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 14/19למכרז מס'  1מסמך 

 למתן שירותי קצין בטיחות בתעבורה בתחומי המועצה האזורית "תמר" 14/19מכרז מס' 
 

 דברי הסבר כלליים והנחיות להגשת הצעות

 

 כללי

צין קלמתן שירותים של הצעות את "( מזמינה בזהמועצההמועצה האזורית "תמר" )להלן: " .1

מטעם משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, הכל ורישוי בטיחות בתעבורה במועצה, בעל הסמכה 

והכל בהתאמה להוראות הדין כפי שייקבעו  ההסכםלהלן, בדברי ההסבר ובנוסח מפורט בהתאם ל

י שייקבע על ידי בודה בשבוע, או כפימי ע 3-השירותים ינתנו בהיקף של כ ."(השירות/ים)להלן: "

 המועצה מעת לעת, בכפיפות למנהלת מחלקת רכב ותחבורה של המועצה. 

על המציע להציע במסגרת הצעתו למכרז את קצין הבטיחות בתעבורה אשר יעסוק מטעמו במתן  .2

המציע רשאי להציע יותר ממועמד אחד  "(.בתעבורה קצין הבטיחותהשירותים למועצה )להלן: "

עמו לתפקיד קצין הבטיחות, ובמקרה כאמור תבחן המועצה את כל המועמדים המוצעים מט

 ותבחר מביניהם את המועמד הרצוי לה.    

לעניין זה יובהר ויודגש, כי בעצם הגשתו של מאן דהוא כמועמד מטעמו לתפקיד קצין הבטיחות  .3

צין הבטיחות בתעבורה מצהיר ומתחייב בזאת המציע, כי המועמד המוצע הוא זה שישמש בפועל ק

במועצה, היה והצעתו תזכה במכרז, וכי זהותו של המועמד המוצע לא תוחלף במשך כל תקופת 

ההתקשרות בין הצדדים, אלא בכפוף לקבלת אישור המועצה על כך מראש ובכתב ואישור מחליפו 

 של המועמד המוצע על ידי המועצה, לאחר שירואיין וייבחן על ידה. 

חייבת לקבל את אחד מהמועמדים אשר הוצגו על ידי המציע לכל תקופת המועצה אינה מת .4

ההתקשרות, והיא רשאית, גם לאחר הזכייה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לדרוש מנותן 

 השירות להציג לה מועמדים אחרים אשר יענו לדרישותיה. 

סיון המקצועי שלו גורם לעניין זה יובהר כי המועצה רואה בזהות קצין הבטיחות, הוותק והני .5

מפתח להצלחת נותן השירות במילוי תפקידו ומקנה חשיבות גבוהה לאיכות המועמד/ים, כעולה 

 .קצין הבטיחותמקריטריונים אלה, אשר יוצגו על ידי המציע לתפקיד 

 איכות.  50%מחיר,  50%ההצעות תיבחנה ותדורגנה בהתאם למשקלות הבאים:  .6

 החודשית שתידרש על ידו בגין מתן השירותים, ללא מע"מ.  על המציע ליתן הצעתו לתמורה .7

על הסכם התקשרות בנוסח  המועצה"( יחתום עם הזוכההמציע שיוכרז כזוכה במכרז )להלן: " .8

 למסמכי המכרז.  3מסמך המצ"ב כ

תקופת " חודשים )להלן: 12תקופת ההתקשרות הבסיסית עם המציע שיזכה במכרז הינה  .9

 לארבעתקופת ההתקשרות הסכם זה יתחדש מאליו באותם תנאים "(, כאשר בתום ההתקשרות

"(, אלא אם כן תודיע המועצה תקופות ההארכהחודשים כל אחת )להלן: " 12תקופות נוספות בנות 

ימים לפני סוף תקופת ההתקשרות או איזה מתקופות ההארכה על רצונה לסיים את  30

 ההתקשרות בתום אותה תקופה. 
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 מסמכי המכרז

 "(:מסמכי המכרזמכרז המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: "מסמכי ה .10

 דברי הסבר כלליים והנחיות להגשת הצעות -מסמך זה  - 1מסמך 

 הצעת המציע והצהרתו להשתתפות במכרז, על נספחיה: -2מסמך 

 פירוט ניסיון המציע –נספח א'   

 טופס פתיחת ספק –נספח ב'   

 ת בין הזוכה לבין המועצה, על נספחיו:התקשרו הסכם - 3מסמך 

 אישור על קיום ביטוחים -נספח א'   

 נוסח ערבות ביצוע - נספח ב'

 1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ול בהתאם תצהיר  - נספח ג'

 שאלון לאיתור ניגוד עניינים -' דנספח 

 מסמך הגדרת השירותים )המפרט(.   - 4 מסמך
 

 יתההצעה הכספ - 5מסמך 

 כל המסמכים הנ"ל מהווים יחד חלק בלתי נפרד ממכרז זה.

ש"ח )שלא יוחזרו בכל מקרה(, במשרדי  300של  תמורה לסךאת חוברת המכרז ניתן לרכוש ב .11

, או באמצעות תשלום בכרטיס 09:00-15:00ה' בין השעות  -המועצה שבנווה זוהר, בימים א' 

. בנוסף, ניתן PDFסמכי המכרז במייל בפורמט , והרוכש יקבל את מ08-6688855/6 אשראי בטלפון

 09:00-15:00לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי המועצה, בימים א' עד ה' בין השעות 

  .http://ma-tamar.org.ilובאתר האינטרנט של המועצה 

 תנאי סף  

 רשאים לגשת למכרז מציעים העומדים במועד הגשת הצעתם בתנאי הסף הבאים:   .12

הרשום בישראל היכול להציע שירותי קצין בטיחות  תאגידאזרח ישראלי או ע הנו המצי .12.1

 בתעבורה; 

לקצין הבטיחות המועסק על ידי המציע כתב הסמכה לתפקיד קצין בטיחות בתעבורה  .12.2

 מטעם משרד התחבורה והבטיחות בדרכים;

ור ; רישיון לטרקט לפחות; Dלקצין הבטיחות מטעם המציע רישיון נהיגה תקף בדרגה  .12.3

 היתר להפעלת מלגזה מעל שנה לפחות;

שנים  3לקצין הבטיחות מטעם המציע ניסיון מוכח כקצין בטיחות בתעבורה וזאת במשך  .12.4

 השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה;  5לפחות, מתוך 

למציע אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  .12.5

 ;1976 –ום חובות מס( התשל"ו )אכיפת ניהול חשבונות ותשל

למציע כל רישיון ו/או היתר אחרים הדרושים על פי כל דין לשם ביצוע השירות ו/או  .12.6

      לצורך מילוי התחייבויות נותן השירות על פי תנאי החוזה.
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 שאלות הבהרה 

 ,המסמכים מובנים להםלבדוק את כל מסמכי המכרז לפני הגשת הצעתם, לוודא כי  ציעיםעל המ .13

 הכנת הצעתם. שם די הצורך ללהם לוודא שאינם סותרים אחד את השני וברורים 

בכל שאלה או הבהרה שתידרש למציע בקשר עם תנאי המכרז ו/או אם ימצא המציע סתירות ו/או  .14

שגיאות ו/או אי התאמות ו/או אם יהיה למציע ספק כלשהו בקשר למובנו של סעיף כלשהו, על 

יערית במועצה, גב'  לרכזת מכרזיםבלבד, את שאלותיו  WORDלהפנות בכתב בפורמט  המציע

 .16:00בשעה  19.06.2019 וזאת עד לא יאוחר מיום michrazim@ma-tamar.co.il, בדוא"ל הרוש

באחריות המציע לקבל אישור של המועצה בדבר קבלת שאלות הבהרה שיועברו באמצעות דואר  .15

או במייל חוזר )לא אוטומטי(. פניה שלא נתקבל לגביה אישור  08-6688880אלקטרוני, בטלפון:

, תשובות לשאלות הבהרה כאמור, ככל שתינתנה, קבלה כאמור, תיחשב כאילו לא התקבלה

תינתנה בכתב ותשלחנה לכל מי שרכש את מסמכי המכרז. לא יהיו כל תוקף או משמעות לתשובות 

 או לדברים שיאמרו בעל פה. 

יות מנוסחות באופן ברור, ענייני ולכלול במסגרת השאלה את מספר העמוד, מספר על השאלות לה .16

הסעיף ותוכן הסעיף אליו מתייחסת השאלה. במסמך השאלות תצוין באופן ברור כתובת הדואר 

 האלקטרוני למתן התשובות. 

מחמת היותן לא  לרבותלענות על שאלות ההבהרה, כולן או מקצתן,  תמתחייב האינ המועצה .17

 רורות, לא ענייניות או בעלות הפניה שגויה אל מסמכי המכרז. ב

הבלעדי, להכניס למסמכי המכרז שינויים, עדכונים,  השיקול דעת על פי, המועצה תהא רשאית .18

, וזאת עד למועד האחרון התוספות ותיקונים, בין אם במענה לשאלות המזמינים ובין אם מיוזמת

ים, תוספות ועדכונים כאמור ישלחו אל כלל המציעים אשר להגשת ההצעות למכרז. שינויים, עדכונ

, אל כתובות הדואר האלקטרוני אותן ימסרו בעת רכישת מסמכי המכרז רכשו את מסמכי המכרז

 .http://ma-tamar.org.ilוכן יפורסמו באתר המועצה 

 אופן הגשת ההצעות

 

ן המועצה בבניי רויותמחלקת רכש, מכרזים והתקשהמכרזים שבאת ההצעות יש להגיש לתיבת  .19

. הצעה שלא 12:00עד השעה  07.07.2019שבנווה זוהר. המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום 

תמצא בתיבת המכרזים ביום ובשעה האמורים, מסיבה כלשהי, לא תידון. אין להגיש את ההצעות 

 א יתקבלו. בכל דרך למעט הגשה פיזית. הצעות שיתקבלו בדרכים אחרות לרבות פקס או דוא"ל ל

 המציעים רשאים להיות נוכחים בפתיחה.   .07.07.2019 תיבת המכרזים תיפתח ביום

מועצה זכאי בהתאם להחלטת מליאת ה)אשר בוטל על ידי המועצה(,  6/19מציע שהגיש הצעה למכרז 

עליו להגיש מחדש  כן,  לעשותבמקרה והמציע בוחר . מכרז זהתשמש כהצעתו ב 6/19הצעתו למכרז כי 

  . כאמור להלןוזאת עד למועד האחרון להגשת הצעות  בלבד  5ומסמך  2את מסמך 
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על המציע לצרף להצעתו את כל מסמכי המכרז ואת כל המסמכים והאישורים המפורטים להלן,   .20

ולהגיש הצעתו במעטפה סגורה, שעליה מצוין מספר המכרז, לתיבת המכרזים בבניין המועצה 

,  חתומים 3המצ"ב כמסמך  הסכםאשר כל העמודים של מסמכי המכרז, לרבות הכבנווה זוהר, 

, ולאחר שהמציע חתם במקומות המיועדים לכך במסמכי המכרז וחתימה על ידו בתחתית כל עמוד

 ווגש)למעט ההצעה הכספית( יההצעה כל מסמכי זו אומתה על ידי עורך דין )במידה ונדרש(. 

. ההצעה הכספית גבי מדיה דיגיטלית )דיסק / דיסק און קי( בשני העתקים לא כרוכים וכן על

 .תוגש במעטפה סגורה נפרדת, כמפורט להלן

 לעיל, יש לצרף את כל המסמכים הבאים: 20לחוברת המכרז, כשהיא חתומה כאמור בסעיף  .21

העתק כתב הסמכה מטעם משרד התחבורה והבטיחות בדרכים של קצין הבטיחות המוצע  .21.1

 מטעם המציע;

היתר להפעלת מלגזה מעל ורישיון לטרקטור , לפחות Dרישיון נהיגה תקף בדרגה העתק  .21.2

 של קצין הבטיחות המוצע מטעם המציע; שנה לפחות

קורות חיים, תעודות, המלצות, פרטים ואסמכתאות המעידים על ניסיונו וכשירותו של  .21.3

 המציע ושל קצין הבטיחות המוצע מטעמו ועל עמידתו בתנאי הסף למכרז.  

למסמכי המכרז, על נספחיה, כשהיא חתומה על ידי  2מסמך כ המציע המצ"ב הרתהצ .21.4

להצעה את הנתונים המוכיחים את עמידתו  נספח א'המציע, לאחר שהמציע מילא בה וב

 ;להצעה את פרטיו נספח ב'ואת איכות הצעתו, מילא ב 12.4בתנאי סף 

ות על עמידתו של ותעודות המעיד של קצין הבטיחות בתעבורה המוצע קורות חיים .21.5

 המועמד המיועד לשמש כקצין בטיחות במועצה בתנאים הנ"ל, היה וההצעה תזכה במכרז.    

 להסכם(; 'דנספח שאלון לאיתור ניגוד עניינים ) .21.6

 ;אישור עוסק מורשה .21.7

 ;1975 –לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו אישור על ניכוי מס במקור בתוקף  .21.8

על ידי מורשי החתימה של המציע, מאושר  תצהיר חתוםבמידה והמציע הוא תאגיד,  .21.9

 ובדבר העסקת עובדים עם מוגבלויות ומאומת על ידי עורך דין, בדבר קיום דיני העבודה

 ;להסכם ג' נספחבנוסח המצ"ב כ 1976-לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

חוק אישור תקף מפקיד שומה או מרואה חשבון על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי  .21.10

 ;1976-והתשל", )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום מס( עסקאות גופים ציבוריים

 תשובות לשאלות הבהרה )אם וככל שנשלחו למציעים על ידי המועצה(; .21.11

להסכם(, כשהוא חתום על ידי המציע. על  נספח א'טופס האישור על קיום ביטוחים ) .21.12

ללא כל מחיקות, טוח שלו( המציע לחתום על טופס זה )לאחר שבדק אותו מול חברת הבי

. מובהר, כי בשלב הגשת ההצעה אין צורך להחתים את חברת שינויים או הסתייגויות
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הביטוח על טופס האישור על קיום ביטוחים, וחתימתה תידרש אך ורק ממי שיוכרז כזוכה 

 במכרז. 

