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 אספקה ישירות למתן
ני מים קותחזוקת מת

מועצה האזורית ל מטוהרים
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 02/21למכרז מספר  1מסמך 

 

 
 המועצה האזורית תמר

 02/21 מכרז מספר
 

 מועצה האזורית תמראספקה ותחזוקת מתקני מים מטוהרים לי שירותלמתן 

 

 דברי הסבר כלליים והנחיות להגשת הצעות

אספקה ל"( מזמינה בזאת הצעות להשתתף במכרז המועצה)להלן: " תמר וגופי הסמך מטעמההמועצה האזורית  .1

למסמכי  4כמסמך המצ"ב כמפורט במפרט הטכני , "(םשירותיה)להלן: "מועצה ותחזוקת מתקני מים מטוהרים ל

והכל  שתורה המועצה מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וכפי"(, המפרט הטכניהמכרז )להלן: "

  "( וביתר מסמכי המכרז. החוזה; להלן: "3מסמך על נספחיו )המצ"ב כ בחוזהבהתאם למפורט להלן, 

"(, כאשר תקופת ההתקשרותחודשים )להלן: " 12ההתקשרות הבסיסית עם הזוכה תהא לתקופה של  תקופת .2

בתום תקופת ההתקשרות, ההסכם יתחדש מאליו באותם תנאים )בשינויים המתחייבים( לארבע תקופות נוספות, 

ונה לסיים את "(, אלא אם כן תודיע המועצה לזוכה על רצתקופות ההארכהחודשים כל אחת )להלן: " 12בנות 

ימים לפני סוף תקופת ההתקשרות או איזה מתקופות ההארכה  30 -ההתקשרות בתום אותה תקופה, לא יאוחר מ

 חודשים.  60)לפי העניין(. בכל מקרה, תקופת ההתקשרות ותקופות ההארכה לא יעלו על 

"(. לאחר נה הראשוניתההזממתקני מים מטוהרים, מהזוכה )להלן: " 40 -כ המועצה תבצע הזמנה ראשונית של .3

מכן תהיה המועצה רשאית להזמין מהזוכה, מעת לעת ועל פי שיקול דעתה, ציוד נוסף עד למסגרת תקציבית של 

הנושאים  )לא כולל מע"מ(, וזאת עד לתום תקופת ההתקשרות. אספקת מתקני המים המטוהרים₪  400,000

יקר לשימוש במשרדי המועצה במטבחונים תקן כנדרש והעומדים בתנאי המפרט הטכני, אשר מיועדים בע

למען הסר ספק, אין המועצה כאמור תתבצע בהתאם למפורט בהזמנות העבודה שישלחו לזוכה.  ובמסדרונות, 

מתחייבת להזמין מהזוכה ציוד ו/או שירותים בהיקף זה ו/או לבצע הזמנות נוספות לאחר ההזמנה הראשונית, 

 או תביעות כלפי המועצה בעניין זה. ולזוכה לא תהיינה כל טענות, דרישות 

 ההצעות במכרז ידורגו בהתאם למחירן. .4

המועצה תהא רשאית להורות לזוכה להתקשר עם גופי הסמך של המועצה והתאגידים שבשליטתה בהסכם  .5

  , וליתן להם את השירותים באותם תנאים. 3המצורף כמסמך 

תינתן אחריות בת שנה אחת אשר לא תפחת מובהר בזאת, כי לכל מתקן מים חדש אשר יסופק למועצה,  .6

 מדרישות האחריות המפורטות במסמכי המכרז.

למען הסר ספק מובהר, כי המחירים שיתקבלו יכללו את כלל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בביצוע  .7

כיוצא העבודות, ובכלל זה הוצאות אספקה, העמסה, הובלה, סבלות, פריקה, תיקון, החלפה, שיקום, פירוק ו

 באלה. למען הסר ספק מובהר, כי הזוכה לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף פרט למחירים שהוצעו בהצעתו. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 יודגש, כי לא ישולמו התייקרויות לשירותים הכלולים במכרז זה. כמו כן, לא ישולמו מקדמות.  .8

ו המועצה ו/או מי הזוכה יספק את הציוד לכל אתר ומקום בתחומי שטח השיפוט של המועצה, כפי שתורה ל .9

מטעמה מעת לעת, בהתאם לפרטי ההזמנה וזאת ללא כל תשלום נוסף בגין כך. הציוד יסופק במועד ובשעה 

 שייקבעו לכך על ידי המועצה.

 סףהתנאי 

 להלן במועד הגשת הצעתם:שרשאים לגשת למכרז ולהגיש הצעתם מציעים אשר מקיימים את כל התנאים  .10

 ל. המציע הינו תאגיד רשום בישרא .10.1

אחזקה של מתקני מים מטוהרים ו אספקה  שנים במתן שירותי חמשעל המציע להיות בעל ניסיון של  .10.2

 .לשנה₪  100,000לגוף עסקי/ציבורי בהיקף של 

 מסמכים המעידים כי מתקני המים המוצעים ע"י המציע נושאים תקן ישראלי כנדרש. .10.3

 מסמכי המכרז

 "(:מסמכי המכרזנפרד ממנו )להלן: " מסמכי המכרז המפורטים להלן מהווים חלק בלתי .11

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

 הצעה להשתתפות במכרז; - 2מסמך 

 פירוט ניסיון המציע -נספח א'                   

 טופס פתיחת ספק -נספח ב'                   

 הצעת המחיר -נספח ג'                   

 אישור רו"ח בדבר מחזור כספי -נספח ד'                  

 "(, ובכלל זה:החוזהחוזה למתן השירותים על נספחיו המהווים חלק בלתי נפרד הימנו )להלן: " - 3מסמך 

 נספח ביטוח 'אנספח 

 נוסח ערבות בנקאית לקיום החוזה )ערבות ביצוע(; 'בנספח 

 לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים. תצהיר בדבר קיום דיני העבודה 'גנספח 

 .מפרט טכני - 4מסמך 

הצהרה והתחייבות לעמוד בתנאי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים,  - 5 מסמך 

 2001-התשס"א

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

בכל מקרה, במחלקת הגבייה שבבניין המועצה שלא יוחזרו ₪,  500את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת  .12

והרוכש יקבל את  08-6688855/6בטלפון: , 15:00עד  09:00ה' בין השעות  -האזורית תמר בנווה זוהר, בימים א' 

. בנוסף, ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי המועצה, בימים א' PDFמסמכי המכרז במייל בפורמט 

 . 15:30 – 09:00עד ה' בין השעות 

 שאלות הבהרה 

על המציעים לבדוק את כל מסמכי המכרז לפני הגשת הצעתם, לוודא כי המסמכים מובנים להם, לוודא שאינם  .13

 סותרים אחד את השני וברורים להם די הצורך לשם הכנת הצעתם. 

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

אי התאמות ו/או אם יהיה למציע ספק כלשהו בקשר למובנו של סעיף כלשהו, על המציע להפנות בכתב בפורמט 

WORD  ,בדוא"ל רת יערית הרושהגבבלבד, את שאלותיו למנהלת מחלקת רכש, מכרזים והתקשרויות במועצה ,

michrazim@ma-tamar.co.il  16:00בשעה  03.03.2021וזאת עד לא יאוחר מיום. 

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

ה כאמור, תיחשב כאילו או במייל חוזר )לא אוטומטי(. פניה שלא נתקבל לגביה אישור קבל 08-6688880בטלפון:

לא התקבלה, תשובות לשאלות הבהרה כאמור, ככל שתינתנה, תינתנה בכתב ותשלחנה לכל מי שרכש את מסמכי 

 המכרז. לא יהיו כל תוקף או משמעות לתשובות או לדברים שיאמרו בעל פה. 

, מספר הסעיף ותוכן על השאלות להיות מנוסחות באופן ברור, ענייני ולכלול במסגרת השאלה את מספר העמוד .16

 הסעיף אליו מתייחסת השאלה. במסמך השאלות תצוין באופן ברור כתובת הדואר האלקטרוני למתן התשובות. 

המועצה אינה מתחייבת לענות על שאלות ההבהרה, כולן או מקצתן, לרבות מחמת היותן לא ברורות, לא ענייניות  .17

 או בעלות הפניה שגויה אל מסמכי המכרז. 

