חוזה זה, יפצה  הפר 12.1
הקבלן את העירייה, מבלי לפגוע בפיצויים המוסכמים, בגין כל נזק שיגרם לה עקב ההפרה 

גוע בזכויות העירייה לכל סעד משפטי אחר, לרבות בין במישרין ובין בעקיפין וזאת מבלי לפ
ביטול החוזה והתקשרות עם קבלן אחר לביצוע העבודות נשוא חוזה זה או חלק מהן וזאת 

 רשאית לבצע אחת או יותר מאלה:מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל  העירייה  
  

אחר  לבטל את ההסכם לאלתר לאחר שהעירייה דרשה הימנו בין בכתב ובין למלא 12.1.1
, זאת מבלי אותן הוראות תוך תקופה שתקבע לכך ע"י העירייה, והקבלן לא עשה כן

לעכב כל תשלום המגיע  לגרוע מזכויות העירייה על פי הסכם זה ועל פי כל דין. 
 לקבלן ו/או לחלט את הערבות שניתנה להבטחת ביצועו של ההסכם. 

 מתן השירות.להעסיק על חשבון הקבלן עובדים ו/או קבלן אחר לצורך  12.1.2
 

מבלי לגרוע ובנוסף לכל הוראה אחרת בהסכם ייחשב הקבלן כמי שהפר את ההסכם הפרה  12.2
 יסודית וזאת בקרות אחד מן האירועים הבאים: 

 
 20אם יוטל עיקול על כספים המגיעים לקבלן מן העירייה והעיקול לא יוסר תוך   12.2.1

 יום מיום הטלתו. 
, ואשר לא בוטלו לפירוק או כינוס נכסים אם הקבלן הוא תאגיד ויחלו נגדו בפעולות 12.2.2

 . יום 30ך בתו
בכל מקרה שבו עשוי להינתן השירות בידי נאמן, מנהל עיזבון או כל אדם הממונה  12.2.3

 על נכסי הקבלן. 
 

הופסק תוקפו של ההסכם כאמור לא יהיה הקבלן זכאי לפיצוי כספי כלשהו ולא יהיה זכאי  12.3
ן יהיה זכאי אך ורק לתמורה בעד התקופה לתשלום עבור נזק כלשהו. במקרה זה, הקבל

 שבה בוצע ההסכם בידי הקבלן עד להפסקת תוקפו כאמור. 
 
לעיל כדי לפגוע בזכויותיה של העירייה על פי הסכם זה   12.3 -ו 12.2 12.1אין באמור בס"ק  12.4

 ו/או על פי כל דין. 
 

 
 מפעולה תוהימנעו ויתור .13

 
ירייה לא יחשבו כויתור העירייה על זכויותיה, אלא אם כן מפעולה או מחדל מצד הע תהימנעוכל ויתור, 

 ויתרה העירייה על זכויותיה בכתב ומראש.

 שינוי ההסכם .14
 

, ולא תשמע כל טענה ובחתימת מורשי החתימה של הצדדים אין לשנות כל הוראה בהסכם זה אלא בכתב
 על שינוי בעל פה או מכללא.

 לחוזה ערבות .15
 

זה,  יפקיד  הקבלן בידי  החוזה ועמידה בתנאי המכרז להבטחת התחייבויותיו ולביצוע 15.1
 ארבעים–)במילים ₪  40,000)העירייה ערבות בנקאית, אוטונומית, ללא תנאי בסך של 

ערבות )להלן: ".  2'דבצירוף מע"מ, בנוסח המצורף למסמכי המכרז כנספח   (  ₪אלף 
 "(.לחוזה )ערבות ביצוע(

, בכל תקופת תוקפו של תקופת החוזה לתממועד התח, הא לתקופת ההסכםערבות תה 15.2
תחליט  הותוארך בהתאמה ככל והעיריי יום לאחר תום תקופת ההסכם 60החוזה ועוד 

 להאריך את תקופת תוקפו של החוזה.
היה ותחליט העירייה לממש את זכות הברירה )"אופציה"( ולהאריך את  תקופת ההסכם  15.3

 60ת לתקופה המוארכת הנוספת ועוד לתקופה נוספת  יאריך המציע, את הערבות הבנקאי
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 ימים נוספים מעבר למועד סיום התקופה הנוספת. 
ערבות זו תהא צמודה למדד המחירים לצרכן מעת הפקדתה ועד תום תקופת החוזה ו/או  15.4