 , בדבר זכויות החתימה ושמות המוסמכים/ רואה חשבון אישור חתום על ידי עורך דין .21.13

תדפיס מעודכן נכון למועד הגשת ההצעה, של רישום , וכן על הצעה זוהמציע לחתום בשם 

 התאגיד מרשם החברות / רשם השותפויות, לרבות רישום בעלי המניות / השותפים;

העתק קבלה על רכישת מסמכי המכרז. הקבלה תהיה על שם המציע ואינה ניתנת להעברה  .21.14

 בין המציעים השונים.

אישה, יש לצרף את האישור והתצהיר הנדרשים בהתאם  בשליטתעסק אם המציע הוא  .21.15

 .1992-ב לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב2לסעיף 

לאחר שהמציע מילא בה את הצעת המחיר למסמכי המכרז(  5מסמך את ההצעה הכספית ) .22

מעטפה זו יש לסגור ולהכניס לתוך . במעטפה נפרדתוחתם עליה, יש להגיש  1בטבלה מס' 

 .14/19ל שתי המעטפות, החיצונית והפנימית, יש לרשום את מספר המכרז ע עה.מעטפת ההצ

המציע אינו רשאי לבצע שינויים ו/או מחיקות ו/או תוספות במסמכי המכרז, לרבות בתנאי  .23

. המועצה תהא רשאית לקבל או , ולרבות בטופס האישור על קיום ביטוחיםו/או בנספחיו הסכםה

ם ו/או מחיקות ו/או תוספות כאמור, לבקש ו/או לקבל הבהרות ו/או לפסול הצעה שנעשו בה שינויי

הסברים ו/או מסמכים ממציע/ים וכן להתעלם מכל שינוי או תוספת כאמור, הכל על פי שיקול 

 דעתה הבלעדי והמוחלט, ולמציע לא תהיינה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.

ה בלבד, ולמציע אין כל רשות להעתיקם או לעשות כל מובהר, כי מסמכי המכרז הנם רכוש המועצ .24

 שימוש בהם, אלא לצורך הגשת הצעתו למכרז. 

 אופן מילוי ההצעה הכספית

, למסמכי המכרז( 5מסמך )הצעה הכספית רכיבי המחיר הכלולים בכתב ה כללמלא את על המציע  .25

 ולהגישה במעטפה נפרדת, כמפורט לעיל.

המוצע עבור מתן השירותים למועצה, אשר לא תעלה על חודשי הבהצעה הכספית יש לנקוב במחיר  .26

  .מחיר המקסימום המצוין שם. הצעות שיעלו על מחיר המקסימום יפסלו על הסף

נשוא המכרז. מובהר בזאת  השירותיםלכל הדרוש לביצוע  ידי המציע תתייחס ההצעה המוצעת על .27

עתו, למעט אם צוין במפורש אחרת כי הזוכה במכרז לא יהא זכאי לכל סכום העולה על סכום הצ

 במסמכי המכרז.

 אופן דירוג ההצעות וקביעת ההצעה הזוכה

 איכות. 50%מחיר,  50%ההצעות תיבחנה ותדורגנה בהתאם למשקלות הבאים:  .28

 בחינת ההצעות והערכתן תתבצע בארבעה שלבים, כדלקמן: .29

 בדיקת עמידת ההצעות בתנאי הסף של המכרז;  שלב א':

 ציוני האיכות;  חישוב שלב ב':
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 חישוב ציוני המחיר; שלב ג':

 חישוב הציונים הכוללים של ההצעות ודירוגן.  שלב ד':

 בחינת עמידה בתנאי הסף –שלב א'  .30

תבדוק האם ההצעות עומדות בתנאי הסף, כפי שהוגדרו במסמכי המכרז. הצעה שלא  המועצה

יע שהצעתו נפסלה בשלב כלשהו תעמוד באיזה מתנאי הסף תיפסל, ולא תעבור לשלבים הבאים. מצ

יקבל הודעה על כך במועד פסילת ההצעה או בסיום המכרז )לאחר בחירת הזוכה(, על פי שיקול 

דעתה הבלעדי של המועצה. יובהר, כי המציע מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה 

 בעניין זה. 

 חישוב ציוני האיכות –שלב ב'  .31

שהרכבה יהיה  בחינה, יעברו לבדיקה של ועדת תנאי הסףב יעמדו שהצעותיהם מציעים .31.1

 מנהלת מחלקת רכב –גב' איילה זגורי מנהל אגף תפעול,  –כדלקמן: מר אבי כהן 

 –מר יניב שילון מנהלת מחלקת רכש, מכרזים והתקשרויות,  -, עו"ד גלית עמרםותחבורה

 יועץ מקצועי. 

 100 ל 0 בין שינוע ציוןנה תעניק ועדת הבחי. מהציון הכולל 50%האיכות מהווה  ציון .31.2

 וועדת מחברי אחד כל להצעה על ידי הנקודות שהוענק כממוצע יחושבאשר  נקודות,

 70-. המועצה תהיה רשאית לפסול הצעה שניקוד האיכות שיינתן לה יהיה פחות מהבחינה

 .נקודות אפשרויות( 100נקודות )מתוך 

 הנם:ההצעה הפרמטרים והמשקלות לניקוד איכות  .31.3

 ניקוד מקס' מצטבר קריטריונים #

1 

הניקוד  -במתן שירותי קצין בטיחות בתעבורהשל המציע ניסיון קודם 

יחושב לפי מספר הלקוחות להם נתן המציע שירותי קצין בטיחות 

השנים שקדמו להגשת ההצעה. בגין כל לקוח לו  5בתעבורה במהלך 

זכה ההצעה כלי רכב לפחות ת 50 -ניתנו שירותים בהיקף של מעל ל

נקודות. בגין כל לקוח שהוא גם  10נקודות, עד למקסימום של בשתי 

שתי נקודות נוספות, עד למקסימום  -רשות מקומית** תזכה ההצעה ב

 נקודות נוספות. 10של 

20 

2 

הניקוד יחושב  – המוצע ניסיונו הקודם של קצין הבטיחות בתעבורה

ות בתעבורה המוצע, לפי מספר שנות ניסיונו הקודם של קצין הבטיח

נקודות, עד  2 -בגין כל שנה של קצין בטיחות בתעבורה תזכה ההצעה ב

 .שנים 10למקסימום של 

20 

3 

 התרשמות מיכולת המציע וקצין הבטיחות בתעבורה המוצע לבצע את

הניקוד יתבסס על ראיון עם המציע ועם קצין  – השירותים כנדרש

לספק לה שירות  םותיההבטיחות המוצע והתרשמות המועצה מיכול

איכותי ומקצועי וליתן לה את השירותים לשביעות רצונה המלאה. בין 

היתר, תתחשב המועצה במסגרת סעיף זה גם בהמלצות של לקוחות 

המציע וכן בתעודות המעידות על השכלה רלוונטית של קצין הבטיחות 

בתעבורה המוצע, כתעודת מנהל מוסך, או כל הכשרה טכנית אחרת 

המועצה תוכל לתת מובהר כי  עת לעבודת קצין הבטיחות בתעבורה.הנוג

60 
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 ניקוד מקס' מצטבר קריטריונים #

 גם חוות דעת עצמית בכל הנוגע לאיכות ההצעה.
 

מערכת ל הקשור נושא בכל נתוניםלוודא  אושומרת לעצמה את הזכות לאסוף  המועצה .31.4

  . המציע ללקוחות פניהבאמצעות  לרבות, המוצעת בדרכים נוספות, על פי שיקול דעתה

 צעה תקבל ציון איכות כדלקמן: כל ה .31.5

 

 

 

 

 חישוב ציוני המחיר –שלב ג'  .32

מהציון הכולל, והוא יתקבל כסכום הנקודות  50%חישוב ציוני המחיר של ההצעות מהווה  .32.1

 שתקבל ההצעה כמפורט להלן:

 ;50ההצעה הזולה ביותר תקבל ציון  .32.1.1

חיר יתר ההצעות יקבלו ציון באמצעות חלוקת מחיר ההצעה הזולה ביותר במ .32.1.2

 , בהתאם לנוסחה שלהלן: 100 –ההצעה הנבחנת, והכפלת התוצאה המתקבלת ב 

 מחיר ההצעה  הזולה ביותר    X   50= ציון מחיר 

 מחיר ההצעה הנבחנת                                     

 

 חישוב הציונים הכוללים של ההצעות ודירוגן –שלב ד'  .33

של ההצעות, תקבע המועצה את ציון ההצעה לאחר קביעת ציון האיכות וציון המחיר  .33.1

 הכולל, כדלקמן: 

 =  ציון המחיר   +    ציון האיכות                                                               הציון הכולל

 

ההצעה בעלת הציון הכולל הגבוה ביותר תוכרז כהצעה הזוכה במכרז. על אף האמור,  .33.2

הזכות לקבל כל הצעה שהיא או לדחות את כל ההצעות, שומרת המועצה לעצמה את 

לרבות ההצעה בעלת הציון הכולל הגבוה ביותר, להפסיק ו/או לבטל את המכרז ולעשות 

כל פעולה אחרת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ולמציע לא תהיה כל טענה ו/או 

שומרת לעצמה המועצה דרישה ו/או תביעה כנגד המועצה ו/או מי מטעמה בגין כך. כמו כן 

את הזכות לנהל משא ומתן עם המציעים, כולם או חלקם )בין בטרם ההתקשרות עם 

 הזוכה ובין לאחריה( ואף להתקשר עם שני מציעים בו זמנית.

0.5   X     ציון ממוצע של חברי ועדת הבחינה 
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שומרת על זכותה לדחות ולא לקבל הצעות אשר  מועצהמבלי לגרוע מכלליות האמור, ה .33.3

 . מועצהשל ה ומדןמהא 15%מאשר יחרגו )למעלה או למטה( ביותר 

יום מיום  14תוך בעל קבלת הצעתו.  לזוכההמועצה תקבע את ההצעה אשר תזכה במכרז ותודיע  .34

כל מסמך הנדרש לצורך ביצוע ההסכם. בכלל זה,  דע לו דבר זכייתו, ימציא הזוכה למועצהוויה

תום על , חלהסכם 'אנספח כ ורףאישור על קיום ביטוחים, המצהאת טופס  ימציא הזוכה למועצה

הזמן האמור, ערבות כמו כן, ימציא הזוכה למועצה בתוך פרק  ידי חברת ביטוח מטעם הזוכה.

הביצוע תהיה ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי  להסכם. ערבות 'בנספח ביצוע בנוסח המצורף כ

 90-הערבות תהיה בתוקף לכל תקופת ההסכם ועד ל₪.  10,000 מותנית ובלתי מוגבלת, בסכום של

לאחר תום תקופת ההסכם, וזאת לצורך הבטחת עמידתו של נותן השירות הזוכה במכרז בכל  יום

 ההתחייבויות הנכללות בהסכם על נספחיו.



 

 

10 

 

 כללי

עד  וא ,מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות ( חודשים6שישה )ההצעה תישאר בתוקף למשך  .35

להאריך את תוקף ההצעות  למועצה תהא זכותעל ידי המועצה, לפי המוקדם.  הסכםהיחתם יש

 חודשים נוספים בהודעה בכתב למציעים. ( 3)בעד שלושה 

המועצה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לתקן טעויות אריתמטיות  .36

בהצעה, לדרוש מכל מציע להשלים ו/או להבהיר כל מידע ו/או מסמך חסר, לדרוש מכל מציע 

לצות וכיוצא באלה מסמכים הדרושים לצורך הבהרת ההצעה, להמציא אסמכתאות, אישורים, המ

ולבוא בדין ודברים עם כל מציע, בכתב או בעל פה, ביחס לפרטי הצעתו וכל אי בהירות הקשורה 

 אליה. 

בהגשת הצעתו למכרז מסכים המציע לכך, כי במקרה בו יזכה במכרז תהיה המועצה רשאית להציג  .37

ה והמציע סבור כי הצעתו כוללת פרטים חסויים, יציין את את הצעתו בפני מציעים אחרים. במיד

הדבר מפורשות בהצעה, תוך סימון הפרטים החסויים לדעתו. יחד עם זאת מובהר, כי שיקול הדעת 

הבלעדי והמוחלט באשר להיקף הפרטים מתוך ההצעה שייחשפו למציעים אחרים ו/או באשר 

 . לקיומו/ם של פרט/ים חסוי/ים בהצעה מסור למועצה

בוטלה הזכייה ו/או בוטלה ההתקשרות עם המציע הזוכה, מכל סיבה שהיא, בין טרם חתימת  .38

ההסכם עמם ובין לאחר מכן, תהא המועצה רשאית, להתקשר עם המציע של ההצעה הכשרה 

הבאה בתור, ובמידה וההתקשרות עמו תבוטל או לא תצא אל הפועל )מכל סיבה שהיא(, להתקשר 

חודשים ממועד משלוח ההודעה  12-כן הלאה, ובלבד שלא חלפו למעלה מעם המציע הבא אחריו ו

 על הזכייה לזוכה. המציע מוותר מראש על כל טענה, דרישה או תביעה כנגד המועצה בעניין זה.  