הא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להכניס למסמכי המכרז שינויים, עדכונים, תוספות ותיקונים, המועצה ת .18

בין אם במענה לשאלות המזמינים ובין אם מיוזמתה, וזאת עד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. שינויים, 

המכרז אל כתובות הדואר עדכונים, תוספות ועדכונים כאמור ישלחו אל כלל המציעים אשר רכשו את מסמכי 

 .http://ma-tamar.org.ilהאלקטרוני אותן ימסרו בעת רכישת מסמכי המכרז, וכן יפורסמו באתר המועצה 

 

 

 אופן הגשת ההצעות

את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים שבמחלקת רכש, מכרזים והתקשרויות בבניין המועצה שבנווה זוהר.  .19

. הצעה שלא תמצא בתיבת המכרזים ביום 12:00עד השעה  21.03.2021ם המועד האחרון להגשת הצעות הינו יו

ובשעה האמורים, מסיבה כלשהי, לא תידון. אין להגיש את ההצעות בכל דרך למעט הגשה פיזית. הצעות שיתקבלו 

המציעים רשאים  . 21.03.2021בדרכים אחרות לרבות פקס או דוא"ל לא יתקבלו. תיבת המכרזים תיפתח ביום

 נוכחים בפתיחה.  להיות



 

 

 

 

 

 

 

 

על המציע לצרף להצעתו את כל מסמכי המכרז ואת כל המסמכים והאישורים המפורטים להלן,  ולהגיש הצעתו  .20

במעטפה סגורה, שעליה מצוין מספר המכרז, לתיבת המכרזים בבניין המועצה בנווה זוהר, כאשר כל העמודים 

על ידו בתחתית כל עמוד, ולאחר שהמציע חתם ,  חתומים 3המצ"ב כמסמך  החוזהשל מסמכי המכרז, לרבות 

מסמכי ההצעה ל במקומות המיועדים לכך במסמכי המכרז וחתימה זו אומתה על ידי עורך דין )במידה ונדרש(. כ

. בכל מקרה של יוגשו בשני העתקים )אחד כרוך ושני לא כרוך( וכן על גבי מדיה דיגיטלית )דיסק / דיסק און קי(

 בעותק ההצעה המודפס.סתירה, יגבר הרשום 

לחוברת המכרז, כשהיא חתומה כאמור לעיל, יש לצרף את כל המסמכים הבאים, אשר יתייחסו לשנת המס  .21

 הנוכחית:

  .תדפיס עדכני ומלא מרשם החברות ואישור זכויות חתימה, תעודת רישום של התאגיד .21.1

 אישור עוסק מורשה לענייני מע"מ. .21.2

ול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, אישור ניכוי מס במקור ואישור על ניה .21.3

 ;1976 –התשל"ו 

 (2הצעת המציע )מסמך  .21.4

בהיקף של לפיו למציע מחזור הכנסות שנתי  2' למסמך דכנספח אישור רו"ח על פי הנוסח המצורף  .21.5

 .2017-2020 וזאת בכל אחת מהשנים הבאות: )לא כולל מע"מ( לפחות₪  100,000

להם סיפק המציע  1מזמין  , לאחר שמולאה על ידי המציע וצוינו בה פרטיה של לפחות2למסמך   נספח א' .21.6

, )כהגדרתם לעיל( וכן המלצות ואסמכתאות אחרות המעידות על ניסיונו של שירות  תאחזקאספקה ו

  .המציע

נספח ב כ, בנוסח המצ"בדבר קיום דיני העבודה לפי חוק עסקאות גופים ציבורייםחתום ומאומת תצהיר  .21.7

 לחוזה. ג'

, אלא רק לוודא עמה, כי ' לחוזהאנספח המציע אינו צריך להחתים בשלב הגשת הצעתו את חברת הביטוח על  .22

הנספח מקובל עליה ולחתום עליו בעצמו בדומה ליתר מסמכי המכרז. לאחר הזכייה, ימציא הזוכה את טופס 

ות, על ידי חברת הביטוח של תוספות או הסתייגויאישור הביטוחים כשהוא חתום, ללא כל שינויים, מחיקות, 

 . הזוכה

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

ולרבות בטופס האישור על קיום ביטוחים. המועצה תהא רשאית לקבל או לפסול הצעה שנעשו בה שינויים ו/או 

ו תוספות כאמור, לבקש ו/או לקבל הבהרות ו/או הסברים ו/או מסמכים ממציע/ים וכן להתעלם מכל מחיקות ו/א

שינוי או תוספת כאמור, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ולמציע לא תהיינה כל טענה ו/או דרישה ו/או 

 תביעה בעניין זה.

ן כל רשות להעתיקם או לעשות כל שימוש בהם, מובהר, כי מסמכי המכרז הנם רכוש המועצה בלבד, ולמציע אי .24

 אלא לצורך הגשת הצעתו למכרז. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 אופן מילוי ההצעה הכספית

אספקה והתקנה של מתקן מים מטוהר שולחני  תמורה שנתית כוללת עבורהצעתם, על המציעים להציע  במסגרת .25

 . כולל אחריות לתקופה בת שנה

הן ביחס לביצוע העבודות והן ביחס  וההתקשרות, ויחולבמשך כל תקופת  יםקבועו המחירים המוצעים יהי .26

יכללו את כלל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בביצוע המוצעים לחומרים. למען הסר ספק, המחירים 

העבודות, ובכלל זה הוצאות העמסה, הובלה, סבלות, פריקה, תיקון, החלפה, שיקום ופירוק. למען הסר ספק 

היה זכאי לכל תשלום או מימון נוסף פרט למחירים הקבועים בהתאם להצעתו. על המציע לא יהמציע מובהר, כי 

 לקחת בחשבון בתמחור הצעתו עלויות שכר עבודה, עלויות כלי רכב, עלויות החומרים והציוד הנדרש, רווח קבלני,

 מיקום גאוגרפי ועוד.  שכר העובדים,

ל סעיפי העבודות והחומרים במחירון וכל המסמכים את כ מילוי ההצעה הכספיתהמציע יבדוק מראש ולפני  .27

הקשורים במכרז לרבות ההסכם ותנאיו. בהגשת הצעתו מוותר המציע ויתור סופי ומוחלט על כל טענה בדבר אי 

הבנה, אי ידיעה, פגם או מום באיזה מתנאי או מסמכי המכרז, לרבות סבירותם. סעיפים שכוונתם לא ברורה די 

 ש, הצורך, יש לבררם מרא

המועצה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לתקן טעויות בהצעה, לדרוש מכל מציע להשלים  .28

ו/או להבהיר כל מידע ו/או מסמך חסר, לדרוש מכל מציע להמציא אסמכתאות, אישורים, המלצות וכיוצא באלה 

כל מציע, בכתב או בעל פה, ביחס מסמכים הדרושים לצורך הבהרת ההצעה והמציע, ולבוא בדין ודברים עם 

 לפרטי הצעתו וכל אי בהירות הקשורה אליה או למציע.

 תוקף ההצעה

 ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות.  120ההצעה תהיה בתוקף למשך  .29

על אף האמור, המועצה תהא רשאית לדרוש מהמציעים להאריך את תוקף הצעתם למכרז לתקופה נוספת שתקבע  .30

 .ימים נוספים 120 -דעתה הבלעדי, אך לא יותר מ על ידה, לפי שיקול

במקרה שהזכייה במכרז לא תמומש מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה שבו המציע/ים הזוכה/ים לא יחתום/יחתמו  .31

על ההסכם ויקיים/מו את כל יתר הפעולות הנדרשות ממנו/מהם עם הכרזתו/ם כזוכה/ים, וכן במקרה שההסכם 

חודשים ממועד הכרזתם כזוכים, תהיה המועצה רשאית להציע את  12הזוכים יבוטל בתוך  עם מי מהמציעים

ההתקשרות למציע שהצעתו תהיה הבאה בתור, בלא צורך בעריכתו של מכרז חוזר, ובמקרה שיסרב למציע שיבוא 

 אחריו וכן הלאה.

 קביעת ההצעה הזוכה

ה במכרז. על אף האמור, שומרת המועצה לעצמה את ההצעה בעלת הציון הכולל הגבוה ביותר תוכרז כהצעה הזוכ .32

הזכות לקבל כל הצעה שהיא או לדחות את כל ההצעות, 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 

ה כנגד המועצה ו/או מי מטעמה בגין כך. כמו כן שומרת לעצמה המועצה את הזכות לנהל ו/או דרישה ו/או תביע

משא ומתן עם המציעים, כולם או חלקם )בין בטרם ההתקשרות עם הזוכה ובין לאחריה( ואף להתקשר עם שני 

צעתו מחמת בנוסף לאמור, רשאית המועצה להתחשב בניסיון רע קודם עם מציע ולא לבחור בה מציעים בו זמנית.

  זאת )לרבות אם תהא הזולה ביותר(.



 

 

 

 

 

 

 

 

יום מיום היוודע לו דבר  14המועצה תקבע את ההצעה אשר תזכה במכרז ותודיע לזוכה על קבלת הצעתו. בתוך  .33

זכייתו, ימציא הזוכה למועצה כל מסמך הנדרש לצורך ביצוע ההסכם. בכלל זה, ימציא הזוכה למועצה את טופס 

, המצורף כנספח א' להסכם, חתום על ידי חברת ביטוח מטעם הזוכה. כמו כן, ימציא האישור על קיום ביטוחים

' להסכם. ערבות הביצוע תהיה בהזוכה למועצה בתוך פרק הזמן האמור, ערבות ביצוע בנוסח המצורף כנספח 

כל תקופת תהיה בתוקף ל הערבות. ₪  25,000של ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי מוגבלת, בסכום 

יום לאחר תום תקופת ההסכם, וזאת לצורך הבטחת עמידתו של נותן השירות הזוכה במכרז  90-ההסכם ועד ל

 בכל ההתחייבויות הנכללות בהסכם על נספחיו.

המועצה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת השמורה  .34

ההתקשרות עם המציע הזוכה אל הפועל מכל סיבה שהיא או בוטלה בשלב כלשהו לאחר  לה, במקרה שבו לא תצא

חתימת ההסכם, להתקשר עם המציע אשר הצעתו תהא השנייה בגובהה, ואם התקשרות זו לא תצא אל הפועל 

 להתקשר עם בעל ההצעה הבאה בתור, וכן הלאה.