הארכתו. העירייה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לחלט את הערבות הבנקאית 
ר תנאי מתנאי חוזה זה ולא תיקן את ההפרה תוך בכל מקרה שהמנהל מצא כי הקבלן הפ

 שעות מהשעה בה נמסרה לה דרישת העירייה לתיקון ההפרה. 24
 

 שונות .16
 

בין הצדדים כי תנאי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם  מוסכם 16.1
במלואו, וכי העירייה לא תהיה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, 

חייבויות, בכתב או בעל פה, שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו, אם נעשו, הסכמים והת
קודם לחתימתו. כל ויתור או הסכמה או שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף 
אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים, והקבלן יהא מנוע מלהעלות כל טענה בעניין 

 שלא נעשה בדרך האמורה.
ד צריך ליתן למשנהו לפי חוזה זה תינתן במסירה אישית או במכתב כל הודעה שצד אח 16.2

רשום לפי הכתובת המצוינת במבוא לחוזה זה. הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב 
 שלחה מבית דואר בישראל. ואם נמסרה ביד, מעת מסירתה.נשעות לאחר ה 72 נתקבלה

הקשור לחוזה זה ו/או מוסכם בזה בין הצדדים כי סמכות השיפוט הייחודית בכל עניין  16.3
 הנובע ממנו תהא לבתי המשפט המוסמכים באזור המרכז בלבד.

 

 ולראיה באו על החתום:

 

 ראש העיר

 

 

 

 

 

 הקבלן הזוכה
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 1ד' נספח

 אישור על קיום ביטוחים
 

 *אישור ביטוח

 
                                                     לכב'                                             

 ("המבוטח השני"/"המזמין/ה"/"הרשות"העירייה"/")להלן: עיריית עפולה וגופיה 

 "(()הראשי הקבלן/המבוטח"הספק"/")להלן: . ................. ח.פ./מ.ז________________________ (שם מלא)

 

 ______סניף/מח'____________________ שם חברת הביטוח מאת:

 
 

 א./ג.נ.,

 )להלן: "האישור"(   נספח אישור ביטוחהנדון: 

 (שרות/ים"/"נשוא הביטוח"ה: ")להלן  ת והתקנת מזגניםספקאהסכם לסימוכין: 

 

בתנאים שאינם נופלים מתנאי הביטוח המכונים מצהירים כי ערכנו ביטוחים עבור המבוטח בקשר לנשוא הביטוח, , המבטח אנו

 כדלהלן:לביטוחים _____ עד ______,  -לתקופת הביטוח מביט" המעודכנים "

סיכוני שלגביו קיימת למבוטח זיקת ביטוח, מפני ו/או של המזמין ו/או סופק על ידו,  תפעוללרבות ציוד ב :רכוש .2

 , התקנה, פריקה, טעינה והובלה. המזמין הינו המוטב לרכוש שאינו בבעלות אחרת."אש מורחב"

מסכומי גבולות אחריות למקרה ובמצטבר לתקופת  הכיסוי בתחילת תקופת הביטוח לא יפחת ןשלגביה ,חבויות .1

שלא יפחת מערכי הדולר ₪ או ב לפי שער חליפין יציג ליום תשלום תגמולי הביטוח,  , בשווי השקלישנתית ביטוח

 להלן:הנקובים מטה, 

 גוף ורכוש(: לביטוח אחריות חוקית על פי דין כלפי הצבור )צד ג'  א(

ן ישופו המבוטחים בגין כל ההוצאות הסבירות שיעשו להגנה בפני תביעה לפיצוי בגין מקרה כ .דולר ארה"ב מיליון

אלא אם אושר כי )הורחב בין היתר ואינו מסייג: "אחריות מקצועית" לענין תפעול, וכן "חבות המוצר" ביטוח. הביטוח 

גבול -עד לתת -; רכוש בו פועלים ו/או עליו עובדים ו/או רכוש סמוך "(יעהקיים ביטוח נפרד על בסיס מועד "הגשת תב

ומי  המבוטחכמבוטח נוסף בגין אחריות  מי מטעמואת המזמין ו השפ, בהתאמה; וכן ימאה אלף דולראחריות של 

רכוש  מטעמו, בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך עבור כל אחד מיחידי המבוטח בנפרד.

 המזמין ייחשב צד ג אלא במידה שתוגמל על פי ביטוח הרכוש. 