יובהר כי המועצה שומרת לעצמה את הזכות להסב את ההסכם למתן השירותים, כולו או חלקו,  .39

ית חבל ים המלח ו/או מטמנות אפעה ו/או מתנ"ס תמרית ו/או אל תאגידי המועצה )החברה הכלכל

וזאת בכפוף לאישור הרשות הלאומית לבטיחות  מלח ו/או חברת מעינות זוהר(מכון מחקר ים ה

 ן.בדרכים על פי די

מסמך , תינתן עדיפות לאמור בהסכםבכל מקרה של סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור ב .40

 .זה



 

 

11 

 4/191למכרז מס'  2מסמך 

 14/19הצעה להשתתפות במכרז מס' 
 

בתחום קצין בטיחות בתעבורה  קשר עם המועצה בחוזה למתן שירותיאנו הח"מ מציעים בזה להת .41

 14/19שמספרו , בנוסח אשר צורף למסמכי המכרז "(השירותים" או "השירות)להלן: " המועצה

 ובתנאים המפורטים להלן.

כל מסמכי המכרז כהגדרתם בדברי ההסבר הכלליים קראנו בעיון את בזאת, כי  אנו מצהירים .42

נספחיו, על כל תנאיהם כל שאר וההנחיות להגשת הצעות, לרבות החוזה לביצוע העבודות ו

ופרטיהם, מצהירים ומתחייבים כי הבנו את כל מסמכי המכרז על פרטיהם, לרבות התנאים 

בחנו להבהרת תנאי המכרז,  שאלנו את כל השאלות שנדרשו לנו, יתן את השירותשלפיהם נצטרך ל

 -בשלמות וההוצאות שתהיינה כרוכות בכך עבורנו  מתן השירותאת הגורמים העשויים להשפיע על 

 .כל אלה ידועים ומובנים לנו וכי בהתאם לכל אלה ועל פיהם ביססנו את הצעתנו

 לדברי ההסבר 12י הסף של המכרז, כמפורט בסעיף אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל תנא .43

 למסמכי המכרז(. 1מסמך הכלליים )

נשוא שירותים כי ברשותנו המומחיות, הידע והניסיון הדרושים לשם ביצוע ה ,אנו מצהירים .44

פי ל תאגיד( עשל מכרז, וכי הצעתנו זאת הינה בגדר הסמכויות, הכוחות והמטרות שלנו )במקרה ה

 מסמכי היסוד שלנו.

לא כל קנוניה, קשר או הסכם עם כל מציע אחר  כי הצעה זאת מוגשת בתום לב ול ,נו מצהיריםא .45

 לאותו מכרז.   

תשולם לנו למסמכי המכרז,  5מסמך , כמוצע על ידינו במסגרת השירות כי התמורה עבור ,ידוע לנו .46

וסומן  ,)אשר צורף למסמכי המכרז ההסכםהוראות מילוי התחייבויותינו בהתאם לבכפוף ל

 בו.  פי תנאי התשלום המפורטים ( ועל3מסמך כ

על ידי  נו, בשלמותם, כפי שהומצאו לההסכםלרבות את מסמכי המכרז,  אתבז פיםמצר ואנ .47

כמו כן, אנו מצרפים קורות חיים ותעודות . נוהמועצה, כאשר כל העמודים חתומים על ידי

של המועמד/ים מטעמנו לשמש כקצין הבטיחות בתנאי הסף למכרז המעידות על עמידתו/ם 

 וההצעה תזכה במכרז. בתעבורה במועצה, היה

ליתן לה את  יםמתחייב והננ הצעתנו זו הנה בלתי הדירה, ובמידה ותתקבל על ידי המועצה .48

לשביעות רצונה ו ולהוראות נציג המועצה , בהתאם לתנאי המכרזהשירותים )כהגדרתם לעיל(

 . של המועצההמלא 

על כך הודעה, יהיה  נור למסייום מיום שת 14תזכה במכרז, הרי שתוך  נוכי אם הצעת נו,ידוע ל .49

לחתום על מסמכים ולהמציא מסמכים על פי דרישתה של המועצה לצורך ביצועו של החוזה.  ינועל

את טופס האישור על קיום ביטוחים )בנוסח להמציא למועצה, בכלל זה ידוע לנו כי יהיה עלינו 

וכן ערבות ביצוע  (, כשהוא חתום על ידי חברת הביטוח שלנו3סמך מלהסכם  'אנספח המצ"ב כ

 להסכם.  נספח ב'בנוסח המצ"ב כ
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מהמועד בו הוכנסה לתיבת המכרזים ועד חתימתו של  נוזו תעמוד בתוקפה ותחייב אות ההצע .50

או עם מציע אחר על ידי המועצה או עד חלוף שלושה חודשים מהמועד האחרון להגשת  נוחוזה עימ

 הצעות במכרז, לפי המוקדם שבין המועדים.

למועצה שמורה הזכות לקבל כל הצעה שהיא או לדחות את כל ההצעות, לרבות ההצעה י כידוע לנו  .51

לקבל את ההצעה  תמתחייב האינהגבוהה ביותר; לנהל משא ומתן עם מי מהמציעים; וכי המועצה 

 ביותר ו/או הצעה כלשהי. הזולההכספית 

 

ותים, כולו או חלקו, המועצה שומרת לעצמה את הזכות להסב את ההסכם למתן השירידוע לנו כי  .52

אל תאגידי המועצה )החברה הכלכלית חבל ים המלח ו/או מטמנות אפעה ו/או מתנ"ס תמרית ו/או 

 מכון מחקר ים המלח ו/או חברת מעינות זוהר(.

 

כמו כן, במידה ונחזור בנו מהצעתנו או שזכייתנו תבוטל, מכל סיבה שהיא, תהיה המועצה רשאית  .53

 רינו או לנקוט בכל פעולה אחרת על פי שיקול דעתה. להתקשר על המציע שידורג אח

 

 

 

 

 ___________________ שם המציע  _____________ תאריך

 ___________________ כתובת   

 ___________________ ת.ז / מס' תאגיד    

 ___________________ מס' טלפון    

 ___________________ מס' פקס    

 ___________________   חתימת המציע   

 

 אישור עו"ד/רו"ח:

 

___עו"ד/רו"ח, מאשר כי ה"ה _____________________________ חתמו ___אני הח"מ, ____ 

בפני על ההצעה דלעיל ועל כל המסמכים המצורפים לה וכי הם מורשי חתימה מטעם 

 חייבים את המציע."( וכי בחותמם על ההצעה דלעיל הם מהמציע" -_______________ )להלן 

  ________________ __________________ __________________

 חתימה שם תאריך 
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 2נספח א' למסמך 

 פרטי ניסיונו של המציע

 

, על המציע לפרט בטבלה שלהלן, עאיכות הצעת המציעמידת המציע בתנאי בסף וכן בחינת לצורך בדיקת 

 ; 2013-2018בין השנים צין בטיחות בתעבורה קניסיון המציע במתן שירותי פירוט אודות 

 

 

 

 

 
שם הלקוח 

 ותיאורו 
 מהות השירותים

 

מספר כלי 

 הרכב 

מועדי 

תחילת וסיום 

השירותים 

 )חודש+שנה(

 פרטי  איש קשר אצל הלקוח

1. 

    
 שם:__________________

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________

2. 

    
 _שם: _________________

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________

3. 

    
 שם: __________________

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________

4. 

    
 שם:__________________

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________

5. 

    
 שם:__________________

 טלפון:________________

 :_______________תפקיד

6. 

    
 שם:__________________

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________
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 2' למסמך בנספח 

 טופס פתיחת ספק

 
 ___________________________________________________________ שם הספק:

 ____________________ תיק ניכויים ___________________ מספר עוסק 

 
 כתובת למשלוח דואר ופרטי התקשרות

 
 רחוב _______________ מספר בית _________ מספר דירה ________ עיר ___________ 

 מיקוד __________  או לחילופין ת.ד. ________________ עיר ____________________

 _________  ________________  פקס ________ ________________  פלאפון טלפון

 ________________________________________________________  מייל-כתובת אי

 
 אישורים

 )חובה(אישור מצורף  ________________________  תוקף אישור ניהול ספרים

 )חובה(אישור מצורף  ________________________   תוקף אישור ניכוי מס

 )חובה( אישור מצורף  כן/לא  עוסק פטור

 
 פרטי חשבון בנק

 ___________________________________ מספר הבנק  ___________ שם הבנק

 ___________________________________ מספר הסניף ___________ שם הסניף

 ____________________________ מספר חשבון __________________  שם החשבון

 שיק/אישור בנק : צילום)חובה(אסמכתא מצורפת 

 

 חובה למלא את כל הפרטים הנדרשים

 

 
 חתימת המציע: ___________________________
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 14/19למכרז מס'  3מסמך 

 הסכם

 הר ביום ________.ושנערך ונחתם בנווה ז

 

 

 המועצה האזורית "תמר" בין :

 מנווה זהר, ד.נ. ים המלח 

 מצד אחד       "(המועצה)להלן: " 
 

 _________________ לבין:

 מ _______________ 

 מצד שני  "(נותן השירות" :)להלן 

 

בעל הסמכה  בתחום המועצה בתעבורה קצין בטיחותשירותי מעוניינת להזמין והמועצה  הואיל

 (;"ים/השירות , כמפורט בחוזה זה )להלן: "התחבורה והבטיחות בדרכיםממשרד ורישוי 

ליתן את השירותים וזכה בו, והוא מקבל על עצמו  06/19' השתתף במכרז מס נותן השירותו והואיל

למסמכי המכרז(,  4)מסמך  השירותיםלמועצה בהתאם להוראות הסכם זה והמיפרט 

 במתכונת המתוארת להלן;לשביעות רצונה של המועצה ו

 בתנאים מוסכמים מראש;לביצוע העבודות  נותן השירותוהמועצה מעוניינת להתקשר עם  והואיל

ח ובעל הכישורים, האמצעים וכמעסיק קצין בטיחות בתעבורה כי הוא  ,מצהיר נותן השירותו והואיל

 , הכל בכפוף להוראות הסכם זה;ותהנדרש ולקיים אחר התחייבויותיהאדם, וביכולתו 

 :לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

 מבוא

 לחוזה יצורפו הנספחים, כדלקמן:  .1

 יום ביטוחים; אישור על ק - נספח א'

 תצהיר בדבר קיום דיני העבודה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים. - נספח ב'

 1976-תצהיר בהתאם  לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו - נספח ג'

 שאלון לאיתור ניגוד עניינים - נספח ד'

 

י( והצעתו המיפרט הטכנ וכן כל מסמכי המכרז )לרבותהמבוא להסכם זה והנספחים המצורפים לו  .2

 . מחוזה זהמהווים חלק בלתי נפרד למכרז,  נותן השירותשל 
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כותרות הסעיפים בהסכם זה הינן לשם הנוחות בלבד ולא תשמשנה בפירושו של הסכם זה או תניה  .3

 מתניותיו.

 

 נותן השירותשל צהרות והתחייבויות ה

בנאמנות קנות, ביעילות, בדיי בהתאם להסכם זה ליתן את השירותים מתחייב נותן השירות .4

, והכל בהתאם מועצהלתועלת ה וניסיונו ידיעותיו, כישוריוובמיומנות מרבית, להשתמש בכל 

ת עם נציג ושיתוף פעולה, תוך מגע הדוק מועצהלהוראות כל דין ולשביעות רצונה המלאה של ה

אחר כל  נותן השירותימלא . לשם כך לשירותים, בפרט היבטים הקשוריםוב ,בכלל ,מועצהה

מלפעול  וימנע ,זה ובין שאינן מפורטות בו הסכםבין שהן מפורטות ב מועצה,ה תשל נציג הוראותיה

הינה גב' איילה המועצה לצורך הסכם זה  תנציג .מועצהה תללא קבלת אישור מראש מאת נציג

 "(.המועצה תנציג)להלן: " זגורי

או פיקוח אולם מתן הנחיות , מועצהלפעול בהתאם להוראות והנחיות נציג ה מתחייב נותן השירות .5

ולא  ,למתן השירותים נותן השירות המלאה של וכאמור לא יגרע מאחריותעל ידי נציג המועצה 

 .מועצהלבין ה בינו או בין מי מעובדיו ו/או מטעמומעביד -יצור יחסי עובד

 המועסק על ידי נותן באמצעות קצין בטיחות בתעבורהנותן השירות יתן את השירותים למועצה  .6

קצין , אשר הוצע במסגרת הצעתו למכרז ונבחר ואושר על ידי המועצה )להלן: "השירות

"(. נותן השירות לא יהיה רשאי להחליף את קצין הבטיחות ללא אישור המועצה מראש הבטיחות

זמנית/ארעית , במקרה של היעדרות מבלי לגרוע מהאמור לעילובכתב, על פי שיקול דעתה הבלעדי. 

יתן את השירותים קצין בטיחות חלופי מטעם נותן השירות, המחזיק בכל  תקצין הבטיחושל 

 הנדרשים על פי הסכם זה. וההיתריםהאישורים הרישיונות, 

שעות כל  8שבוע של ב ימים 3-בהיקף של כקצין הבטיחות השירותים ינתנו במועצה באמצעות  .7

צמצום של היקף  אחד. המועצה תהיה רשאית להורות לנותן השירות בכתב על הרחבה או

השירותים כמפורט לעיל, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ונותן השירות מתחייב למלא אחר 

הוראותיה. הורתה המועצה כאמור, תגדל או תקטן התמורה לנותן השירות )לפי העניין( באופן 

 יחסי, בהתאם להיקף ההרחבה או הצמצום.  