דון בהצעת מציע או לפסלה אם יש לה יסוד סביר מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, המועצה תהא רשאית שלא ל .35

לחשוש שפעל בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך המקובלת בהליכי מכרז, או שכוונתו הייתה להוליך שולל את 

המועצה על ידי שגיאות שנעשו במתכוון או על ידי תכסיסים בלתי הוגנים, או שהצעתו מבוססת על הבנה מוטעית 

 ת בלתי נכונות או אם המחירים שצוינו בהצעה אינם סבירים.של נושא המכרז או על הנחו

 כללי

המועצה שומרת לעצמה את הזכות להורות לזוכה, בכל שלב שהוא, להפסיק את ביצוע העבודות נשוא  .36

ההתקשרות, באופן זמני או לצמיתות, ולסיים את ההתקשרות עם הזוכה, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי 

ם המצוינים והמוחלט )לרבות, אך לא רק, מטעמים הקשורים במימון או חריגה מתקציב(. בכל אחד מהמקרי

לעיל, מוותר הזוכה מראש על כל טענה, דרישה או תביעה כנגד המועצה וכל מי מטעמה, והוא לא יהיה זכאי לכל 

תשלום ו/או פיצוי ו/או שיפוי ו/או החזרי הוצאות כלשהם, למעט תשלום בגין החלק היחסי של העבודות אשר 

 בוצע על ידו עד לקבלת ההודעה מאת המועצה. 

את הזוכה בגין הפסקת או ביטול העבודות נשוא מכרז זה )כולן או חלקן(,  תפצה ולא אחראית האיננהמועצה  .37

ובמקרה זה יהיה הזוכה זכאי אך ורק לקבלת תמורה בגין עבודות שנציג המועצה אישר, כי בוצעו על ידי הזוכה 

 בפועל במסגרת ההתקשרות.

ולן או מקצתן, על פי שיקול דעתה הבלעדי לצד המועצה תהא רשאית להמחות את זכויותיה מכוח מכרז זה, כ .38

שלישי. כמו כן ובנוסף, תהא המועצה רשאית להורות לקבלן להתקשר גם עם תאגיד/ים עירוני/ים שבשליטתה 

, במקרה כאמור הערבויות והביטוחים שיימסרו בשינויים המחויבים ו/או עם הועדים המקומיים, באותם תנאים

 עם הזוכה יהיו תקפים ויכסו את אחריות הקבלן גם ביחס להתקשרויות אלה.   למועצה במסגרת ההסכם שייחתם

 לזוכה לא תעמוד הזכות להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו מכוח מכרז זה, כמפורט בהסכם. .39

הוראות מסמך זה באות להוסיף על האמור ביתר מסמכי המכרז ולהבהיר אותם. במקרה של סתירה או אי  .40

 . סמך זה לבין יתר מסמכי המכרז, יגברו ויחולו הוראות מסמך זההתאמה בין הוראות מ



 

 

 

 

 

 

 

 

 02/21למכרז מספר  2מסמך 

 
 מועצה האזורית תמרי אספקה ותחזוקת מתקני מים מטוהרים לשירותלמתן הצעה 

  
 

 

 , אנו מגישים בזו את הצעתנו כדלהלן:המפרט הטכניונספחיו נו בכל מסמכי המכרז לרבות החוזה, לאחר שעיי

שירותי אספקה בחוזה למתן "( המועצה)להלן: " תמרהאזורית   הח"מ מציעים בזה להתקשר עם המועצהאנו  .1

למסמכי  3מסמך כמפורט בנוסח החוזה אשר צורף כ"(, ירותיםשה)להלן: " ותחזוקת מתקני מים מטוהרים

   ( ובתנאים המפורטים להלן.4מסמך )במפרט הטכני "(, החוזההמכרז )להלן: "

 .במועצהשיותקן  מתקן מים מטוהראנו מתחייבים ליתן את השירותים באשר לכל  .2

אשר ישמש את הקבלן הזוכה לטובת  מתקן מים מטוהרבמסגרת הצעת המחיר יש להכיל הצבת ברקוד לכל  .3

מתקני המים בכל ביקור וביקור כאשר יפורט בכל חודש תדפיס סריקת  מתקני המים המטוהריםסריקת 

 .ים המטוהריםממתקני העלפי מיפוי כללי של כלל  ול בהם. הברקוד יהאוהטיפ המטוהרים

בהגשת הצעתנו זו, אנו מתחייבים ומצהירים, כי התמורה )כהדרתה לעיל( כוללת את כל ההוצאות, בין המיוחדות  .4

ובין הכלליות, מכל סוג שהוא, הכרוכות במתן השירותים, לרבות אך מבלי לגרוע, מלוא ההוצאה בגין שכר עלות 

ו כל דרישה ו/או תביעה לקבלת תמורה עובדי המציע בצירוף מלוא זכויותיהם הסוציאליות, וכי לא תהיה לנ

 . למחיר המוצע יתווסף מע"מ כדיןנוספת; 

אנו מצהירים בזאת, כי קראנו את כל מסמכי המכרז, הבנו את תוכנם, קיבלנו את כל ההסברים שנדרשו על ידינו  .5

 לכל אלה.בקשר לביצוע השירותים מהגורמים הרלוונטיים במועצה, ואנו מתחייבים ליתן את השירותים בהתאם 

, בשלמותם, כפי שהומצאו לנו על ידי המועצה, כאשר כל לרבות החוזהאנו מצרפים בזאת את מסמכי המכרז,  .6

לחוזה )תצהיר בדבר קיום דיני העבודה לפי חוק עסקאות גופים  'גנספח העמודים חתומים על ידינו וכאשר 

י עו"ד כנדרש. כמו כן, אנו מצרפים את ציבוריים( נחתם על ידינו, וחתימותינו במסמכים הנ"ל אומתו על יד

 (.למסמכי המכרז  1מסמך לדברי ההסבר הכלליים למכרז ) 22המסמכים על פי המפורט בסעיף 

תדפיס עדכני ומלא מרשם החברות ואישור מצ"ב  כי המציע הינו תאגיד רשום בישראל. ,אנו מצהירים בזאת .7

ואישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות  אישור ניכוי מס במקורכמו כן, מצ"ב  זכויות חתימה.

  .1976 –גופים ציבוריים, התשל"ו 

אספקה ותחזוקת מתקני מים למתקני שירות ו אחזקהממתן כי אנו בעלי מחזור הכנסות שנתי אנו מצהירים  .8

אחזקה, )להלן: " 2017-2020השנים הבאות:  ביןוזאת לפחות )לא כולל מע"מ(, ₪  100,000בהיקף של  מטוהרים 

 .להצעת המחיר  'דנספח כ . אישור רו"ח מצ"ב להצעתנו זו"(שירות ואספקה

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 2ספח א' למסמך נ

 פירוט ניסיון המציע

טבלה לפחות. פירוט האמור לעיל ב לגוף אחד)כהגדרתם לעיל( ניתנו על ידינו  השירותו אחזקהאספקה ואנו מצהירים כי 

  להלן: 1מס' 

סוגי השירותים  המזמיןשם  

 שניתנו

חודש ושנת 

תחילת 

מתן 

 השירות

חודש 

ושנת 

סיום מתן 

 השירות

היקף 

 ההתקשרות

שם איש 

 הקשר

טלפון 

ליצירת 

 קשר

1.        

2.        

3.        

 

בצע את השירותים המפורטים במכרז, בהתאם לתנאי המכרז, לשביעות ננזכה במכרז, אנו מתחייבים, כי במידה ו .9

 על ידינו. השהוצע תמורההמועצה, לפי ה רצונה של

היה והצעתנו תתקבל אנו מתחייבים להמציא את כל המסמכים הדרושים כמפורט בחוזה, ולחתום על מסמכי  .10

ימים מיום  14ימים מיום ההודעה על הזכייה; כמו כן, אנו מתחייבים להמציא למועצה, בתוך  14החוזה בתוך 

לחוזה, כשהוא חתום על ידי חברת  'אנספח על קיום ביטוחים המצ"ב כההודעה על הזכייה, את טופס האישור 

למסמכי המכרז בהתאמה( וכן ערבות בנקאית  3 -ו 1הביטוח, כמפורט בדברי ההסבר למכרז ובחוזה )מסמכים 

לחוזה, להבטחת ביצוע כל התחייבויותינו  'בנספח ש"ח בנוסח המצ"ב כ 00020,אוטונומית ובלתי תלויה בסך 

 וחובותינו על פי החוזה.

ידוע לנו, כי למועצה שמורה הזכות לקבל כל הצעה שהיא או לדחות את כל ההצעות, לרבות ההצעה הנמוכה  .11

, למסמכי המכרז 1מסמך כמפורט ב ביותר; לנהל משא ומתן עם מי מהמציעים ו/או לנהל הליך תחרותי נוסף

וכן לא לבחור במציע )לרבות הזול ביותר(  מהשירותים ו/או לפצל את השירותים על פי שיקול דעתה לבצע רק חלק

ואנו מצהירים כי לא תהיה לנו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המועצה ו/או מי  עקב ניסיון קודם רע,

 מטעמה בגין כך.