 לביטוח חבות מעבידים:  ב(

ידי המבוטחים ו/או קבלני -חבותו החוקית של המעסיק בגין מות, פגיעה גופנית או מחלה של כל אדם המועסק על

נטען לעניין קרות תאונת ש . הביטוח ישפה את המזמין היהחמישה מיליון דולרמשנה ועובדיהם במידה ונכללו, 

 עבודה כלשהי כי המזמין נושא בחובת מעביד כלשהי.

פי -: המבטח את חבות המבוטח עלמשולב אלא אם אושר כי קיים ביטוח נפרד() חבות המוצראחריות מקצועית ו ילביטוח    ג( 

חל היסוי רטרואקטיבי וכ מיליון דולרדין, ומבלי לגרוע מכלליות האמור במפורש לרבות המזמין ומי מטעמו, 

חדשים.  1המוקדם מביניהן וכן תקופת גילוי בפקיעת הביטוח של  –מתחילת ההתקשרות או פעילות קשורה 

המבטח ויתר על זכות תחלוף לטובתכם ומי מטעמכם, אולם הויתור כאמור לא יחול לטובת מי שפעל מתוך כוונת 

 הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. זדון. הביטוח כפוף לסעיף "אחריות צולבת" לפיו נחשב 

 

 

 

 

 

  :הרחבות ותנאים מיוחדים

והסעיפים  מוצהר ומוסכם בזה כי לענין נשוא הביטוח בלבד, בכל הביטוחים שערכנו למבוטח נכללו ו/או יחולו התנאים

 כדלהלן:
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ם, לרבות אך לא מי מטעמכבזדון( נגדכם ו ט נגד מזיקלמעויתרנו ללא הדדיות על זכות השיבוב ו/או התביעה ) (2

 מוגבל למבטחיכם.

סייגים והגבלות, שלעניין נשוא הביטוח בוטלו בפוליסות חבויות צד שלישי ומעבידים )לפי הענין(, בין היתר  (1

טעינה  ;בדבר: תביעות המל"ל; הרעלה או גוף זר במזון ומשקה; זיהום תאונתי ופתאומי; חמרים רעילים או מזיקים

עובדים זרים שאין חוק הביטוח הלאומי חל עליהם; קבלנים, בע"ח; ופריקה; העסקת נוער כדין; שעות עבודה; 

 .; חשמלמשנה -קבלני

 יום מראש במכתב רשום. .1עה תרה כםל , אלא לאחר שנמסורהרעה מהותיתו/או לביטוח ביטול לא יהא תוקף ל (2

דעה על מקרה ביטוח, אלא אם המקרה היה ידוע להנהלתכם והוכח יחור במסירת הו: אלא תפגענה מחמת יכםזכויות (2

; ו/או העדר אישור ו/או פגם בהיתר ו/או ברשיון העסק, כעילה בלעדיתו/או  כי נגרם לנו נזק מחמת האיחור האמור

למען הבהר, לא תמומשנה ווב המבוטח לטובתנו בתום לב ו/או ח ידי המבוטח או מי מטעמו-הפרת תנאי הביטוח על

אחריותו של מבוטח אחר לתנאי הפוליסה לרבות לדמי הביטוח, הוצאות תביעה, תנאי ; ו/או זכויות קיזוז לגביכם

 .יכםאלה לא יחולו עלו ,יחולו(שמיגון ובטיחות וכן השתתפויות עצמיות )במידה 

אשר קיים ביטוח קיים(, המפקיע או מקטין או מגביל באופן כלשהו את אחריותנו כשכל סעיף בפוליסות )במידה  (2

אחר, לא יופעל כלפי המבוטח השני ו/או מבטחיו. למען הבהר, לגביהם הביטוחים על פי הפוליסות הנ"ל הם 

בחזקת "ביטוח ראשוני" המזכה במלוא הזכויות לפי תנאי הפוליסות, ללא זכות השתתפות או תביעה ממבטחי 

ואנו מוותרים על כל טענה של  2112 –תשמ"א  לחוק חוזה הביטוח 21המזמין לשאת בנטל החיוב כאמור בסעיף 

 שיתוף או ביטוח כפל.

-התנאים האמורים לעיל באים להוסיף על האמור בביטוחים ובשום אופן לא לגרוע מהם. במקרה של סתירה או אי (1

 .כםהתאמה בין האמור באישור לבין התנאים שבפוליסות יחייבו התנאים שלטובת

 ל הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש ע"פ האמור באישור זה.בכפוף לתנאים ולהסתייגויות ש

 ולראיה באנו על החתום:

  אריך..............ת שם חתם/מו"ח מטעם חברת הביטוח: _______________________חתימה.......................