ציג מצגים ו/או להבטיח הבטחות ו/או ליטול להימנע מלה יםמתחייבוקצין הבטיחות  נותן השירות .8

 .מועצהבשם הכלשהן התחייבויות 

לפי בקשתה כל חומר ו/או מידע הנדרש  המועצהלהמציא ולהביא לעיון  נותן השירותבאחריות  .9

 על פי הסכם זה. נותן השירותו/או להתחייבויותיו של  למתן השירותיםמועצה הוהנוגע לדעת נציג 

ין או נושא או התפתחות אשר י, מיד וללא דיחוי, על כל ענמועצהלדווח למתחייב  נותן השירות .10

ו/או אשר קשורים מועצה ל וין ואשר עלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם חובותייענ לולגביהם יש 

 ין בהם. יענעשוי להיות  מועצהלשו לשירותים

הוא מחזיק ויחזיק  וכי עוסק מורשה ומנהל ספרים כחוקמצהיר ומתחייב כי הוא  נותן השירות .11

ברציפות במשך כל תקופת הסכם זה בכל הרישיונות, האישורים וההיתרים הנדרשים על פי כל דין 

 לצורך מילוי חובותיו והתחייבויותיו על פי הסכם זה. 
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נותן השירות מתחייב, כי קצין הבטיחות מטעמו הנו ויהיה במשך כל תקופת ההתקשרות,  .12

מטעם משרד התחבורה והבטיחות ד קצין בטיחות בתעבורה תב הסמכה לתפקיבעל כברציפות, 

, רישיון לטרקטור והיתר להפעלת מלגזה לפחות Dבדרכים וכן בעל רישיון נהיגה תקף בדרגה 

 מעל שנה לפחות;

 נותן השירות ו/או  יהיו על שםהנדרשים על פי הסכם זה  וההיתריםהאישורים הרישיונות, כל  .13

ביטול ו/או שלילה ו/או פקיעה של איזה מהאישורים, ההיתרים ן(. קצין הבטיחות בלבד )לפי העניי

לא תהיינה כל  נותן השירותאו הרישיונות הנדרשים יהווה עילה לביטול מיידי של חוזה זה, ול

 טענות, תביעות או דרישות כנגד המועצה עקב כך.

קנות, הצווים את כל החוקים, הת יםמכירוקצין הבטיחות מטעמו , כי הוא מצהיר נותן השירות .14

, בכלל, ובתחומי המועצה, בפרט, והוא מתחייב מתן השירותיםוהוראות הבטיחות החלים על 

מבלי לגרוע כל דין, לרבות רשות מוסמכת. דרישות לפי וליתן את השירותים לנהוג לפיהם 

תקנות מכלליות האמור לעיל, מתחייב נותן השירות ליתן את השירותים בהתאם להוראות 

, הוראות משרד התחבורה והבטיחות בדרכים והוראות כל דין רלוונטי 1961-תשכ"אהתעבורה, 

 אחר, כפי שיהיו מעת לעת.  

את מתחייב לשלם לקצין הבטיחות וליתר עובדיו העוסקים במתן השירותים למועצה נותן השירות  .15

כל דין  במלואם ובמועדם, ולשמור על זכויות עובדיו על פי הוראות להםכל התשלומים המגיעים 

 ו/או הסכם ו/או צו הרחבה ככל שיחול.

על פי הסכם זה וכי אופי השירותים ואת דרישות המועצה כי הוא בחן את  ,מצהיר נותן השירות .16

וכי לא תהיינה לו טענות בקשר  מתן השירותהוא מכיר את התנאים והנסיבות הקשורים וכרוכים ב

שים לשם כך( או בקשר עם התמורה שתשולם ח האדם והציוד הדרוועם היקפו או ביצועו )לרבות כ

 לו על פי הסכם זה. 

המפורטות  הדרישותכי בדק את האזור בו יבוצע השירות, והוא מכיר את  ,מצהיר נותן השירות .17

הוא מתחייב לעמוד בהן לשביעות רצון המועצה, מבלי וכי  ,(4מסמך ) במסמך הגדרת השירותים

, בעצמו יתן את השירותים של קצין בטיחות בתעבורהרות נותן השי תהיינה לו טענות בנוגע לכך.ש

 (. 4מסמך )בהתאם להוראות מסמך הגדרת השירותים ו/או באמצעות עובדיו, 

כי הוא בעל הכישורים, האמצעים והיכולת, לרבות כוח אדם מיומן, ציוד  ,מצהיר נותן השירות .18

מלאה ונאותה ברמה מקצועית  , והוא מתחייב לבצעו בצורהקיום התחייבויותיווכלים הדרושים ל

 נותן השירות מועדים הקבועים בהסכם זה, בעצמו ובאמצעות עובדיו.לגבוהה ובהתאם לתנאים ו

 מצהיר, כי בחזקתו כל הציוד הדרוש לשם ביצוע השירות באופן מקצועי וטוב. 

ולא בלבד, אמצעות קצין הבטיחות ו/או עובדים אחרים מתחייב לבצע את העבודה ב נותן השירות .19

לרבות קבלני משנה מטעמו של להסב לאחר או לאחרים את זכויותיו או חובותיו לפי הסכם זה, 

לעניין זה לא יראו  קיבל על כך את הסכמת המועצה בכתב ומראש.כן אלא אם  נותן השירות,

או חלק  התחייבויותיובהעסקת עובדים שאושרו מראש על ידי המועצה משום הסבת ו/או מסירת 

נתנה המועצה את הסכמתה כאמור לעיל, אין ההסכמה האמורה פוטרת את נותן  לאחר. הםמ

השירות מאחריותו ומהתחייבויותיו לפי ההסכם ו/או על פי כל דין ונותן השירות ישא באחריות 

 על פי הסכם זה.  השירותיםהתקין של המלא וביצוע מלאה ל
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הנחיות נוספות ו/או אחרות לשינויים וכפוף ל שביצוע השירותכי ידוע לו  ,נותן השירותכן מצהיר  .20

מתחייב  נותן השירות, ככל שיימסרו, ונציג המועצהעל ידי  נותן השירותשיימסרו מעת לעת ל

 לפעול לפי הנחיות אלה. 

, יודיע על מתן השירותיםבעיה כלשהי, זמנית או קבועה, בקשר עם  נותן השירותהתעוררה לדעת  .21

ת לו את פרק הזמן המרבי להתארגנות. אין במתן הודעה , על מנת לתנציג המועצהכך לאלתר ל

לפי הסכם זה או מכל סעד אחר שיהיה נתון למועצה  נותן השירותכאמור כדי לגרוע מהתחייבויות 

נותן בהתאם להתחייבויות השירות בכל מקרה שבו לא יתבצע  אם אכן תתעורר מניעה כאמור.

אחר לשם כך, ולהיפרע את הוצאותיה  ותנותן השיר, תהיה המועצה רשאית להיעזר בהשירות

 . נותן השירותונזקיה כתוצאה מכך מ

אחר הוראות  נותן השירותבמידה שהיה על המועצה לשאת בהוצאות כלשהן עקב ליקויים במילוי  .22

בגין הוצאות אלו. חשבון בעבור הוצאות אלו יוגש  נותן השירות, יחויב או הוראות המועצה כל דין

מתחייב לשאת בתשלום של כל הסכום  נותן השירותאחר גרימת הנזק ומיד ל נותן השירותל

האמור שנקבע על ידי המועצה. המועצה רשאית לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה, לרבות 

 , בכל מקרה בו על פי שיקול דעתה המוחלט מתבצעהשירותים על ידי נותן השירותהפסקת 

  ,דין, ועל מנת להביא לסילוק ההפרעה, המפגעשלא כמתחייב מהסכם זה או על פי כל השירות 

 . או הליקוי המטרד

 ההסכם תקופת

עד               ממועד חתימתו, מיום  חודשים( 12לשנה אחת )זה היא  ההתקשרות לפי הסכםתקופת  .23

  ."(תקופת ההסכם)להלן: "  ________ליום

 12תקופות נוספות בנות בתום תקופת ההתקשרות הסכם זה יתחדש מאליו באותם תנאים לארבע  .24

ימים לפני סוף  30"(, אלא אם כן תודיע המועצה תקופות ההארכהחודשים כל אחת )להלן: "

תקופת ההתקשרות או איזה מתקופות ההארכה על רצונה לסיים את ההתקשרות בתום אותה 

המועצה תהא רשאית להודיע על הפסקת ההסכם לפני תום תקופת ההסכם או תקופות תקופה. 

לא יהיה זכאי  נותן השירותמוסכם בזה, כי  יום מראש. 30רכה, וזאת בהתראה של לפחות ההא

לפיצוי כלשהו בגין הפסקת ההסכם, גם אם נגרמו לו נזקים כלשהם בגין הפסקת ההסכם כאמור, 

 מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה שהן בקשר לכך. נותן השירותו

, תקופת ההסכםלהורות על הארכת ההסכם בתום  למען הסר ספק, באם תשתמש המועצה בזכותה .25

 התמורהתחולנה כל הוראות הסכם זה בתקופות ההארכה, בשינויים המחויבים, לרבות 

 להלן.  יםהמפורט

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות הצדדים לבטל הסכם זה במקרה של הפרתו היסודית על ידי  .26

ק החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם( בהתאם להוראות חואו לקבל כל סעד אחר מי מהם, 

  .1970 - התשל"א

 התמורה

 תמורה חודשית נותן השירותהמועצה לשלם למתן השירותים, בשלמותם ובמועדם, תבתמורה  .27

בתוספת מע"מ כדין )להלן: , (₪)ובמלים: _____________ ₪ סך של _______________ ב

 "(. התמורה"
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ממועד הגשת חשבונית מס על  30עצה בתנאי שוטף + תשולם לנותן השירות על ידי המו התמורה .28

ידו למועצה, ובכפוף לאישור המועצה את החשבונית שהוגשה. נותן השירות יצרף לחשבונית דו"ח 

מפורט בדבר מספר הימים והשעות שבהם ניתן השירות על ידו בתקופה נשוא החשבונית וכן תיאור 

מועצה כאמור כדי להוות משום ויתור על טענה אין באישור נציג התמציתי של הפעילות שנעשתה. 

 ו/או השירותים שניתנו על ידו.   נותן השירותכלשהי של המועצה כלפי 

מוסכם ומוצהר בין הצדדים, כי התמורה כהגדרתה לעיל מהווה תמורה מלאה וסופית לנותן  .29

השירות לא השירות, והינה בבחינת עלות כוללת למועצה בגין השירותים נשוא חוזה זה, ונותן 

יהיה זכאי לכל תמורה ו/או תשלום ו/או החזר ו/או שיפוי נוספים מעבר לכך, לרבות בגין הוצאות 

שהוציא בקשר עם ביצוע התחייבויותיו בחוזה זה, לרבות )אך לא רק( נסיעות, ביטול זמן, 

ת על השתתפות בסיורים, דיונים או פגישות, שירותי משרד, שכר עובדים שיועסקו בביצוע השירו

 כל הנלווים, מיסים וכיו"ב, וזאת בין אם היו ידועים במועד חתימת הסכם זה ובין אם לאו. 

לחודש בגין החודש החולף. חשבונית שתוגש לאחר מועד זה  10-את החשבונית יש להגיש עד ל .30

 תיחשב כאילו הוגשה בחודש הבא.

תקפים למועדי על פי דין, ים למועצה אישורנותן השירות מציא בנוסף, לצורך ביצוע כל תשלום, י .31

עוסק מורשה  ולפי החוק, אישור בדבר היותורשומות חשבונות פנקסי בדבר ניהול  ,התשלום

 ואישור לצורך ניכוי מס במקור.

 על פי דין, במועד ביצוע כל תשלום. למתכנן יתווסף מע"מ כשיעורושישולם לכל תשלום  .32

לעיל, או במקרה  31פה הנקובה בסעיף לא הגיש נותן השירות חשבון או מסמכים תוך התקו .33

לא עמד בלוח הזמנים ו/או לא מילא  נותן השירותשתשלום כלשהו למתכנן יתעכב כתוצאה מכך ש

תנאי מוקדם לתשלומו של אותו סכום, לא ישא אותו תשלום ריבית ולא יצטרפו אליו הפרשי 

ות לעיל, יידחו מועדי הצמדה כלשהם בגין תקופת העיכוב. חל עיכוב בתשלום בנסיבות המתואר

התשלומים שנותרו על פי החוזה, בהתאמה לתקופת האיחור. מבלי לגרוע מהאמור, ובכל מקרה, 

יום בביצוע תשלום כלשהו שעל המועצה לבצעו על פי הסכם זה, לא יהווה הפרה  30איחור של עד 

 של הסכם זה ולא יישא בריביות ו/או הצמדות כלשהן. 

 סעדים ותרופות

 ביצע את השירותים בהתאםו/או לא הסכם זה בהפרה יסודית  נותן השירותבו, הפר  בכל מקרה .34

 נותן השירותהרי שמבלי לגרוע מחובותיו של  ,מסמך הגדרת השירותיםלהוראות חוזה זה ו/או 

סך ב נותן השירותת לקנוס א ומבלי לגרוע מכל זכות או סעד שיש למועצה, תהא רשאית המועצה

ישלם למועצה את הקנס מיד עם קבלת דרישתה  נותן השירותהפרה כאמור. בגין כל ₪  1,000של 

רשאית לקזז את גובה את הקנס כאמור, תהיה המועצה  נותן השירותהראשונה לכך. לא שילם 

הקנס מכל תשלום המגיע ממנה לנותן השירות וכן לפעול לגביית הקנס בכל דרך השמורה לה על פי 

 כל דין. 