יבת המכרזים ועד חתימתו של חוזה עמנו או עם הצעתנו זו תעמוד בתוקפה ותחייב אותנו מהמועד בו הוכנסה לת .12

מציע אחר על ידי המועצה או עד חלוף שלושה חודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז, לפי המוקדם שבין 

המועדים. ידוע לנו, כי המועצה רשאית להאריך מועד זה בחודש נוסף, ואנו מתחייבים לפעול בהתאם להוראות 

, נחזור בנו מהצעתנו זו או לא נפקיד את ערבות הביצוע כאמור לעיל, תהא המועצה המועצה. אם למרות האמור

רשאית, מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשותה על פי כל דין, לחלט את סכום ערבות הקיום המצורפת בזה, 

 כפיצוי מוסכם.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ___________________ שם המציע  _____________ תאריך

 ___________________ כתובת   

 ___________________ ת.ז / מס' תאגיד    

 ___________________ מס' טלפון    

 ___________________ מס' פקס    

 ___________________ חתימת המציע     

 

 

 

 

 

 אישור עו"ד/רו"ח:

 

  אם המציע הוא יחיד

 ________________ חתם/מה בפני על ההצעה דלעיל.אני הח"מ, ____________ עו"ד/רו"ח, מאשר כי  

________________ ________________ ________________ 

 חתימה שם תאריך

 אם המציע הוא תאגיד

אני הח"מ, ____________ עו"ד/רו"ח, מאשר כי ה"ה ____________________ חתמו בפני על ההצעה דלעיל, כי הם  

 וכי בחותמם על ההצעה דלעיל הם מחייבים את המציע.מורשי חתימה מטעם המציע 

________________ ________________ ________________ 

 חתימה שם תאריך

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 2נספח ב' למסמך 

 טופס פתיחת ספק
 :)חובה(נא לסמן 

 מועצה אזורית תמר     ס תמרית"מתנ    חברה כלכלית 

 

(ימולא על ידי הנהלת חשבונות____________________________) מספר בהנהלת חשבונות  

)תואם לחשבונית ובאישורי הספק( _________________________________ שם הספק  

 ____________________ תיק ניכויים ___________________ מספר עוסק 

 

 כתובת למשלוח דואר ופרטי התקשרות

 

_________ מספר דירה ________ עיר ___________ רחוב _______________ מספר בית  

 מיקוד __________  או לחילופין ת.ד. ________________ עיר ____________________

 ________________  פקס _________________ ________________  פלאפון טלפון

 ___________________________________________________ )חובה( כתובת אי-מייל

 

 אישורים

 אישור מצורף )חובה( ________________________  תוקף אישור ניהול ספרים

 אישור מצורף )חובה( ________________________   תוקף אישור ניכוי מס

 אישור מצורף )חובה(  כן/לא  עוסק פטור

 

 פרטי חשבון בנק

הבנק  ______________________________________________ מספר  שם הבנק  

 ___________________________________ מספר הסניף ___________ שם הסניף

 ____________________________ מספר חשבון __________________ שם החשבון

 אסמכתא מצורפת )חובה(: צילום שיק/אישור בנק

 

 שם האגף/המחלקה היוזמת ___________________________

 

 שיגיע להנהלת חשבונות באופן חלקי לא יטופל ויוחזר לאגף(.)טופס 

 

 לשימוש הנהלת חשבונות:

 __________________ עודכן במערכת הנהלת חשבונות ביום _______________________________ על ידי 

 ._________________ טופס אינו תקין, להחזרה לאגף 



 

 

 

 

 

 

 

 

 02/21למכרז  2' למסמך גנספח 

 רהצעת המחי

 

התמורה המוצעת על ידנו )ללא מע"מ( בגין ביצוע השירותים כהגדרתם במסמכי המכרז )אספקה והתקנה של  .13

מתקן מים מטוהר שולחני אחד כולל אחריות לתקופה בת שנה לאחר ההתקנה(, לרבות החוזה והמפרט הטכני, 

 . ש"ח____________(:הינה כדלקמן )להלן, ביחד: "התמורה"

שלא באמצעותנו, מבלי ש תהיה  יםחדש מתקני מים מטוהריםידוע לנו כי לרשות המועצה עומדת האופציה לרכוש  .14

 לנו כל טענה, דרישה או תביעה בעניין.

 -כי סכום התמורה לעיל  הינו סופי ומוחלט וכולל בתוכו תשלום עבור כלל הוצאות ועלויות  נוידוע ומוסכם עלי .15

לתשלום נוסף  םייזכאנהיה פי ההסכם, וכי לא -על נוולביצוע מלוא התחייבויותי - בין הישירות ובין העקיפות

כלשהו. ידוע לנו כי ההצעה תבחן ע"פ פרמטרים של איכות /מחיר כנקוב במסמכי המכרז וכי הכמויות לעיל הם 

 לצרכי המועצה בלבד. 

עדית והיחידה בעבור אספקת הרינו להצהיר ולהתחייב בזאת כי סכומי תמורה אלה מהווים את התמורה הבל .16

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

הננו מצהירים בזאת, ללא כל סייג, טענה או דרישה נוספת, כי בנקיבת התעריפים לעיל הבאנו בחשבון את כל  .17

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

 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:

 

  אם המציע הוא יחיד

 אני הח"מ, ____________ עו"ד/רו"ח, מאשר כי ________________ חתם/מה בפני על ההצעה דלעיל. 

________________ ________________ ________________ 

 חתימה שם תאריך

 אם המציע הוא תאגיד

אני הח"מ, ____________ עו"ד/רו"ח, מאשר כי ה"ה ____________________ חתמו בפני על ההצעה דלעיל, כי הם  

 מורשי חתימה מטעם המציע וכי בחותמם על ההצעה דלעיל הם מחייבים את המציע.

________________ ________________ ________________ 

 חתימה שם תאריך

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 02/21למכרז  2למסמך  ד'נספח 

 

 אישור רו"ח בדבר מחזור כספי

 תאריך:___________

 לכבוד 

 המועצה האזורית תמר

 

 ( )להלן: "החברה"(הנדון:  החברה _______________ בע"מ )ח.פ._______________

שירותי אחזקה ואספקת מתקני ממתן שנתי כרואי חשבון של החברה, אנו מתכבדים לאשר, כי לחברה היה מחזור הכנסות 

 .2017-2020:בין השניםוזאת  , לפחות )לא כולל מע"מ(,₪  100,000בהיקף של  מים מטוהרים 

 בכבוד רב,

 ________________, רו"ח

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 02/21למכרז מספר  3מסמך 

 
 חוזה

 

 2021שנערך ונחתם בנווה זהר ביום _____ לחודש ______ שנת 

 

 

 

 המועצה האזורית "תמר" בין:

 מנווה זהר, ד.נ. ים המלח 

 ;מצד אחד    "(המועצה)להלן: " 

 

 ______________ לבין:

 ______________ 

 ;מצד שני    "(נותנת השירות)להלן: " 

 

של המועצה כולל  ת מתקני טיהור מיםאספקו אחזקהלמתן  02/21 והמועצה פרסמה מכרז שמספרו הואיל

 ;"(םשירותיה)להלן: "חלפים, 

  

ליתן את השירותים לשביעות רצונה של  נהא מוכיה בו, והתבמכרז וזכ פההשתת ונותנת השירות והואיל

 המועצה, במתכונת המתוארת להלן;

   

בצע את השירותים בתנאים המפורטים בחוזה ת נותנת השירות אשרוהמועצה מעוניינת להתקשר עם  והואיל

 זה להלן;

 

ליתן את  ההכישורים, האמצעים וכוח האדם, וביכולת תא בעלה, כי הימצהיר נותנת השירותו והואיל

 השירותים כנדרש, הכל בכפוף להוראות חוזה זה;

 

 
 לפיכך הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 
 מבוא

, המפרט הטכניו נותנת השירות של  ההמצורפים לו, וכן מסמכי המכרז לרבות הצעתהמבוא לחוזה זה והנספחים  .1

 "(.החוזהמהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה )וכולם להלן: "

 כותרות הסעיפים בחוזה זה ניתנו למען הנוחות בלבד ואין ליתן להם כל משקל בפרשנות החוזה.  .2



 

 

 

 

 

 

 

 

 מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה: המפורטים להלןוכן המסמכים  02/21מס'  מסמכי מכרז .3

 ;נספח הביטוח – נספח א' 

 נוסח ערבות בנקאית לקיום החוזה )ערבות ביצוע(; -נספח ב' 

תצהיר בדבר קיום דיני העבודה לפי חוק עסקאות גופים  -נספח ג' 

 ם.ציבוריי

 המפרט הטכני על נספחיו -למסמכי המכרז 4מסמך  

 

 נותנת השירות הצהרות והתחייבויות

בכל הרישיונות, האישורים  הא מחזיקת ספרים כחוק וכי היא עוסק מורשה ומנהלי, כי ההמצהיר נותנת השירות .4

 ולשם ביצוע השירותים על פי חוזה זה.  תא מנהליוההיתרים הנדרשים על פי דין לשם ניהול העסק שה

שנדרשים ו/או יידרשו בעתיד  אישוריםכל ה להשיג ולשמור בתוקף בכל עת וברציפות את תאחראינותנת השירות  .5

האישורים למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי כל ולהארכתם על פי הצורך.  לצורך מתן השירותיםעל פי כל דין 

ביטול ו/או שלילה ו/או פקיעת איזה מהאישורים, ההיתרים או  .הבעצמנותנת השירות חייבים להיות על שם 

הרישיונות כאמור יהווה עילה לביטול מיידי של חוזה זה, ולנותנת השירות לא תהיינה כל דרישות ו/או טענות 

 ו/או תביעות כנגד המועצה עקב כך.