 חותמת מקורית של חברת הביטוח

 

 חר חתימת חברת הביטוח ובקרת יועץ הביטוח, ד"ר מיכאל מירוןאישור ביטוח זה ימלא את תנאי החוזה לא *
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 2 ד' נספח

 ערבות בנקאית )ערבות ביצוע(

 תאריך __________

 לכבוד

 עפולהעיריית 

 

 א.ג.נ.,

 כתב ערבות מס'________הנדון: 

 

 אנו  ערבים בזאתעל פי בקשת __________________  ח.פ. _____________ )להלן : "המציע"( 

 ₪(אלף  ארבעים–)במילים ₪  40,000 _____________–כלפיכם לסילוק  כל סכום עד לסך השווה ל  
…………. להבטחת מילוי תנאי החוזה שנחתם ביום  .אספקה, הובלה והתקנת מזגניםוזאת בקשר 

 .ובהתאם לדרישות המכרז

 

יום מקבלת  דרישתכם הראשונה  14לסך הנ"ל תוך  אנו מתחייבים לשלם לכם כל  סכום או סכומים עד
בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו, או באופן 
כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתפים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי 

 ם בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפי

 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל 
לחלק מהסכום הנ"ל בלבד. בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל  תאחת מהן מתייחס

 הנ"ל.

 

מרכזית לסטטיסטיקה ביום  ערבותנו זו צמודה למדד המחירים לצרכן כפי שפורסם ע"י הלשכה ה
15/00/00. 

 

 ערבותנו זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 ערבותנו זו תישאר בתוקף  עד ליום )שנה מיום חתימת ההסכם(_____________ ועד בכלל.

 דרישה שתגיע אלינו אחרי ......................... לא תענה.

 .. ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.לאחר יום ...................

 ערבות זו אינה ניתנת  להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 

 

 תאריך ________________                                                         בנק  __________
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  ה' נספח

 בטיחות כללי

 

 הבטיחות כללי פי על זה מכרז נשוא ההתחייבויות כל את למלא ומתחייב מצהיר הקבלן .1
 ונספח בעירייה המפקח או/ו המנהל והוראות הנחיות ,הדין הוראות פי על ,והגהות

 .הבטיחות כללי
 הבטיחות בעבודה חוקי לכל בהתאם לפעול זה מכרז נשוא התחייבויותיו במסגרת הקבלן על .2

 תהבטיחו ופקודת  -1954 ד(")תשי העבודה  על הפיקוח ארגון חוק פי על לרבות
 .פיהם על והתקנות - 1970 -ל("חדש[,)תש בעבודה]נוסח

רווחתם  לשמירת ,בטיחותי באופן זה מכרז נשוא התחייבויותיו במילוי לפעול הקבלן על .3
כל  את לקיים ,שהוא גוף או/ו אדם וכל העירייה עובדי ,עובדיו של ובריאותם שלומם

המפקח  או/ו נהלהמ להוראות ובהתאם כך לשם הנדרשים ונהלי הבטיחות הוראות
   .בעירייה

 בולט ובשלטי באופן לסמן ,פתחים לכסות החובה חלה הקבלן על ,לעיל באמור לפגוע מבלי .4
 הנוצרים במהלך או/ו הקיימים שונים וסיכונים מפגעים ומובנים מתאימים אזהרה

 ,מכונות לבטח  לגדר ,דהוא מאן של לרכושו או/ו לגופו סיכון להוות העלולים ,העבודה
 התלקחות למניעת הדרושים האמצעים בכל מסוכנים ולנקוט עבודה ותהליכי ציוד ,ריםחומ

  .לכיבויה בערה וכן התפשטות למניעת  ,חומרים
 או/ו בגופו לפגיעה לגרום היה עלול או/ו גרם אשר מפגע או/ו תאונה התרחשה בו במקרה .5

 למפקח או/ו נהללמ מיידי באופן המקרה על לדווח הקבלן מתחייב דהוא מאן של ברכושו
 (דין כל פי על נדרש והדבר במידה)העבודה משרד מטעם ולמפקח ,בעירייה

 הבטיחות בעירייה על הממונה ובתדריך ,זה נספח בהוראות אין כי יובהר ספק כל הסר למען .6
 על הקבלן החלים והגהות הבטיחות דרישות כל של ומוחלטת סופית רשימה להוות כדי