התחייבות מהתחייבויותיו על פי ההסכם ו/או לא ביצע את  נותן השירותר הפבנוסף לאמור לעיל,  .35

חובותיו ברמה הנדרשת על פי ההסכם ו/או התרשל בבצוע ההסכם ו/או ביצע את ההסכם באופן 

אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה הוא לקוי, חסר ובלתי מקצועי, תהא המועצה רשאית 

 ימים מתאריך ההודעה. 7תוך להורות על ביטול ההסכם או חלקו 
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נשנתה ההפרה פעם נוספת, תהא המועצה רשאית להביא לביטולו המיידי של הסכם זה, בלא מתן  

 התראה או הודעה מוקדמת.

באופן שאינו עומד בדרישות הדין או באופן  נותן השירותמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, פעל  .36

ך הפרה יסודית של הסכם זה והמועצה תהא רשאית שיש בו כדי לסכן את שלום הציבור, יראו בכ

 להורות על ביטולו המיידי של הסכם זה.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תהא המועצה זכאית להודיע על ביטולו של הסכם זה או חלקו על פי  .37

 שיקול דעתה הבלעדי, וללא מתן הודעה מוקדמת בכל אחד מן המקרים הבאים:

 נפטר.קצין הבטיחות  .37.1

 טיחות הוחלף ללא אישור מראש ובכתב של המועצה. קצין הב .37.2

פקע תוקפו של אחד או יותר מהרישיונות ו/או ההיתרים ו/או האישורים הנדרשים לפי  .37.3

 הסכם זה.  

הוגשה בקשה למינוי כונס נכסים )זמני או קבוע(, להכרזתו כפושט רגל,  נותן השירותנגד  .37.4

נמצא  נותן השירותיום או אם  60תוך למינוי מפרק )זמני או קבוע(, והמינוי לא יבוטל 

 באיחוד תיקים או אם הוגשה בקשה לאיחוד תיקים;

 ועיקול זה לא הוסר תוך שבועיים. נותן השירותאם יוטל צו עיקול על נכס מנכסיו של  .37.5

באופן מהותי בכל דרך, ללא הסכמת המועצה  נותן השירותשונתה הבעלות ו/או השליטה ב .37.6

 מראש ובכתב.

באופן אשר על פי שיקול דעתה הסביר של  נותן השירותקי או הכספי של שונה מצבו העס .37.7

לבצע כיאות את  נותן השירותהמועצה עלול להשפיע מהותית לרעה על יכולתו של 

 התחייבויותיו על פי ההסכם.

נותן השירות לא שילם בגין עובדיו את התשלומים המגיעים להם על פי כל דין ו/או הסכם,  .37.8

 ימים ממועד דרישת המועצה בעניין.  7בתוך  ולא תיקן את ההפרה

יום מיום משלוח  7 -עם ביטול ההסכם או חלק ממנו מכל סיבה שהיא, ובכל מקרה לא יאוחר מ .38

 .השירותלחדול מביצוע  נותן השירותהודעת הביטול על ידי המועצה, מתחייב 

זכאי לכל  שירותנותן היהא היה והמועצה תבטל את ההסכם או חלק ממנו מכל סיבה שהיא, לא  .39

מהתמורה בגין , פרט לקבלת החלק היחסי תשלום ו/או פיצוי ו/או החזר כלשהם מהמועצה עקב כך

נבע ביטול . שירותים שניתנו על ידו בפועל עובר למועד סיום ההתקשרות כמפורט בהודעת המועצה

ו על פי כל דין, ו/או באי מילוי התחייבויותיו על פי החוזה א נותן השירותהחוזה מסיבה הקשורה ב

 את המועצה בגין כל נזק או הוצאה שייגרמו לה עקב כך.  נותן השירותיפצה וישפה 

ליתן את השירות , תהא המועצה רשאית מכל סיבה שהיא הודיעה המועצה על ביטול ההסכם .40

 בעצמה וכן להתקשר לקבלת השירות עם כל קבלן אחר או נוסף, על פי שיקול דעתה הבלעדי. 
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כנגד  נותן השירותה רשאית לקזז, לעכב או לחלט כל סכום המגיע או שיגיע לה מאת המועצה תהי .41

 נותן השירותמכוח הסכם זה בכל אחד מהמקרים בהם הפר  נותן השירותכל סכום המגיע ממנה ל

במקרה שהמועצה ביצעה התחייבות כלשהי מההתחייבויות שנטל על עצמו על פי ההסכם ו/או 

הסתבר כי אינו עומד בדרישות  בדיעבדאשר או תשלום בגין שירות  תשלום ביתר בגין השירות

 בין שהסכום קצוב ובין שאיננו.וזאת המועצה כמפורט בהסכם זה, 

למען הסר ספק מובהר, כי קיזוז זה הינו תרופה מיידית ואוטומטית העומדת לרשות המועצה,  .42

את ההסכם ואיננו מונע  כל זכות להמשיך ולהפר נותן השירותאולם השימוש בה איננו מקנה ל

 מהמועצה להשתמש באמצעים אחרים העומדים לרשותה במקרה של הפרת ההסכם.

 ערבויות

להבטחת קיום התחייבויות נותן השירות על פי הסכם זה במלואן ובמועדן, מתחייב נותן השירות  .43

 'נספח ב, הערוכה בנוסח ש"ח 10,000של  ועצה ערבות בנקאית אוטונומית בסךלהמציא למ

 להסכם.

ימים ממועד סיום ההסכם והיא תחודש  90ערבות הביצוע תהא תקפה מיום הוצאתה ועד לחלוף  .44

מעת לעת, אם יהיה צורך בכך לפי שיקול דעתה המוחלט של המועצה, באופן שתהא תקפה עד 

לאישור המועצה כי השירותים הושלמו לשביעות רצונה המלא. היה ותוקף ערבות הביצוע לא 

ם לפני מועד פקיעתה הצפוי, תהיה המועצה רשאית, אך לא חייבת, וזאת מבלי לגרוע יו 14יחודש 

מכל זכות, סעד ותרופה הקנויים לה על פי הסכם זה ועל פי כל דין, לממש ערבות זו, ונותן השירות 

 מוותר בזאת על כל טענה, דרישה או תביעה בעניין או בקשר למימוש זה.

כולה או חלקה, ימציא לה נותן השירות ערבות חדשה בנוסח  מימשה המועצה את ערבות הביצוע, .45

 ימים ממועד סיום ההסכם.  90 -זהה, אשר תעמוד בתוקף עד ל

במידה ובתום תקופת ההסכם יוארך תוקפו, ימציא נותן השירות למועצה מייד עם הארכת  .46

 -היה לההסכם ערבות בנקאית חדשה בגובה הערבות הקודמת ובתוספת הפרשי הצמדה, שתוקפה י

 ימים ממועד סיום ההסכם המוארך. 90

נותן השירות יהיה אחראי לתשלום כל ההוצאות, העמלות ויתר התשלומים הכרוכים בהוצאת  .47

 90 -ערבות הביצוע ושמירתה בתוקף במשך כל תקופת ההסכם על הארכותיו )אם וככל שיוארך( ו

 ימים לאחריה.

בקשר עם הסכם זה ובכלל זה אי הארכת תוקף במקרה של הפרת איזו מהתחייבויות נותן השירות  .48

ימים לפני המועד הצפוי לפקיעתה, וכן לשם גבייתם של  14ערבות הביצוע כאמור לעיל, לפחות 

לעיל, רשאית המועצה, אך לא חייבת, לדרוש את מימוש ערבות  34הפיצוי המוסכם כאמור בסעיף 

ועצה לכל סעד אחר או נוסף העומד לה הביצוע או כל חלק ממנה, וזאת מבלי לגרוע מזכותה של המ

 על פי כל דין או על פי הוראות ההסכם.

אין במימוש ערבות הביצוע, כולה או חלקה, כדי לפגוע בזכות המועצה לתבוע מנותן השירות כל  .49

סכום נוסף באם עלו נזקיה ו/או הסכומים שהוא חב לה על סכום הערבות, וזאת בנוסף למימוש 

 הערבות.
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  מעביד-סי עובדאי תחולת יח

נותן השירות מצהיר, כי ידוע לו שההתקשרות בין הצדדים הינה התקשרות של נותן השירות  .50

אינם חלק מן המסגרת הארגונית של ו/או מי מטעמו עצמאי עם מועצה, וכי הוא או עובדיו 

ויות המועצה, ולכן לא יחולו על נותן השירות או על עובדיו המועסקים על ידו או באים מטעמו, זכ

כלשהן של עובדי המועצה. נותן השירות או עובדי נותן השירות שיועסקו על ידו, לא יחשבו בשום 

ווצרו או יראו כקיימים או כנוצרים יחסי עובד ימקרה כעובדי המועצה וביניהם לבין המועצה לא י

או  מעביד או יחסים משפטיים אחרים. נותן השירות בלבד יהיה אחראי לתשלום כל סכום המגיע

 עשוי להגיע לעובדיו כאמור מכל סיבה שהיא.

ייחשבו לכל דבר  בביצוע הסכם זה המועסקים או שיועסקו על ידי נותן השירותהעובד או העובדים  .51

ונותן השירות מתחייב לשאת בתשלום מלוא שכרם לרבות אך מבלי לגרוע שכר  ועניין כעובדיו הוא

ח פנסיוני, פיצויי פיטורים, נסיעות וכיו"ב, יחולו עבודה, חופשה שנתית, דמי הבראה, מחלה, ביטו

. כל ההוצאות הכרוכות על נותן השירות והוא מתחייב לבצע את התשלומים לעובדיו על פי כל דין

מס הכנסה, תשלומים לביטוח על הנלווים לו כמפורט לעיל,  לרבות שכר עבודה במתן השירות

ציאלי או אחר, תשלומי מיסים וכל יתר הלאומי וכל מס או היטל או מלווה וכל תשלום סו

והנזקים שיגרמו למי מעובדיו, עובדי השירותים  מתןההוצאות וכל הסיכונים והאחריות בקשר עם 

המועצה או לצד ג' כלשהו יחולו על נותן השירות וישולמו על ידו והמועצה לא תהא אחראית לכך 

שפות את המועצה מייד עם דרישה נותן השירות מתחייב לפצות ו/או ל בכל צורה ואופן שהוא

ראשונה בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו למועצה, במידה ויקבע בניגוד לכוונתם המפורשת של 

 הצדדים, כי שררו יחסי עובד מעביד בין המועצה לבין נותן השירות ו/או עובדיו.

שו על ידיו על לפי דרישתו של האחרון, את כל הפרטים שיידר לנציג המועצהנותן השירות ימסור  .52

מטעם  נציג המועצהעובדיו, מספרם, מקצועם, דירוגם וכל אינפורמציה אחרת שתידרש על ידי ה

 המועצה.

יהיו רשאים, על פי שיקול דעתם הבלעדי, לדרוש מנותן השירות  נציג המועצההמועצה ו/או ה .53

ד עם הפניית להרחיק ו/או להחליף עובד ו/או עובדים שלו, ונותן השירות יבצע את המבוקש מי

 הדרישה האמורה. 

נותן השירות מתחייב לקיים בכל תקופת ההסכם את כל חוקי העבודה, תקנותיהם והוראות  .54

ההסכמים הקיבוציים הכלליים על כל שינוייהם ועדכוניהם, לרבות חוקי בטיחות בעבודה, בריאות 

 ורווחה.

, תקנותיהם והוראות נותן השירות מתחייב לקיים בכל תקופת ההסכם את כל חוקי העבודה

ההסכמים הקיבוציים הכלליים על כל שינוייהם ועדכוניהם, לרבות חוקי בטיחות בעבודה, בריאות 

והוא מצהיר כי לא הורשע בעבירה על דיני העבודה, הכל כמפורט בתצהיר בהתאם לחוק  ורווחה

 .'גנספח כעסקאות גופים ציבוריים הרצ"ב 

 זכויות יוצרים

 מועצה,בבעלות ה הבין שהועלה על הכתב ובין שלא, יהי, מתן השירותיםב אשר קשור חומרכל  .55

לאחר, אלא לצורכי  ואו למוסר ושימוש כלשהו או להעתיק ולעשות ב רשאי נותן השירותואין 

מתחייב למסור לחברה במועד סיומו של הסכם  נותן השירות על פי הסכם זה. התחייבויותיוקיום 

 . במתן השירותיםים של כל החומר המצוי בידיו, הקשור זה מכל סיבה שהיא את כל העותק
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 סודיות

מלפרסם או מנע יולהתקשרות נשוא הסכם זה  על סודיות בכל הקשור ישמור נותן השירות .56

ושאינו נחלת הכלל, שלא לצורך קיום התחייבויותיו אגב  ולעשות שימוש כלשהו במידע שיגיע אלימ

תקופת , וזאת הן במשך (התמורהלא רק, בנוגע לגובה  קיום התחייבויותיו בהסכם זה )לרבות, אך

 סיומה.והן לאחר  ההתקשרות

   בנזיקין ושיפוי אחריות

היה אחראי כלפי המועצה לכל נזק גוף ו/או נזק רכוש ו/או אובדן ו/או הפסד י ונותן השירות  לבד .57

ו/או לעובדי העלולים להיגרם למועצה ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו 

בכל הנובע  נותן השירות  ו/או לקבלני משנה מטעם נותן השירות  ו/או לעובדיהם ו/או למי מטעמם

של נותן השירות ו/או טעות ו/או השמטה כתוצאה ממעשה ו/או מחדל  ו/או 'שור לשירותים ו/ואו 