 נציג המועצה.  ביצוע חלק מהשירותים באמצעות קבלן משנה ייעשה בכפוף לאישור מראש ובכתב של .6

 נותנת השירות מתחייבת לעבוד בהתאם להוראות כל דין ובהתאם להוראות והנחיות המועצה. .7

ברמה מקצועית גבוהה  הידע והמיומנות הדרושים לביצוע השירותים תא בעלה, כי הימצהיר נותנת השירות .8

נותנת  ההמועצה. כן מצהירבהתאם להוראות כל דין והוראות חוזה זה ולשביעות רצונה המלא של וביעילות, 

את התנאים והנסיבות הקשורים  הא מכיריאת השירותים לביצוע על פי חוזה זה וכי ה נהא בחי, כי ההשירות

מנוסה ומוכשר לביצוע  טענות בקשר עם היקפם או ביצועם )לרבות כח אדם הוכרוכים בהם וכי לא תהיינה ל

 על פי חוזה זה. העם התמורה שתשולם ל, ציוד וחומרים הדרושים לשם כך( או בקשר העבודה

)הן שירותי האחזקה והן שירותי  כל הציוד הדרוש לשם מתן השירותים תא בעלי, כי ההמצהיר נותנת השירות .9

השירות הרכבים והציוד  לנותנתככל הדרוש. מבלי לגרוע מכלליות האמור,  באופן מקצועי וטוב ההתקנה(

 למסמכי המכרז.  4מסמך תאם לאמור בהמתאימים על מנת ליתן את השירותים בה

מטעם נציג מעת לעת על ידי  שתימסרנה לה שהשירותים יסופקו על פי הנחיות ה, כי ידוע להמצהיר נותנת השירות .10

שהשירותים כפופים  ה, כי ידוע לנותנת השירות ה"( ותחת פיקוחו. כן מצהירנציג המועצההמועצה )להלן: "

, ככל שיימסרו, נציג המועצהעל ידי  נותנת השירותלשינויים ולהנחיות נוספות ו/או אחרות שיימסרו מעת לעת ל

 לפעול לפי הנחיות אלה.  תמתחייב נותנת השירותו



 

 

 

 

 

 

 

 

השירות על אף האמור לעיל, מובהר, כי אין במתן הוראות ו/או בפיקוח על ידי נציג המועצה כדי לשחרר את נותנת  .11

מהתחייבויותיה על פי חוזה זה, או כדי לגרוע מאחריותה המלאה של נותנת השירות לספק את השירותים באופן 

 מקצועי בהתאם להוראות חוזה זה.

 הגדרת השירותים

 ( על פי תכנית עבודה4מסמך ) מפרט הטכניבבצע את השירותים המפורטים ת האו מי מטעמ נותנת השירות .12

 . נציג המועצהמעת לעת על ידי  הל ושימסרוהנחיות 

  נותנת השירותים תגיע למבנה המועצה לפחות פעם אחת בחודש לצורך טיפול אחזקה מונעת. .13

שעות ממועד קבלת ההודעה על התקלה, ותבצע מיידית  24נותנת השירותים תיענה לקריאה בתוך פרק זמן של  .14

 את התיקון. 

לבצע גם פעולות שונות או נוספות על אלה שנקבעו לו מראש  תנותנת השירויהיה רשאי להנחות את  נציג המועצה .15

 .לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זהנותנת השירות (, ול4מסמך )מפרט הטכני ובבחוזה זה 

רשאי, אך לא חייב, לפקח על ביצוע השירותים, ובכל מקרה לא יהיה בכך נציג המועצה , כי נותנת השירותידוע ל .16

לבצע את השירותים באופן מקצועי ומעולה, בהתאם לדרישות נותנת השירות כדי לגרוע מהאחריות המלאה של 

 כל דין, הוראות חוזה זה ולשביעות רצונה המלא של המועצה.

, מוסכם בזאת, כי המועצה רשאית על פי םשירותיהאת  תןנותנת השירות לישל  יהתיומבלי לגרוע מהתחייבו .17

שיינתנו על ידי נותנת השירות, על ידי הגדלה ו/או  שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לגרוע מהיקף השירותים

נותנת השירות ולתוך התאמת התמורה לכך במידת הצורך, שתמצא לנכון, הפחתה של כמות השירותים בכל דרך 

 או דרישות ו/או תביעות כנגד המועצה בעניין זה./לא תהיינה כל טענות ו

 אופן ביצוע העבודה

כל הציוד, החומרים וכוח האדם הדרושים לשם מתן השירותים יסופקו על ידי נותנת השירות, על אחריותה ועל  .18

 חשבונה.

ולים נותנת השירות תבצע את השירותים באופן מקצועי ומעולה, תוך שימוש בציוד וחומרים מקצועיים ומע .19

 התואמים את המטרה לה הם משמשים.

נותנת השירות מתחייבת, כי היא ועובדיה ומי מטעמה ימלאו אחר הוראות כל דין בקשר למתן השירותים על פי  .20

חוזה זה, לרבות, אך לא רק, דיני הבטיחות בעבודה ורישוי ככל שנדרש לביצוע השירותים. מבלי לגרוע מכלליות 

או מטרד לציבור, לרכושו או לביטחונו  האמור לעיל, נותנת השירות תנקוט בכל האמצעים על מנת למנוע סיכון

 ועל מנת למנוע סיכון לבריאותם, לרכושם או לביטחונם של עובדי המועצה, או לרכושה של המועצה. 

במידה שיהיה על המועצה לשאת בהוצאות כלשהן עקב ליקויים במילוי נותנת השירות אחר הוראות כל דין או  .21

, ניקיון, תברואה, בטיחות בעבודה וכו', תחויב נותנת השירות בגין הסכם זה לרבות, אך לא רק, אי תיקון תקלה



 

 

 

 

 

 

 

 

הוצאות אלו. חשבון בעבור הוצאות אלו יוגש לנותנת השירות מיד לאחר גרימת הנזק ונותנת השירות מתחייבת 

 לשאת בתשלום של כל הסכום האמור שנקבע על ידי המועצה. 

לרבות הפסקת השירותים המבוצעים על ידי נותנת  המועצה רשאית לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה, .22

השירות, בכל מקרה בו על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ניתנים השירותים שלא בהתאם לכללי הבטיחות 

 בעבודה כמתחייב מחוזה זה או על פי כל דין, ועל מנת להביא לסילוק ההפרעה, המפגע או המטרד. 

ות בעצמה ובאמצעות עובדיה בלבד, ואין היא רשאית להסב לאחר או נותנת השירות מתחייבת לבצע את השיר .23

לאחרים, לרבות קבלני משנה מטעמה של נותנת השירות, את זכויותיה או חובותיה לפי חוזה זה, כולן או חלקן, 

אלא אם קיבלה על כך את הסכמת המועצה מראש ובכתב. נתנה המועצה את הסכמתה כאמור לעיל, אין ההסכמה 

פוטרת את נותנת השירות מאחריותה ומהתחייבויותיה לפי החוזה ו/או על פי כל דין ונותנת השירות האמורה 

 תישא באחריות מלאה לביצועם התקין של השירותים על פי חוזה זה. 

התעוררה לדעת נותנת השירות מניעה כלשהי, זמנית או קבועה, לביצוע השירותים על ידה, תודיע על כך לנציג  .24

המועצה לאלתר, על מנת ליתן לנציג המועצה את פרק הזמן המרבי להתארגנות. אין במתן הודעה כאמור כדי 

 לגרוע מכל סעד אחר שיהיה נתון למועצה אם אכן תתעורר מניעה כאמור.

צוע השירותים יהיה נתון לפיקוחו ולהנחיותיו של נציג המועצה וקביעותיו של נציג המועצה בעניין עצם ביצועם בי .25

של השירותים ובעניין רמת הביצוע ומועד הביצוע תהיינה סופיות. אין בסמכויותיו האמורות של נציג המועצה 

צועי ומעולה, בהתאם להוראות כל דין כדי לגרוע מאחריותה של נותנת השירות לביצוע השירותים באופן מק

 והוראות חוזה זה.

 נותנת השירות מתחייבת ליתן תקופת אחריות בת שנה לכל מתקן חדש שיסופק על ידה מועצה. .26

במסגרת תקופת האחריות תפעל נותנת השירות לתיקון כל התקלות ללא כל עלות ו/או השתתפות עצמית והכל  .27

 שיר שסופק על ידה.בהתאם לפניית המועצה עד להשמשת המכ

ככל שתידרש החלפת חלקים במסגרת תקופת האחריות, החלפים בהם תעשה שימוש נותנת השירות יהיו חלפי  .28

 מקוריים בלבד.

ימים מההודעה על התקלה , יוחלפו על חשבון נותנת השירות  7מכשירים שלא יתוקנו ו/או יוחזרו לשימוש בתוך  .29

 במכשיר חדש ותקין ללא עלות. 

 התמורה

בגין מתן השירותים בהתאם למפרט הטכני, לתנאי חוזה זה ולשביעות רצונה המלא של המועצה תהא נותנת  .30

אספקה והתקנה של מתקן  בתוספת מע"מ כדין, בגין שירותי₪, תמורה בסך של _________ להשירות זכאית 

 . (התמורה)להלן: " מים מטוהר שולחני אחד כולל אחריות לתקופה בת שנה לאחר ההתקנה

ימים ממועד אישור המועצה את  30התמורה בעבור מתן השירותים האמורים ישולמו לנותנת השירות בתוך  .31

 חשבונות המס שמסרה נותנת השירות למועצה.



 

 

 

 

 

 

 

 

 התמורה תהיה קבועה ולא תישא הפרשי הצמדה או ריבית כלשהם.  .32

 צאו לה על ידי נותנת השירות.המועצה תנכה מהתמורה מס במקור, כמתחייב על פי דין, בכפוף לאישורים שיומ .33

למען הסר ספק יובהר, כי התמורה המפורטת לעיל הינה בגדר תמורה כוללת המהווה תשלום מלא בעבור ביצוע  .34

כל השירותים המפורטים בחוזה זה וככל שידרשו על ידי המועצה, לרבות כל העלויות וההוצאות מכל מין וסוג 

עם ביצוע השירותים וכולל עלות החומרים, הציוד, הביטוח, מלוא שהוא שעל נותנת השירות תהא להוציא בקשר 

עלות שכר עובדי נותנת השירות שיועסקו בביצוע השירות ומלוא הנלווים לשכרם, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות 

האמור הוצאות נסיעה וכלכלה של עובדיה, חופשה שנתית, הבראה, מחלה, חגים, פיצויי פיטורים וביטוח פנסיוני 

שלהם וכיוצא באלה עלויות ככל שתידרשנה בקשר עם ביצוע השירותים, וכי פרט לתמורה כאמור לעיל לא תשלם 

 המועצה לנותנת השירות כל תמורה או החזר הוצאות מכל מין וסוג. 