 .זה הסכם נשוא ומילוי התחייבויותי במסגרת
 אותו מן פוטרת או/ו משחררת אינה ל"הנ לדרישות בהתאם הקבלן פעולת כי יודגש ,כן כמו .7

 החברה הזוכה על החלות הספציפיות הדרישות פי על וכן דין כל פי על עליו החלות החובות
 .כפופה היא להם והארגונים זה במכרז

 העסקת עובד בטיחות מוסמך: .8
שהוסמך לכך בקורס "ניהול הסדרי בטיחות התנועה באתרי על הקבלן להעסיק עובד,  .9

 סלילה" של מכון לפריון העבודה.
העסקת הקבלן תחול על הסדרים חדשים והן על שינויים בהסדרים קיימים הוראה חלה  .10

 לגבי כל זמן ביצוע ההסדרים.
 תנאי עבודה באתר של הקבלן: .11

 בקורס הנ"ל.א. בחברה יש עובד שהוסמך                           
 ב. לחברה יש חוזה חתום לביצוע הסדרי תנועה זמניים בכל עת, עם חברה המבצעת הסדרי  תנועה.                          

עם חתימת החוזה ג. על הקבלן להגיש את שם חברת הבטיחות המאושרת ושם המפקח מטעמה 
 ומתן צוו התחלת עבודה. 

י הבטיחות הנדרשים להגנת המשתמשים בדרך, בין אם ד. הקבלן המבצע יהיה אחראי לכל אמצע
 הולכי רגל ובין אם כלי רכב.
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 ז'נספח 

 המציע הצעת

 

 לכבוד

 "(העירייה)" עיריית עפולה

 44/2018' מס פומבי מכרז                                                              

 אספקה, הובלה והתקנה מזגנים

 אצל ____________של תפקיד ממלא שהנני________ ז.ת________, מ''הח אני .1
 הפרטים כי ,המציע בשם מצהיר ניהנ כי בזה מצהיר "(,המציע" - להלן) ______________

הריני מתכבד להגיש בזאת, בשם  ,אמת הינם ולהלן לעיל המפורטים
__________________________ )שם המציע(, את הצעת המציע, על פי המפורט במסמכי המכרז 
ומפרט השירותים ואנו מתחייבים לבצע את כל העבודות שנדרש לבצע והמתוארות במפרטים, בכתב 

להעמיד ולהפעיל  במסגרת הצעתנו, את הציוד ות ובמסמכי המכרז והחוזה לרבות הדרישות הכמוי
ו/או כח האדם ו/או המכונות, הכוללת את כלל העלויות הכרוכות באספקת השירותים וביצוע 
העבודות לרבות, אספקה, הפעלה, ניוד, אגרות, רשיונות, מיסים ותשלומי חובה לרבות רווח קבלני, 

 כדלהלן:
 

 צעת המציעה .2
מחירים המצויינים במחירון המצורף המוצע על ידו בהשוואה/בהתייחס לעל המציע למלא את אחוז ההנחה 

 .'ונספח כלמכרז זה 
 

 
 הנחה  % 

  שיעור ההנחה ביחס למחירים הנקובים במחירון

 
 )במילים :___________________________________________ אחוזים (                

 
 ובמידה, תיקון או שינוי, לביטול ניתנת ואינה חוזרת בלתי הינה, לעיל המפורטת המציע מטעם המחיר עתהצ .2

 יהיה והמציע תקפה תהיה ,להלן המפורטת ההצעה כי ,למציע ידוע .פיה על לפעול מתחייב המציע ותתקבל
 .במכרז מהאמור חלק רק לרכוש יוחלט אם אף, בה הנקובים למחירים מחויב

 ההתקשרות לחוזה כנספח ב"המצ המחירון יצורף, הזוכה כהצעה העירייה ידי על תיבחר המציע הצעתש במקרה .1
 . ממנו נפרד בלתי חלק ויהווה

המחירים המפורטים במחירון, מהווים את המחירים המרכיבים את התשומות עליהם מתבססת הצעתי ויהוו  .2
 ט במכרז.את הבסיס לתוספת או  הפחתה של  השירותים והאמצעים כמפור

 
 מילוי הצעת המחיר לעיל הינו חובה ואי מילויו יביא לפסילת ההצעה!

 

______________                          __________________ 

  המציע וחותמת חתימה        תאריך                

 תאריך:______________

 

 

 