  כל מי מטעמו ו/או לכל אובדן ו/או נזק בקשר עם השירותים.ו/או  וו/או עובדי

היה אחראי כלפי המועצה לאבדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותאור הנמצא י ונותן השירות לבד .58

  נשוא ההסכם. שירותים לצורך ה וו/או על ידי מי מטעמ ואו שהובא על יד

זקים כאמור ננותן השירות  פוטר בזאת את המועצה ואת הפועלים מטעמה מכל אחריות לגבי  .59

ימים על כל סכום שתחויב לשלם  7ה ו/או את הפועלים מטעמה תוך ומתחייב לשפותה ו/או לפצות

עקב נזקים כאמור לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד. המועצה תודיע לנותן השירות  על כל תביעה 

 . ולהתגונן מפניה על חשבונ ושתוגש נגדה כנ"ל ותאפשר ל

זה ו/או מכל זכאי להם מכוח הסכם נותן השירות  לקזז מן התשלומים אשר ת רשאיהמועצה  .60

על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם מהמועצה סיבה אחרת סכומים אשר נתבעים 

מחמת מעשה או מחדל  מועצהכאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו ל באחריותו של נותן השירות

 כאמור לעיל. נותן השירותשהם באחריותו של 

   ביטוח
  

, ווחובותי ואמור לעיל ועל פי כל דין ומבלי לגרוע מהתחייבותכ אחריותו של נותן השירותלהבטחת  .61

במשך כל תקופת ההסכם וכל עוד קיימת אחריות  ולערוך ולקיים על חשבונ נותן השירותמתחייב 

לפי שיקול דעתו, ובלבד שלא יפחתו  ביטוחים מתאימים להבטחת אחריות כאמור ושבדין כלפי

המהווה חלק בלתי  'אנספח שור על קיום ביטוחים, מהביטוחים והתנאים המפורטים בטופס האי

  "(. טופס האישור על קיום ביטוחיםנפרד מהסכם זה )להלן: "

נותן השירות ימציא במעמד חתימת הסכם זה את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין  .62

ידי -ם עלבידי מבטחי נותן השירות על קיום ועריכת הביטוחים הנזכרים לעיל. מסירת האישור חתו

מבטחי נותן השירות למועצה במועדים הינה תנאי עיקרי בהסכם זה אשר הפרתו מזכה את 

נותן השירות ישוב וימציא אישור ביטוח מיד עם תום  המועצה בתרופות בגין הפרת ההסכם.

תקופת הביטוח, במשך כל זמן חלותו של הסכם זה, וזאת ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי 

 מהמועצה.

או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום ביטוחים /ביטוחים וריכת הע .63

אחריות כלשהי  הלמועצה לא יהוו אישור כלשהו מהמועצה על התאמת הביטוחים ולא יטילו עלי



 

 

24 

פי -פי הסכם זה או על-בקשר לכך ו/או לא יהא בכך כדי לצמצם את אחריותו של נותן השירות על

 כל דין. 

לבדו אחראי על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל וכן ישא בדמי ההשתתפויות העצמיות  תנותן השירו .64

 הקבועות בפוליסות הביטוח.

נותן השירות לבדו יהיה אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של נותן  .65

גרמו השירות ו/או הפועלים מטעמו, לרבות קבלנים מבצעי עבודות, קבלני משנה ועובדיהם, אשר י

מובהר, כי  להפחתה מלאה או חלקית של תגמולי הביטוח אשר היו משולמים בגין אותם נזקים.

נותן השירות יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות 

 העצמית הקבועה בפוליסות.

ומבלי לפגוע  לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן נותן השירות מתחייב .66

ולדרישת  בכלליות האמור, לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח.

 .המועצה  לעשות כל פעולה כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך

יהיה נותן השירות את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות המועצה,  הפר נותן השירות .67

טענה כלשהי כלפי המועצה על כל נזק כספי  וופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה ללנזקים בא אחראי

 עקב זאת. וו/או אחר שיגרם ל

כמעביד לפי חוק הביטוח הלאומי ו/או כל חוק  ולשאת בתשלומים המוטלים עלינותן השירות על  .68

 .אחר הדן בביטוח עובדים על ידי מעבידים

 שונות

ות את כל זכויות ותרופות הצדדים בגין הפרת ההסכם, אין בסעדים האמורים בהסכם זה כדי למצ .69

 ואין בהסכם כדי לפגוע בכל סעד ותרופה המוקנים להם על פי דין. 

יהיה אחראי לתשלומם של כל המיסים, האגרות, ההיטלים ושאר תשלומי חובה מכל  נותן השירות .70

פינוי הפסולת ו על מין וסוג שהוא, בין ממשלתיים ובין מקומיים, בין אחרים שהוטלו או יוטל

לפי  נותן השירותזה, או כל חלק ממנו, או שינבעו מביצוע שאר התחייבויותיו של  בחוזה כמפורט

 .החוזה

שום ויתור, אורכה, הנחה או שינוי בקשר לתנאי כלשהו מתנאי ההסכם לא יהיה בר תוקף אלא אם  .71

 יחתם על ידי הצדדים.ייעשה בכתב ו

תיו על פי הדין ו/או על פי ההסכם לא ייחשב כויתור ו/או שיהוי איחור על ידי צד בשימוש בזכויו .72

 מצידו לגבי אותה זכות.

 חוזה זה לא ייחשב כחוזה לטובת צד ג' כלשהו.  .73

כאמור במבוא להסכם זה וכל הודעה שתשלח על ידי על ידי צד למשנהו בדואר  ןכתובות הצדדים ה .74

הודעה שתימסר ידנית או הודעה  שלחה.יימים מיום ה 3רשום תחשב כאילו נתקבלה כעבור 

שתישלח באמצעות מייל או פקס, וקבלתה אושרה על ידי הנמען, תיחשב כאילו התקבלה במועד 

 קבלת אישור קבלה מאת הנמען. 
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 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 _______________ _______________ 

 נותן השירות המועצה 

 

 

 הוא תאגיד נותן השירותאם 

 

______________ עו"ד/רו"ח, מאשר כי ה"ה ____________________ הינם מורשי  אני הח"מ,

נותן ____________________, וכי בחותמם על ההסכם הם מחייבים את  נותן השירותחתימה מטעם 

 .השירות

 

 

_________________              ___________________              _________________ 

 תאריך                                                שם                                               חתימה               
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 (ההסכם) 3' למסמך אנספח  

 

  אישור על קיום ביטוחים 

 לכבוד
 מועצה אזורית "תמר"

 (ו/או " המועצה"   "המזמין" -)להלן 
 
 

 בגין שירותי(  ו/או "קצין הבטיחות" " נותן השירות")להלן: ___________________________של  אישור על קיום ביטוחים הנדון:
 (השירותים"( "ו/או  "ת"השירוומתן  שירותים נלווים  כמפורט בהסכם מיום _________ )להלן:  קצין בטיחות בתעבורה

 
 

 בזאת כדלהלן:מאשרים אנו הח"מ_________________ חברה לביטוח בע"מ 
            

 אנו ערכנו לנותן השירות פוליסות לביטוח בגין השירותים ו/או כללנו את השירותים בפוליסות קיימות של נותן השירות, כמפורט להלן:  .1
 

 ביטוח אחריות חוקית כלפיא.
  הציבור )"ביטוח צד שלישי"(    

 פוליסה מספר
______________ 

ירות ו/או עובדיו בגין אבדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש לכיסוי אחריות על פי דין של נותן הש
שייגרמו לצד שלישי כלשהו לרבות למזמין, לעובדיו ולמי מטעמו, בגין ו/או בקשר עם ביצוע 

 השירותים.

 למקרה ולתקופת ביטוח שנתית.₪   500,000סך של  :גבולות אחריות
 יו בגין ו/או בקשר עם מעשה או מחדל של נותן .הביטוח מכסה את אחריות המזמין ועובד1 :תנאים מיוחדים

 השירות ומי מטעמו בביצוע השירותים.   
 . הפוליסה כוללת סעיף אחריות צולבת.2
 . הביטוח מכסה תביעות תחלוף של המל"ל כלפי המזמינה .3

 ₪  ( 20,000לכל מקרה ביטוח. . )אינה עולה על ₪  סך  ____________  : השתתפות עצמית
  יטוח חבות מעבידיםבב.   

 ___________ פוליסה מספר
לכיסוי אחריות נותן השירות על פי פקודת הנזיקין ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים בגין 

 תאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע  שיגרמו לעובדים המועסקים על ידו בביצוע השירותים. 
 ולתקופת ביטוח שנתית.₪   20,000,000 -למקרה ו₪   6,000,000סך של  גבולות אחריות:
הביטוח מורחב לכסות את אחריות המזמין ועובדיו היה ותוטל עליהם אחריות כמעביד לנזקים  :תנאים מיוחדים

 בגין תאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע שיגרמו לעובדי נותן השירות בקשר עם ביצוע השירותים.
 ₪  ( 20,000טוח. . )אינה עולה על לכל מקרה בי₪   סך ____________  השתתפות עצמית:

  ביטוח אחריות מקצועיתג.  
 פוליסה מספר  __________

לכיסוי אחריות על פי דין של נותן השירות ו/או עובדיו בגין אבדן ו/או נזק כספי או אחר שייגרמו 
לצד שלישי כלשהו לרבות למזמין ולעובדיו ולמי מטעמו, בגין מעשה או מחדל טעות או השמטה 
המהווים הפרת חובה מקצועית במהלך ו/או בקשר עם ביצוע השירותים כולל עיכוב ושיהוי 

 הנובעים מכך. 
 למקרה ולתקופת ביטוח שנתית.₪   500,000סך של  גבולות אחריות:

 .  הביטוח מורחב לכסות נזקים בגין:1 תנאים מיוחדים:
 ת. )א(  אי יושר עובדים, )ב( אבדן מסמכים ומדיה מגנטי     

 חודשים. 6.  הביטוח כולל תקופת גילוי ודיווח מוארכת בת 2
. הביטוח מכסה את אחריות המזמין ועובדיו  בגין ו/או בקשר עם הפרת חובה מקצועית של נותן 3

 השירות  ומי מטעמו בביצוע השירותים.
 .  תאריך רטרואקטיבי החל ממועד התחלת מתן שירותים מקצועיים למזמין 4

 ₪  (  20,000לכל מקרה ביטוח. )אינה עולה על ₪  סך  ______________  מית:השתתפות עצ
 

 __________ ועד______________)כולל(. -תקופת הביטוח היא החל מ .3
 

 נותן השירות ו/או המזמין.  –היה י"המבוטח" שם פוליסות הנ"ל ב .4
 הנ"ל.עובדים של חברות בת ו/או  ו/או :המועצה האזורית "תמר" לעניין אישור זה "המזמין"                  

  
 בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים:                .4

 ו/או עובדיו, למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון. ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי המזמין א.
לרעה, אלא לאחר  םשנוי תנאיההביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת נותן השירות ו/או ביזמתנו ו/או ל .ב

יום לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי  60הודעה בכתב, במכתב רשום,  מזמיןשנמסור לנותן השירות ול
 המבוקש.

  .חריג רשלנות רבתי לא יחול בפוליסות  .ג
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 עות בהן.נותן השירות לבדו אחראי לתשלום דמי הבטוח עבור כל הפוליסות  ולתשלום ההשתתפויות העצמיות הקבו .5
 

כל סעיף בפוליסות )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל  .6
במלוא השיפוי  המגיע לפי תנאיו, ללא זכות  ותוולגבי המזמין הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", המזכה א, כלפי המזמין

לחוק חוזה  59לנו זכות תביעה ממבטחי המזמין להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף מבלי שתהיה   וטוחייהשתתפות בב
 .הנ"ל אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי ספק, ולמען הסר 1981 –הביטוח תשמ"א 

 

 ובכפוף לשינויים ההרחבות והתנאים המיוחדיםהביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות   .7
 המפורטים באישור זה ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות. 

 
     

   _____________  ___________________          ________________ 
  חתימת חברת הביטוח                     שמות החותמים        תאריך 

 
 :פרטי סוכן הביטוח

 
 _____ כתובת ____________________טלפון _____________שם__________________
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 (ההסכם) 3' למסמך בנספח 

 

 נוסח ערבות בנקאית לקיום ההסכם )ערבות הביצוע(

 לכבוד

 המועצה האזורית "תמר"

 זוהר, ד.נ. ים המלח -נווה 

 א.נ,

 )להלן: "ההסכם"(     ערבות מס' _______ "ערבות הביצוע" בקשר להסכם מיום                 הנדון: 

ש"ח( המגיע עשרת אלפים ש"ח )ובמילים:  10,000הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 

 "( בקשר עם ההסכם שבנדון.החייבאו עשוי להגיע לכם מאת ____________________ )להלן: "

לם על ידינו בתוספת הפרשי כל סכום שתדרשו מאתנו בקשר לכתב ערבות זה עד לגובה סכום הערבות ישו

הצמדה למדד המחירים לצרכן באופן שאם ביום שנשלם לכם סכום כלשהו על פי כתב ערבות זה, יהיה 

"( גבוה מהמדד שהתפרסם לאחרונה המדד החדשהמדד שהתפרסם לאחרונה לפני התשלום בפועל )להלן: "

סכום כשהוא מוגדל באותו שיעור  "( נשלם לכם את אותוהמדד הבסיסילפני יום חתימת ההסכם )להלן: "

 שבו עלה המדד החדש לעומת המדד הבסיסי.