 התקשרותתקופת ה

תקופת , החל מיום ________ ועד ליום ________ )להלן: "חודשים 12משך תקופת החוזה הינה ל .35

חודשים בכל  12תקופות נוספות, של  4בסיום תקופה זו, ההסכם יתחדש מאליו משנה לשנה לעוד  "(.התקשרותה

(. במידה והמועצה תחליט שלא לחדש את ההסכם, תודיע היא על כך בכתב "תקופות ההארכה"פעם )להלן: 

  יום לפני תום תקופת הארכה.  30השירות לפחות  נתלנות

לשמור  נותנת השירותכה יחולו כל הוראות חוזה זה, בשינויים המתחייבים. באחריות יובהר, כי בתקופות ההאר .36

לפי המכרז וחוזה זה )לרבות כיסוי  תנדרשהיא בתקופות ההארכה את כל הרישיונות, ההיתרים והאישורים להם 

די לפגוע בזכויות אין באמור בסעיף זה כביטוחי תקף כנדרש והארכת תוקף הערבות הבנקאית( ו/או לפי דין בתוקף. 

 פי כל דין.-פי חוזה זה ו/או על-המועצה על

על אף האמור לעיל, תהא המועצה רשאית בכל עת, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי, להביא חוזה זה  .37

לא תהיה כל טענה  נותנת השירותיום מראש, ול 30לפחות  לנותנת השירותלידי סיום בהודעה בכתב שתימסר 

ו/או תביעה כלפי המועצה בעניין. במקרה זה ובכל מקרה אחר של ביטול החוזה על ידי המועצה, לא ו/או דרישה 

תשלום כלשהו, פרט לתשלום התמורה בגין השירותים נותנת השירות תחול על המועצה חובה לפצות ו/או לשלם ל

 בפועל, ככל שניתנו, עובר למועד הפסקת ההתקשרות. השניתנו על יד

 סעדים ותרופות

ובמועד שנקבע  אשר נדרשה לו בהתאם לחוזה זהכלשהו  שירות/אחזקה/התקנה/תיקון נותנת השירותלא ביצעה  .38

הפרה כאמור. אין באמור כדי לגרוע מזכותה של  בגין כל₪  1,000, תשלם למועצה קנס בסך של זהבהסכם לה 

 ת ההסכם עמה.המועצה לתבוע מנותנת השירות את נזקיה בגין כל נזק שייגרם לה ו/או לבטל א

היה לקוי,  הו/או מי מטעמ נותנת השירותהיה ומתן השירותים על ידי ובנוסף,  34מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .39

ו/או מי  נותנת השירותחסר, רשלני או בלתי מקצועי, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של המועצה, או ש

ה ו/או לא עמדו בהנחיות המופיעות בחוזה לא קיימו אחר הוראות והנחיות המועצה ו/או מי מטעמ המטעמ

במסגרת המכרז, תהא המועצה רשאית להביא לביטולו של חוזה זה,  נותנת השירותובנספחיו ו/או בהתחייבויות 

יום ובה פורטו טענותיה ודרישותיה באשר לאופן מתן השירות, והטעון תיקון  7ובלבד שנתנה על כך התראה בת 

 הימים האמורים. 7רצונה של המועצה במהלך  לא תוקן באופן מלא לשביעות



 

 

 

 

 

 

 

 

נשנתה ההפרה פעם נוספת, תהא המועצה רשאית להביא לביטולו המיידי של חוזה זה, בלא מתן התראה או הודעה  .40

 מוקדמת.

 .לא כולל מע"מ ₪ 15,000שלם למועצה פיצוי מוסכם בסך תחוזה זה בהפרה יסודית, ה נותנת השירות הפר .41

לעיל, תהא המועצה זכאית להודיע על ביטולו של חוזה זה או חלקו על פי שיקול דעתה מבלי לגרוע מן האמור  .42

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

באופן שאינו עומד בדרישות הדין או באופן שיש בו כדי לסכן את שלום הציבור,  נותנת השירותפעלה  .42.1

 עצה תהא רשאית להורות על ביטולו המיידי של חוזה זה.יראו בכך הפרה יסודית של חוזה זה והמו

 .נותנת השירות נכנסה להליכי פירוק .42.2

רגל, למינוי מפרק  תכפושט ההוגשה בקשה למינוי כונס נכסים )זמני או קבוע(, להכרזת נותנת השירותנגד  .42.3

ים או אם הוגשה באיחוד תיק תנמצא נותנת השירותיום או אם  60)זמני או קבוע(, והמינוי לא יבוטל תוך 

 בקשה לאיחוד תיקים;

 ועיקול זה לא הוסר תוך שבועיים. נותנת השירותשל  האם יוטל צו עיקול על נכס מנכסי .42.4

באופן מהותי בכל דרך, ללא הסכמת המועצה מראש  בנותנת השירותשונתה הבעלות ו/או השליטה  .42.5

 ובכתב.

באופן אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה  נותנת השירותהעסקי או הכספי של  השונה מצב .42.6

 על פי החוזה. הע כיאות את התחייבויותינותנת השירות לבצשל  העלול להשפיע מהותית לרעה על יכולת

 הו/או ביצע הלאחר התראה שנמסרה ל הכלפי עובדי המלתקן ליקוי ביחס לחובותי תנמנע נותנת השירות .42.7

 . דיהה שנייה בכל הנוגע לזכויות עובהפר

ימים מיום משלוח הודעת הביטול  7 -עם ביטול החוזה או חלק ממנו מכל סיבה שהיא, ובכל מקרה לא יאוחר מ .43

 .לחדול מביצוע השירותים נותנת השירות תעל ידי המועצה, מתחייב

תשלום נוסף כלשהו  לנותנת השירותשולם יהיה והמועצה תבטל את החוזה או חלק ממנו מכל סיבה שהיא, לא  .44

טרם יקבעו כל סכומי הנזקים, התשלומים וההוצאות המגיעים למועצה בגין ביטול כאמור  ,לאחר מועד הביטול

על פי הוראות החוזה ו/או על פי כל דין. סכומי הוצאות הביטול כאמור ינוכו על ידי המועצה מכל תשלום המגיע 

עם סיום  לנותנת השירותל המועצה יעלה על הסכום המגיע , והיה אם סכום הוצאות הביטול שנותנת השירותל

 למועצה, מייד עם דרישתה הראשונה, את סכום היתרה.  נותנת השירותשלם , תהשירות

להתקשר עם נותנת שירותים הודיעה המועצה על ביטול החוזה, תהא המועצה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי,  .45

את  נותנת השירותו לגבות מנותנת השירות אהכספים המגיעים ללביצוע השירותים ולשלם לה מתוך אחרת 

 המחיר ששילמה בגין השירותים. 



 

 

 

 

 

 

 

 

כנגד כל סכום  נותנת השירותהמועצה תהיה רשאית לקזז, לעכב או לחלט כל סכום המגיע או שיגיע לה מאת  .46

ייבות כלשהי התח נותנת השירות המכוח חוזה זה בכל אחד מהמקרים בהם הפר נותנת השירותהמגיע ממנה ל

על פי החוזה לרבות, אך לא רק, תשלום ביתר בגין ביצוע השירותים אשר לאחר  העל עצמ המההתחייבויות שנטל

בדרישות המועצה כמפורט בחוזה זה או מכל סיבה אחרת,  תעומד נותנת השירות אינההתשלום בגינם הסתבר, כי 

 .קצוב בין שהסכום קצוב ובין שאיננו

, כי קיזוז זה הינו תרופה מיידית ואוטומטית העומדת לרשות המועצה, אולם השימוש בה למען הסר ספק מובהר .47

כל זכות להמשיך ולהפר את החוזה ואיננו מונע מהמועצה להשתמש באמצעים אחרים  נותנת השירותאיננו מקנה ל

 העומדים לרשותה על פי כל דין במקרה של הפרת החוזה.

עומדת למועצה על פי חוזה זה ועל פי כל דין, מסכימים הצדדים, כי בכל מבלי לגרוע מכל זכות ותרופה אחרת ה .48

בשעות הפעילות הקבועות בחוזה זה, תהא המועצה רשאית, אך לא  עובדי נותנת השירותמקרה של אי הופעת 

נותנת לביצוע השירותים ולשלם להם מתוך הכספים המגיעים ל נותנת שירות אחרתחייבת, להעסיק עובדים או 

בגין השירותים,  נותנת השירות האחרתאת המחיר ששילמה לעובדים או ל נותנת השירותאו לגבות מת השירו

 לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המועצה בקשר לכך.נותנת השירות ול

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות הצדדים במקרה של הפרת חוזה על ידי מי מהם, בהתאם להוראות חוק  .49

 .1970-זים )תרופות בשל הפרת חוזה( התשל"אהחו

  מעביד-אי תחולת יחסי עובד

מועצה, וכי השההתקשרות בין הצדדים הינה התקשרות של קבלן עצמאי עם  ה, כי ידוע להמצהיר נותנת השירות .50

 האו על עובדי נותנת השירותאינם חלק מן המסגרת הארגונית של המועצה, ולכן לא יחולו על  הא או עובדייה

נותנת השירות או עובדי  נותנת השירות, זכויות כלשהן של עובדי המועצה. האו באים מטעמ ההמועסקים על יד

, לא ייחשבו בשום מקרה כעובדי המועצה וביניהם לבין המועצה לא ייווצרו או יראו כקיימים או השיועסקו על יד

 סכום המגיע או עשוי להגיע לעובדיהום כל לתשל תהיה אחראינותנת השירות בלבד תכנוצרים יחסי עובד מעביד. 

 בין בגין שכרם וזכויותיהם הנלוות ובין מכל סיבה שהיא.

א. כל ההוצאות ה היייחשבו לכל דבר ועניין כעובדינותנת השירות כל העובדים המועסקים או שיועסקו על ידי  .51

לביטוח הלאומי וכל מס או  , מס הכנסה, תשלומיםוהנלווים לו הכרוכות במתן השירותים לרבות שכר עבודה

היטל או מלווה וכל תשלום סוציאלי או אחר, תשלומי מיסים וכל יתר ההוצאות וכל הסיכונים והאחריות בקשר 

נותנת השירות , עובדי המועצה או לצד ג' כלשהו יחולו על העם מתן השירותים והנזקים שיגרמו למי מעובדי

נותנת השירות מצהירה כי היא מתחייבת  ך בכל צורה ואופן שהוא.והמועצה לא תהא אחראית לכ יהוישולמו על יד

לשלם לעובדיה את מלוא שכרם על פי הוראות כל דין ו/או הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה וכי תקיים הוראות הדין 

כלפי עובדיה בכל עת לרבות אך מבלי לגרוע הוראות החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ומבלי שהדבר יקים 

 סי עובד ומעביד בין המועצה לבין עובדיה ו/או נותנת השירות.יח

לפצות ו/או לשפות את המועצה מייד עם דרישתה הראשונה בגין כל הוצאה ו/או נזק  תמתחייבנותנת השירות  .52

יקבע בניגוד לכוונתם המפורשת של הצדדים, כי שררו יחסי עובד מעביד בין המועצה ייגרמו למועצה, במידה ויש

ייקבע כאמור  , לרבות בגין הוצאותיה המשפטיות עקב דרישה ו/או טענה כאמור.הו/או עובדי תנת השירותנולבין 

כי התקיימו יחסי עובד ומעביד בין הצדדים, תבוצע התחשבנות מחדש של התמורה לנותנת השירות באופן שזו 



 

 

 

 

 

 

 

 

עובדים אילו היו מועסקים על מהתמורה ו/או על שכר המינימום בצירוף הנלווים שהיו מגיעים ל 50%תועמד על 

 ידי המועצה, לפי הנמוך והמועצה תהיה זכאית להשבת כל סכום ששולם ביתר על ידה לנותנת השירות. 

, לרבות אך מבלי האת כל הפרטים שיידרשו על ידיו על עובדיככל שתידרש,  נציג המועצה,מסור לנותנת השירות ת .53

ובכלל זה  נציג המועצהלגרוע שמותיהם, מספרם, מקצועם, דירוגם וכל אינפורמציה אחרת שתידרש על ידי 

לרבות אך מבלי לגרוע רישוי, היתרים להעסקה  לתנאי העסקתםלהכשרתם ומסמכים הנוגעים מסמכים הנוגעים 

 .וכיו"ב הכל על פי כל דין

להרחיק ו/או  מנותנת השירותיהיו רשאים, על פי שיקול דעתם הבלעדי, לדרוש  נציג המועצההמועצה ו/או  .54

לנותנת בצע את המבוקש מיד עם הפניית הדרישה האמורה. ונותנת השירות תלהחליף עובד ו/או עובדים שלו, 

  ת.תהא זכות ערעור בפני מנהל אגף תפעול ותחזוקה במועצה, והחלטתו של האחרון תהא סופית ומחייב השירות

על פי כל דין ו/או הסכם  הלשלם לעובדי הובמועד מלוא התשלומים שעלי הלעובדישלם קפיד לנותנת השירות ת .55

 קיבוצי ו/או  צו הרחבה.

לקיים בכל תקופת החוזה את כל חוקי העבודה, תקנותיהם והוראות ההסכמים  תמתחייב נותנת השירות .56

בכלל זה  ות חוקי בטיחות בעבודה, בריאות ורווחה.הקיבוציים הכלליים על כל שינוייהם ועדכוניהם, לרב

ולבטחם בביטוח פנסיוני כמתחייב, וכן להמציא  הלשלם מלוא זכויותיהם של עובדי נותנת השירות תמתחייב

. להסרת ספק לא הדרש לכך, אישור רו"ח בדבר תשלום מלוא השכר והזכויות הנלוות לעובדיתילמועצה, ככל ש

ו/או  נותנת השירותתונים כאמור כדי להקים יחסי עובד ומעביד בין המועצה לבין יהיה בהמצאת מסמכים או נ

 . המי מעובדי

למלא אחר הנחיות המועצה והוראותיה כפי שינתנו  נותנת השירותאין בכל האמור לעיל, כדי לפגוע בהתחייבות  .57

 או מי מטעמו.נציג המועצה לו על ידי 

    אחריות ושיפוי

כלפי המועצה לכל נזק גוף ו/או נזק רכוש ו/או אובדן ו/או הפסד העלולים להיגרם  תאיהיה אחרנותנת השירות ת .58

ו/או לקבלני משנה נותנת השירות למועצה ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או לעובדי 

ו/או השמטה של  ו/או לעובדיהם ו/או למי מטעמם, כתוצאה ממעשה ו/או מחדל ו/או טעותנותנת השירות מטעם 

 ו/או עובדיו ו/או כל מי מטעמו ו/או לכל אובדן ו/או נזק הנובע ו/או בקשר לשירותים.  נותנת השירות

כלפי המועצה לאבדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותאור הנמצא או שהובא  תהיה אחראית הלבדנותנת השירות  .59

  לצורך השירותים נשוא ההסכם.  הו/או על ידי מי מטעמ העל יד

שא באחריות המלאה כלפי נותנת השירות תימבלי לגרוע מכלליות האמור ולמען הסר ספק מובהר בזה, כי  .60

 , כמתואר לעיל.מתקני המים המטוהריםלהמועצה בכל הנוגע 

 תייבבזאת את המועצה ואת הפועלים מטעמה מכל אחריות לגבי נזקים כאמור ומתח תפוטרנותנת השירות  .61

ימים על כל סכום שתחויב לשלם עקב נזקים כאמור לרבות  7לשפותה ו/או לפצותה ו/או את הפועלים מטעמה תוך 

להתגונן מפניה  העל כל תביעה שתוגש נגדה כנ"ל ותאפשר ללנותנת השירות הוצאות ושכ"ט עו"ד. המועצה תודיע 

 . העל חשבונ



 

 

 

 

 

 

 

 

להם מכוח הסכם זה ו/או מכל סיבה אחרת  תזכאיות נותנת השירהמועצה רשאית לקזז מן התשלומים אשר  .62

נותנת השירות של  הסכומים אשר נתבעים מהמועצה על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם באחריות

כאמור נותנת השירות של  האמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו למועצה מחמת מעשה או מחדל שהם באחריותכ

 לעיל.

 ביטוח 

מובהר כי , הוחובותי הכאמור לעיל ועל פי כל דין ומבלי לגרוע מהתחייבותנותנת השירות של  הריותלהבטחת אח .63

חלק בלתי נפרד מהסכם  ( המהווהנספח א) -יחולו הוראות נספח הביטוח המצ"ב להסכם זה כ נותנת השירות על

 זה. 

כמעביד לפי חוק הביטוח הלאומי ו/או כל חוק אחר הדן  הלשאת בתשלומים המוטלים עלינותנת השירות על  .64

 בביטוח עובדים על ידי מעבידם. 

 ערבויות

בידי המועצה ערבות בנקאית אוטונומית לקיום החוזה בסך נותנת השירות פקיד במעמד חתימת חוזה זה ת .65

 הלרבות התחייבותעל פי חוזה זה,  הש"ח, צמודה למדד המחירים לצרכן, להבטחת ביצוע התחייבויותי20,000

"(. הפקדת ערבות ערבות הביצועלהפסיק לבצע את השירותים ולפנות את האזור עם פקיעת החוזה )להלן: "

 לחוזה.  'בנספח הביצוע מהווה תנאי לביצוע תשלום כלשהו על ידי המועצה. נוסח ערבות הביצוע יהיה בנוסח 

יום ממועד סיום החוזה והיא תחודש מעת לעת, אם יהיה  90ערבות הביצוע תהא תקפה מיום הוצאתה ועד לחלוף  .66

צורך בכך לפי שיקול דעתה המוחלט של המועצה, באופן שתהא תקפה עד לאישור המועצה, כי השירותים הושלמו 

ועד פקיעתה הצפוי, תהיה המועצה יום לפני מ 19לשביעות רצונה המלא. היה ותוקף ערבות הביצוע לא יחודש 

רשאית, אך לא חייבת, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות, סעד ותרופה הקנויים לה על פי חוזה זה ועל פי כל דין, לממש 

 בזאת על כל טענה, דרישה או תביעה בעניין או בקשר למימוש זה.  תמוותר ונותנת השירותערבות זו, 

למועצה מייד עם הארכת החוזה ערבות בנקאית נותנת השירות מציא תאם בתום תקופת החוזה יוארך תוקפו,  .67

 יום ממועד סיום החוזה המוארך. 90 -חדשה בגובה הערבות הקודמת בתוספת הפרשי הצמדה, שתוקפה יהיה ל

 עם אישור המועצה על השלמת ביצוע השירותים לשביעות רצונה המלא. לנותנת השירותערבות הביצוע תושב  .68

לתשלום כל ההוצאות, העמלות ויתר התשלומים הכרוכים בהוצאת ערבות הביצוע  תהיה אחראינותנת השירות ת .69

 75ושמירתה בתוקף במשך כל תקופת החוזה על הארכותיו )אם וככל שיוארך(, ו/או התקופה המצוינת בסעיף 

 לעיל.