המונח "מדד" פירושו מדד המחירים לצרכן על פי מרכיביו כפי שהינם ביום חתימת הסכם זה, המתפרסם 

על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אף אם יתפרסם על ידי כל מוסד ממשלתי אחר, לרבות כל מדד 

 במקומו בין שהוא מבוסס על אותם נתונים ובין אם לאו.רשמי אחר שיבוא 

אנו נשלם לכם את הסכום האמור תוך שבעה ימים מקבלת דרישתכם, בלי שיהיה עליכם לבסס את 

 דרישתכם או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

 ועד בכלל.                    לתאריךערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה ועד 

__________________ עד  כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להגיע בכתב לידי משרדנו שמענו הוא

 לתאריך האמור לעיל.

 ערבות זו היא בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול ואיננה ניתנת להסבה או  להעברה.

 בכבוד רב, 

 בנק __________ 

 סניף _________                       
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 נספח  ג' למסמך 3 )ההסכם(

 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו – 1976
 

 

 לכבוד

 מועצה אזורית תמר

 

 

אנו הח"מ, _______________ ת.ז. _______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת 

 קמן:וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדל

 "( המשתתף_________________ )להלן: " -הנני משמש בתפקיד _________________ ב .75

 הנני מוסמך ליתן תצהיר זה מטעם המשתתף. .76

 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן: .77

 המשתתף או בעל זיקה אליו* לא הורשעו** ביותר משתי עבירות***;  □

ביותר משתי עבירות, אך במועד האחרון להגשת  המשתתף או בעל זיקה אליו הורשעו □

 הצעות במכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 .1976 –ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 2כהגדרתו בסעיף  –"בעל זיקה" *  

 .31.10.02הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום  –"הורשע"  **

או עבירה לפי חוק עובדים זרים  1987-רה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז עבי –"עבירה"  ***

ולעניין עסקאות  1991 –)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

 –לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב  2לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 

 ספת השלישית לאותו חוק., גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתו2011

 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן: .78

 1998 –לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף  –חלופה א'  □

 )להלן: "חוק שוויון זכויות"( אינן חלות על המשתתף.

 ף והוא מקיים אותן.לחוק שוויון זכויות חלות על המשתת 9הוראות סעיף  –חלופה ב'   □

יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות  –למשתתף שסימן את חלופה ב' בסעיף ב' לעיל  .79

 :להלן

 עובדים. 100 -המשתתף מעסיק פחות מ –( 1חלופה ) □
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עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד  100המשתתף מעסיק  –(  2חלופה )  □

לחוק  9החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף העבודה הרווחה, והשירותים 

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן. –שוויון זכויות, ובמידת הצורך 

במקרה שהמשתתף התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה, והשירותים   

( לעיל, ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא תחייב 2החברתיים לפי הוראות חלופה )

הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום  –(  2ר באותה חלופה )כאמו

 לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן. 9חובותיו לפי סעיף 

המשתתף מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד  -למשתתף שסימן את חלופה ב'  לעיל .80

ים ממועד התקשרותו עם המועצה )ככל ימ 30העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך 

 שתהיה התקשרות כאמור(  

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .81

 _______________ 

 חתימת המצהיר 

 אימות חתימה

 

אני הח"מ ______________, עו"ד )מ.ר. _______(, מאשר בזאת כי ביום ________ הופיע/ה בפני 

___ ת.ז. ______________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי מר/גב' __________

יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל 

 בחתמו/ה עליו בפני. 

  __________ __________________ 

 עו"ד         תאריך  
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 (ההסכם) 3' למסמך דנספח 

 

 שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים

 הרשות המקומית: ___________________________________

 מועמד/ת לתפקיד: ___________________________________

 

 תפקידים וכהונות –חלק א' 

 פרטים אישיים .1

 שם משפחה: _____________________________

 __________________שם פרטי: _____________

 שנת לידה: ___/___/___ מס' זהות: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 כתובת: רח' _______________  עיר/יישוב ________________  מיקוד: ____________

 מס' טלפון: ____________________  מס' טלפון נייד: ____________________

 

 תפקידים ועיסוקים .2

שנים אחורה )לרבות  4ם ועיסוקים נוכחיים ותפקידים ועיסוקים קודמים לתקופה של פירוט תפקידי

 כשכיר/ה, כעצמאי/ת, כנושא/ת משרה בתאגיד, כקבלן/ית, כיועץ/ת וכד'(.

 נא להתייחס גם לתפקידים בתאגיד מכל סוג )חברה, שותפות, עמותה וכיו"ב(.

 פורש גם תפקידים בהתנדבות(.נא להתייחס לתפקידים בשכר או בהתנדבות )יש לציין במ

 

תחומי הפעילות של  שם המעסיק וכתובתו

 המעסיק

התפקיד ותחומי 

 האחריות

 תאריכי העסקה
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 תפקידים ציבוריים .3

 .לעיל 2שלא צוינו בשאלה פירוט תפקידים בשירות הציבורי וכהונות ציבוריות 

 שנים אחורה. 4נוכחיים ולתפקידים קודמים לתקופה של נא להתייחס לתפקידים 

 

 תאריכי מילוי התפקיד התפקיד הגוף

   

   

   

   

   

 

 חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים .4

פירוט חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים של תאגידים, רשויות או גופים אחרים, בין אם הם 

 וריים.ציבוריים ובין אם אינם ציב

 שנים אחורה. 4נא להתייחס לכהונות נוכחיות ולכהונות קודמות לתקופה של 

 

שם התאגיד / רשות / גוף 

 ותחום עיסוקו

תאריך התחלת 

הכהונה ותאריך 

 סיומה

פעילות מיוחדת  סוג הכהונה *

בדירקטוריון )כגון 

חברות בוועדות או 

 תפקידים אחרים(

    

    

    

    

    

    

נא לפרט גם את שמות  -רקטור חיצוני או מטעם בעלי מניות. ככל שמדובר בדירקטור מהסוג השנידי * 

 בעלי המניות שמינו אותך.



 

 

33 

 

 קשר לפעילות הרשות המקומית .5

, לפעילות שלא כאזרח המקבל שירותהאם יש, או היו לך, או לגוף שאתה בעל עניין בו, זיקה או קשר, 

ת לעבוד, או לגופים הקשורים אליה )ובכלל זה זיקה או קשר הרשות המקומיות שבה את/ה מועמד/

לתאגידים סטטוטוריים שבשליטת הרשות המקומית שבה את/ה מועמד/ת לעבוד, או לגופים אחרים שהיא 

 קשורה אליהם(?

שנים אחורה. נא לציין כל זיקה או קשר באופן  4נא להתייחס לזיקות ולקשרים נוכחיים ולתקופה של 

 מפורט.

לרבות כל מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או מכהן כדירקטור, או מגופים מקבילים בו ו/או  –עניין" בגוף "בעל 

עובד בו ו/או מייצג אותו ו/או יועץ חיצוני לו )אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעו 

 (.1, בתאגידים הנסחרים בבורסה1968-בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

 כן / לא

 פרט/י: אם כן,

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 לגבי קרובי משפחה 5-2פירוט תפקידים כאמור בשאלות  .6

 בהווהלעיל לגבי קרובי משפחתך. יש להתייחס לתפקידים ולכהונות  5-2פירוט תפקידים, כאמור בסעיפים 

 בלבד.

ו בשאלות לעיל )למשל, נא לפרט את שם הקרוב/ה, סוג הקרבה המשפחתית והפרטים הרלוונטיים שנדרש

אם בן/ת זוגך חברה בדירקטוריון, יש לפרט את התאגיד ותחום עיסוקו, תאריך התחלת הכהונה, סוג 

 הכהונה ופעילות מיוחדת בדירקטוריון(.

 בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך. –"קרוב" 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

._________________________________________________________________________ 

                                                 
 –1968-" בתאגיד, כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח"בעל ענין 1

(   מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור 1)

תאגיד  אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או

שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או רשאי למנות עשרים 

 –וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו; לענין פסקה זו 

 יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן; )א( 

החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים; לענין זה, "נאמן"   )ב(

למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף  -

 ;הכנסה מס לפקודת 102 בסעיף כהגדרתו, לעובדים()ו( או כנאמן, להקצאת מניות 2)א()46

 (   חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים;2)
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 זיקות לכפופים או לממונים בתפקיד

האם את/ה ומי שאמורים להיות ממונים עליך )במישרין או בעקיפין(, או כפופים לך בתפקיד שאליו את/ה 

ועמד/ת, מכהנים בכהונה משותפת בארגונים אחרים? האם מתקיימים ביניכם יחסי כפיפות במסגרות מ

 אחרות, כמו קשרים עסקיים, קשרי משפחה או זיקות אחרות?

 כן / לא

 אם כן, פרט/י:

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 תפקידים ועניינים שלך או של קרוביך, העלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים .7

, שלך או של קרוביך, שעלולים להעמיד אותך במצב שלא פורטו לעילוע לך על תפקידים ועניינים האם יד

 של חשש לניגוד עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת?

 בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך. –"קרוב" 

 כן / לא

 אם כן, פרט/י:

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

קרוביך האחרים ושל מקורביך שעלולים להעמידך במצב של  תפקידים, עיסוקים, כהונות ועניינים של .8

 חשש לניגוד עניינים
על תפקידים, עיסוקים, כהונות ועניינים אחרים של קרוביך האחרים, שאליהם לא התבקשת  ידוע לךהאם 

להתייחס בשאלות לעיל, או של מקורביך )ובכלל זה חברים קרובים ושותפים עסקיים(, שעלולים להעמיד 
 מצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד אליו את/ה מועמד/ת?אותך ב

 .נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה

לעיל )לדוגמה, תפקידים ועיסוקים של  1-8נא להתייחס במיוחד לנושאים שעליהם נשאלת בשאלות 
 ש להם לפעילות הרשות המקומית(.קרובים אלה, חברויות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים, וקשר שי

 כן / לא

 אם כן, פרט/י:

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

 פירוט קורות חיים ועיסוקים .9

נא צרפ/י בנפרד קורות חיים מעודכנות ליום מילוי השאלון, הכוללות השכלה ופירוט עסקים בעבר ובהווה, 

 תאריכים. כולל
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 נכסים ואחזקות –חלק ב' 

 אחזקות במניות .10

פירוט החזקת מניות בתאגידים, במישרין או בעקיפים, או שותפות בגופים עסקיים כלשהם, שלך או של 

, 1968-קרוביך )אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

 בתאגידים הנסחרים בבורסה(.

 בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך. –" "קרוב

 כן / לא

 אם כן, פרט/י:

 

 שם המחזיק )אם שם התאגיד / גוף

 המחזיק אינו המועמד(

 תחום עיסוק אחוז החזקות

 התאגיד / הגוף

    

    

    

    

    

    

 

 עניינים נכסים שאחזקתם, מכירתם או שימוש בהם עשויים להעמידך במצב של חשש לניגוד .11

האם קיימים נכסים אחרים בבעלותך או בבעלות קרוביך, שאחזקתם, מכירתם או שימוש בהם עשויים 

 להעמידך במצב של ניגוד עניינים עם התפקיד שאליו את/ה מועמד/ת?

 בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך. –"קרוב" 

 כן / לא

 אם כן, פרט/י:

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 חבות כספים בהיקף משמעותי .12

הו משותפיך העסקיים, אם ישנם, חייב כספים או ערב לחובות או האם את/ה, קרוביך או מיש

 להתחייבויות כלשהם?

 בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך. –"קרוב" 

 כן / לא

 אם כן, פרט/י:
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________
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 נכסים אחרים העלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים .13

, שעשויים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים רטו לעילשלא פוהאם ידוע לך על נכסים אחרים, 

 בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת?

נא להתייחס לנכסים שלך, של קרוביך, של מקורביך )ובכלל זה חברים קרובים ושותפים עסקיים(, של 

 גופים שאתה בעל עניין בהם ושל גופים שקרוביך או מקורביך הם בעלי עניין בהם.

 .גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונהנא להתייחס 

לרבות מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או זכויות הצבעה בו, בין במישרין ובין בעקיפין,  –"בעל עניין" בגוף 

 .ו/או מכהן כדירקטור או בגופים מקבילים בו ו/או עובד בו ו/או מייצג אותו ו/או יועץ חיצוני לו

 כן / לא

 אם כן, פרט/י:

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 הצהרה –חלק ג' 

 

אני, החתומ/ה מטה, _______________________, נושא/ת ת.ז. מספר _____________, מצהיר/ה 

 בזאת, כי:

כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרובי ולמקורבי, הם מלאים, נכונים  .1

 ואמיתיים;

י, לקרובי ולמקורבי, הם מידיעה אישית, אלא אם כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמ .2

כן נאמר במפורש כי ההצהרה היא למיטב הידיעה, וזאת במקרה שבו הפרטים אינם ידועים לי במלואם 

 ו/או בחלקם ו/או אינם ידועים לי מידיעה אישית.

ל חשש מעבר לפרטים שמסרתי בשאלון לא ידוע לי על כל עניין אחר שעלול לגרום לי להיות במצב ש .3

 ;לניגוד עניינים עם התפקיד

אני מתחייב/ת להימנע מלטפל בכל עניין שעלול לגרום לי להיות במצב של חשש לניגוד עניינים במילוי  .4

 התפקיד, עד לקבלת הנחייתו של היועץ המשפטי של הרשות המקומית בנושא;

וררו, במהלך הדברים אני מתחייב/ת, כי במקרה בו יחולו שינויים בתוכן הצהרותיי בשאלון או יתע .5

הרגיל, סוגיות שלא נצפו מראש, שעשויות להעמיד אותי במצב של חשש לניגוד עניינים, איוועץ ביועץ 

 .המשפטי של הרשות המקומית, אמסור לו את המידע הרלוונטי בכתב ואפעל לפי הנחיותיו

 

 

 _________________ _________________ 

 חתימה תאריך 
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 14/19 למכרז מס' 4מסמך 

 

 

 (מסמך הגדרת השירות )מפרט

 

 על נותן השירות למלא אחר הוראות שני הפרקים המופיעים מטה: 

 

תקנות התעבורה, מקומית, מתוך ן בטיחות בתעבורה של רשות דרישות משרד התחבורה מקצי – 1פרק 

 : 1961-תשכ"א

 

 אלה תפקידי קצין בטיחות:  )א(. 585

גים המועסקים על ידי המפעל או הנוהגים ברכבו ימלאו לפקח על כך שהנה   (1)
 דיני התעבורה(; -אחר הוראות פקודת התעבורה והתקנות על פיה )להלן 

לפקח על כך שהרכב של המפעל או המופעל על ידו יהיה בכל עת במצב תקין    (2)
 ושיתמלאו בו הוראות דיני התעבורה;

תם של עוברי דרך ולתקינותו של רכב לפקח על הוראות כל דין הנוגע לבטיחו   (3)
 בתחום המפעל;

( יהיה תואם את 1לפקח על כך שמצב בריאותם של הנהגים כאמור בפסקה )   (4)
 דרישות דיני התעבורה;

( בעניני נהיגה, טעינה, פריקה, טיפול 1להדריך את הנהגים כאמור בפסקה )   (5)
 ברכב ודיני תעבורה;

בכל הנוגע להכשרתם ולהשתלמותם של הנהגים להמליץ בפני בעל המפעל    (6)
במפעל ולהנהגת סדרי בטיחות במפעל ובכל הנוגע לבטיחותם של הנהגים ושל 

 הרכב;

 להגיש דינים וחשבונות לבעל המפעל בכל הנוגע לתפקידיו לפי תקנה זו;   (7)

 לנהל כרטסת ורישומים לגבי רכב ונהגים על פי הפרטים שהורתה הרשות.   (8)

ב, קצין 585, אם התקיימו התנאים המנויים בתקנה 585)א( נוסף על האמור בתקנה א. 585
 –בטיחות במפעל 

יבדוק לגבי מי שמיועד להיות מועסק במפעל בתפקיד נהג או מועסק במפעל    (1)
בתפקיד כאמור, את פרטי רישיון הנהיגה שלו וכן את המידע התעבורתי הנוגע 

 אליו;

(, המלצה מנומקת אם 1ל יסוד בדיקתו כאמור בפסקה )ייתן לבעל המפעל, ע   (2)
להעסיקו או אם להמשיך להעסיקו כנהג, לפי העניין, ויציג לפניו את ממצאי 

 (;1הבדיקה שערך לפי פסקה )

יבדוק לגבי מי שנוהג או מיועד לנהוג ברכב של המפעל, את פרטי רישיון    (3)
 הנהיגה שלו.

( בתקנת משנה )א( אינו 3( או )1הנהיגה של נהג כאמור בפסקה )אם מצא כי רישיון   )ב(          
בתוקף או כי אינו מתאים לנהיגה ברכב של המפעל שבו הוא מיועד לנהוג או נוהג, יודיע לנהג 

 כאמור בפסקאות האמורות על הממצא, וכן ידווח על הממצא לבעל המפעל.

נו של נהג אינו בתוקף או כי אינו מתאים דיווח קצין הבטיחות לבעל המפעל שרישיו   )ג(          
לנהיגה ברכב של המפעל שבו הוא מיועד לנהוג או נוהג כאמור בתקנת משנה )ב(, לא יעסיק 
אותו בעל המפעל או יחדל מלהעסיק אותו בתפקיד של נהג, לפי העניין, ולא יתיר לו לנהוג 

דמנות להשמיע את ברכב של המפעל, ובלבד שבטרם יעשה כן ייתן בעל המפעל לנהג הז
טענותיו לגבי תוקף הרישיון או לגבי התאמת רישיונו לנהיגה ברכב כאמור, לפי העניין; אין 
באמור בתקנת משנה זו כדי למנוע מבעל המפעל להעסיק נהג או להעמיד לרשותו של אדם 
רכב של המפעל, מסוג אשר לפי פרטי רישיון הנהיגה שלו יש לו רישיון נהיגה תקף ומתאים 

 נהיגה בו.ל

קצין בטיחות העומד לרשותו של בעל רישיון מוביל או המועסק אצלו במתן שירותי   )ד(          
לתקנות שירותי הובלה, יבדוק את פרטי רישיון הנהיגה ומידע  3-ו 2פיקוח כאמור בתקנות 

תעבורתי של מי שנוהג או מיועד לנהוג ברכב המסחרי שלגביו ניתן רישיון המוביל ואשר 
 בעלו של אותו רישיון קצין הבטיחות נותן שירותי פיקוח או שוקל להתקשר עמו למתן ל



 

 

39 

 

שירותים כאמור; מצא קצין הבטיחות כי רישיון הנהיגה של נהג כאמור אינו בתוקף או כי 
אינו מתאים לנהיגה ברכב שבאמצעותו הוא מבצע שירותי הובלה, יודיע לבעל רישיון המוביל 

לא ייתן לו קצין הבטיחות או יחדל  –האמור בעל רישיון המוביל על הממצא; היה הנהג 
מלתת לו שירותי פיקוח כאמור, לפי העניין; היה הנהג האמור מועסק אצל בעל רישיון 

 (.2המוביל, ייתן קצין הבטיחות לבעל רישיון המוביל המלצה כאמור בתקנת משנה )א()

 ן נהיגה ומידע תעבורתי אלא לפי תקנה זו.לא יבדוק קצין בטיחות פרטי רישיו  )ה(          

אחת לחצי שנה,  –)ד( -( ו1קצין בטיחות יערוך בדיקה כאמור בתקנות משנה )א()   )ו(          
אחת לשלוש שנים, ורשאי הוא לערוך בדיקות אלה גם  –( 3וכאמור בתקנת משנה )א()

שחל שינוי בפרטי הרישיון או במועדים נוספים לגבי נהג מסוים, אם היה לו יסוד סביר להניח 
 במידע התעבורתי לגביו מאז הבדיקה האחרונה שערך לפי תקנת משנה זו.

מי שהגיע לידיו מידע על נהג לפי תקנה זו לא יעשה בו כל שימוש ולא יגלה אותו    )ז(          
 לאחר, אלא במידה הנדרשת לביצוע הוראות תקנה זו או על פי צו של בית משפט.

 –לעניין תקנה זו   )ח(          

מידע על מועדיה ותחולתה של כל פסילה התקפה במועד הבדיקה,  –"מידע תעבורתי"           
גם זהות הגורם שהטיל את הפסילה; מידע על פסילה  –ולמעט לעניין הגבלות רישיון 

חודשים או יותר ובלבד שהוטלה במהלכן של חמש  3שהסתיימה ושתוקפה היה לתקופה של 
-( לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז6א)66השנים קודם למועד הבדיקה, למעט הגבלה לפי סעיף 

, ולפי 1995-( לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה6א)ג()7, לפי סעיף 1967
 –)בחלק זה  1995-( לחוק בתי דין רבניים )קיום פסקי דין של גירושין(, התשנ"ה3)א()2סעיף 

(; מידע על הנקודות שנרשמו לחובתו של הנהג, לרבות מועד ביצוע כל אחת מן הגבלת רישיון
העבירות שבשלהן נרשמו ומספר הנקודות עקב כל אחת מן העבירות האמורות, וכן את 

, והמועד שבו ביצע 549, אם הוטלו עליו לפי תקנה 548אמצעי התיקון כמשמעותם בתקנה 
 הקדמו למועד הבדיקה; אותם, אם ביצע, והכול לעניין חמש השנים

 פסילת רישיון נהיגה לרבות התליה לפי הפקודה והגבלת רישיון; –"פסילה"           

תוקף רישיון הנהיגה במועד הבדיקה, דרגותיו לפי סימן ב'  –"פרטי רישיון נהיגה"           
ה בו בפרק השני לחלק ג', מועד נתינתו לראשונה, מועד תום תקופת תוקפו, ותנאים שכלל

רשות הרישוי שהם בתוקף במועד הבדיקה, הנוגעים למאפייני הרכב שבו רשאי נהג לנהוג או 
לתנאי הנהיגה למעט תנאים שהם חובות המוטלות על הנהג בלבד, וכן מידע על קיומה של 

 פסילה התקפה במועד הבדיקה ועל מועד סיומה, אם הוא ידוע.

וש ברכב שבבעלות המפעל או הנמצא בשליטתו קצין בטיחות רשאי לאסור את השימ  )א(. 586
ולהתנות את השימוש בו בתיקונו והבאתו למצב שלא יפגע, לדעתו, בבטיחות התנועה, ובלבד 

 )א(.308ששוכנע כי נתקיימו ברכב הוראות תקנה 

העתק מההודעה האוסרת שימוש כאמור בתקנת משנה )א( תישלח בו ביום על ידי   )ב(          
 ת לרשות הרישוי.קצין הבטיחו

קצין בטיחות יודיע בכתב לבעל המפעל על כל ליקוי שמצא ברכב של המפעל או הנמצא . 587
בשליטתו העלול לסכן את התנועה ועל כל פגם בעבודות הנהגים ובהתנהגותם בדרך וכן על 

 ליקוי במצב בריאותם של הנהגים.
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  מנותן השירות:  דרישות ספציפיות של המועצה – 2פרק 

 

 

 עצה ומשאית המועצה כמתחייב בחוק בדיקה חודשית לאוטובוסים של המו 

 (לכל הנהגים במועצה )פעמיים בשנה הדרכה תקופתית 

  תחקור כל תאונה בה היה מעורב רכב של המועצה 

  או בהתאם לדרישות מנהלת המחלקה.בדיקה רבעונית לכל רכבי המועצה 

 ובין אם מדובר ברכבי  אם מדובר ברכבי ליסינג  ביןם ברכבי  כל בעיות הבטיחותמתן מענה שוטף ל

 ובכפוף להנחיות מנהלת המחלקה. המועצה 

  ,פתיחת תיק וניהול תיק רכב לכל רכב של המועצה או המופעל על ידה, לרבות רישום ביקורות

 .וכו' ממצאים

  ניהול טבלת מעקב לתקופות רישיון של כל חודש וביטוחים והגשתם למנהלת המחלקה אחת

 ש.לחוד

 מוסכים/מבחן שנתי או בכפוף לדרישות מנהלת המחלקה.ליווי אוטובוסים צהובים ל 

  מתן חוות דעת מקצועית בכתב למנהלת המחלקה על מוסכים, המועמדים להתקשרות עם

  המועצה.

  מעקב אחרי התקלות בכלי רכבביצוע. 

  דיחוי. במקרים חריגים שאינם סובלים 24/7כלי רכב לכל הנוהגים בטלפונית זמינות 

  מילוי דרישות נוספות ככל שתהיינה ממנהלת המחלקה בהתאם להגדרות תפקיד קצין הבטיחות

 בתעבורה.

  ב 585לקבלת מידע באופן מקוון, בהתאם לסעיף הסכם ברשות הרישוי יתקשר עם  בטיחותהקצין

 לתקנות התעבורה. 

  לתקנות התעבורה. . 2ב587קצין הבטיחות יהיה אחראי להוצאת דוח תקופתי, בהתאם לסעיף 
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 5מסמך 

 ההצעה הכספית
 

 ]יש להגיש במטעפה סגורה נפרדת, אשר תוכנס לתוך מעטפת ההצעה הכללית[ 

הינה בסך של בגין מתן שירותי קצין בטיחות בתעבורה תמורה החודשית שתשולם לנו הצעתנו ל

שך  ל מחיר מירבילא תעלה עשירותים לות הע .)להלן: "התמורה"( בתוספת מע"מ__________ ש"ח, 

 . לחודש ש"ח 17,000

מהווים את התמורה הבלעדית והיחידה בעבור אספקת כל  זו תמורההרינו להצהיר ולהתחייב בזאת כי 

 . מכלול השירותים הנכללים במכרז זה ולרבות כל שירות או דרישה אחרת העולים ממכרז זה

הבאנו בחשבון את  לעיל התמורהי בנקיבת הננו מצהירים בזאת, ללא כל סייג, טענה או דרישה נוספת, כ

כל הגורמים המשפיעים ו/או עשויים להשפיע בעתיד על הצעתנו וזאת, ללא כל יוצא מהכלל ולמשך כל 

 תקופת המכרז וההסכם ולמשך כל תקופות ההארכה האופציונאליות הנכללות בהם.

 

 ___________________ שם המציע  _____________ תאריך

 ___________________ כתובת   

 ___________________ ת.ז / מס' תאגיד    

 ___________________ מס' טלפון    

 ___________________ מס' פקס    

 ___________________ חתימת המציע     

 

 

 אישור עו"ד/רו"ח:

 

____ חתמו ___עו"ד/רו"ח, מאשר כי ה"ה ____________________________אני הח"מ, ____ 

בפני על ההצעה דלעיל ועל כל המסמכים המצורפים לה וכי הם מורשי חתימה מטעם 

 "( וכי בחותמם על ההצעה דלעיל הם מחייבים את המציע.המציע" -_______________ )להלן 

  ________________ __________________ __________________

 חתימה שם תאריך 

 

 

 

   

 

 

    