בקשר עם חוזה זה ובכלל זה אי הארכת תוקפה של ערבות  נותנת השירותבמקרה של הפרה של איזו מהתחייבויות  .70

יום לפני המועד הצפוי לפקיעתה, וכן לשם גבייתם של הפיצויים המוסכמים  21הביצוע כאמור לעיל לפחות 

שבהסכם זה לעיל, רשאית המועצה, אך לא חייבת, לדרוש על פי שיקול דעתה הבלעדי, מעת לעת ובכל עת, את 

צוע או כל חלק ממנה, וזאת מבלי לגרוע מזכותה לכל סעד אחר או נוסף העומד לה על פי פרעונה של ערבות הבי

 כל דין או על פי הוראות החוזה.



 

 

 

 

 

 

 

 

כל סכום נוסף באם  מנותנת השירותאין במימוש ערבות הביצוע, כולה או חלקה, כדי לפגוע בזכות המועצה לתבוע  .71

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

 סודיות

 

בכל הקשור במישרין או מוחלטת ( ישמרו על סודיות הוכל מי מטעמ ה, שלוחיה)לרבות עובדינותנת השירות  .72

נותנת השירות סיומם. בוהן  תקופת ההתקשרות בין הצדדיםוזאת הן במשך , בעקיפין למתן השירותים למועצה

תנאי זה הנו תנאי לשמירת הסודיות.  ההדרוש לצורך מילוי התחייבות , בכל אמצעי זהירותהנקוט, על חשבונת

 יסודי בהתקשרות זו. 

במישרין  הבזאת בהתחייבות יסודית שלא לעשות שימוש במידע שהגיע אלי הומצהיר תמתחייבנותנת השירות  .73

אישרה  או בעקיפין בקשר למתן השירותים לצורכי פעולות אשר אינן קשורות במתן השירותים, למעט אם

להימנע מעשיית שימוש או מאזכור התקשרות זו  תמתחייבנותנת השירות המועצה שימוש כאמור מראש ובכתב. 

 ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהמועצה.

 שונות

 

האמורים בחוזה זה כדי למצות את כל זכויות ותרופות הצדדים בגין הפרת החוזה, ואין בחוזה כדי  אין בסעדים .74

 לפגוע בכל סעד ותרופה המוקנים להם על פי דין. 

לתשלומם של כל המיסים, האגרות, ההיטלים ושאר תשלומי חובה מכל מין וסוג  תהיה אחראינותנת השירות ת .75

ם, בין אחרים שהוטלו או יוטלו על השירות נשוא חוזה זה, או כל חלק ממנו, שהוא, בין ממשלתיים ובין מקומיי

 לפי החוזה. האו שינבעו מביצוע שאר התחייבויותי

שום ויתור, אורכה, הנחה או שינוי בקשר לתנאי כלשהו מתנאי החוזה לא יהיה בר תוקף אלא אם יעשה בכתב  .76

 וייחתם על ידי הצדדים.

ויותיו על פי הדין ו/או על פי החוזה לא ייחשב כויתור ו/או שיהוי מצידו לגבי אותה איחור על ידי צד בשימוש בזכ .77

 זכות.

זה תהיה נתונה לבית המשפט בבאר  מכרזהסמכות היחידה והבלעדית לדון בכל מחלוקת בין הצדדים בקשר עם  .78

 שבע, וכי לאף בית משפט אחר לא תהא כל סמכות לדון במחלוקת כאמור. 

כאמור במבוא לחוזה זה וכל הודעה שתשלח על ידי על ידי צד למשנהו בדואר רשום תחשב  כתובות הצדדים הן .79

הודעה שתימסר ידנית או שתישלח באמצעות מייל או פקס שאושרה  ימים מיום המשלוח. 3כאילו נתקבלה כעבור 

 קבלתה, תיחשב כאילו התקבלה במועד קבלת האישור על הקבלה.

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 _______________ _______________ 

 נותנת השירות המועצה  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 א תאגידיה נותנת השירותאם 

 

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

 .נותנת השירות____________________, וכי בחותמם על החוזה הם מחייבים את  השירות

 

_________________              ___________________              _________________ 

 תאריך                                                שם                                               חתימה               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 02/21 מכרז ' לחוזהאנספח 

 

 ביטוח -נספח א'

 לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:
 _________________. -" המבוטח"
מועצה אזורית תמר  ו/או תאגידים ו/או חברות עירוניים ו/או גופי סמך רשותיים ו/או עמותות בשליטתם   –" מבקש האישור"

 ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם.או ועדי היישובים ו/או האגודות ו/או הקיבוצים ו/או נבחריהם 
 אחזקה ואספקת מתקני מים מטוהרים למועצה האזורית תמר  -" העבודות"

 ביטוחי המבוטח
פי כל דין, על המבוטח לערוך ולקיים, על חשבון -פי הסכם זה ו/או על-מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות המבוטח על .1

המבוטח, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל, החל מיום מתן האישור לביצוע העבודות ועד למסירה הסופית של 
 3ת מקצועית וביטוח חבות מוצר למשך תקופה נוספת של העבודות או סיום ההסכם לפי המאוחר ולעניין ביטוח אחריו

שנים לאחר מסירת העבודות באופן סופי ומוחלט ויציאת המבוטח ו/או מי מטעם המבוטח מאתר העבודות, את הביטוחים 
 "אישור ביטוחי המבוטחהמפורטים באישור ביטוחי המבוטח המצ"ב להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: "

 "(.יטוחי המבוטחב" -ו

כן מתחייב המבוטח לערוך ולקיים על חשבון המבוטח, למשך כל תקופת ההסכם, את שאר הביטוחים וההתחייבויות  .2
הדרושים או הנדרשים לשם ביצוע השירותים לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, תשלומים לביטוח לאומי וביטוחי רכב 

 כמפורט להלן:
 750,000 -ן וביטוח צד שלישי )רכוש( עקב השימוש בכלי רכב בגבול אחריות שא יפחת מפי די-ביטוח חובה כנדרש על .2.1

 750,000בגין נזק אחד. למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח צד שלישי כאמור אולם יראו בכך "ביטוח עצמי" בסך של ₪ 
מי מטעם מבקש האישור,  כאילו נערך ביטוח צד ג' כאמור. ככל שתוגש תביעה מצד שלישי כנגד מבקש האישור או₪ 

 בגין נזק אשר היה מכוסה לו נערך ביטוח כאמור, על המבוטח לשפות המפורטים לעיל בגין נזק או הוצאה כאמור.
ביטוח מקיף. אולם מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח מקיף כאמור בסעיף זה ולהסתפק בביטוח חובה וצד  .2.2

 לעיל.  8ף שלישי )רכוש(, ובלבד שיחול האמור בסעי
ביטוח כל הסיכונים לציוד מכני הנדסי, מפני אובדן או נזק פיזי בלתי צפוי, הנובע מסיבה כלשהי, במלוא ערך כינון.  .2.3

ם" כולל פריצה, שוד, רעידת אדמה, סיכוני טבע ונזק בזדון. הביטוח יכלול כיסוי הביטוח יערך על בסיס "כל הסיכוני
בגין כל כלי הנדסי כבד. הביטוח יורחב ₪  750,000לצד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש בגבול אחריות של 

ל מי מהם עקב לשפות את מבקש האישור ו/או את המפקח/מנהל הפרויקט בשל אחריות שעלולה להיות מוטלת ע
השימוש בציוד, בכפוף לסעיף אחריות צולבת. מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח לציוד, ולהסתפק בביטוח 

 לעיל. 8צד שלישי כאמור, ובלבד שיחול האמור בסעיף 
 כל ביטוח אחר שחובה על המבוטח לערוך לפי כל דין. .2.4
זה לעיל כולל גם, אך לא רק, משאיות, ציוד מכני  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.פי סעיף -המונח "כלי רכב" על .2.5

 הנדסי נייד, מנופים, מלגזות, גוררים ונגררים, עגורנים וכלי הרמה ניידים אחרים.
לפני מועד תחילת העבודות/ממועד ימים  7ללא כל דרישה מצד מבקש האישור, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור  .3

החתימה על הסכם זה, ובכל מקרה כתנאי מקדים לכניסת המבוטח לאתר העבודות, את אישור ביטוחי המבוטח, חתום 
 . 2019-1-6בידי מבטח המבוטח, בהתאם להוראות המפקח על הביטוח, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון 

על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור את אישור ביטוחי המבוטח בגין  לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי המבוטח, .4
הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, או למשך תקופה נוספת כמפורט בסעיף 

 לעיל. 1
בכל פעם שמבטח המבוטח יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי לרעה, 

יום לפני מועד ביטול הביטוח או השינוי  30על המבוטח לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, 
 לרעה בביטוח.

אי המצאת אישור על קיום ביטוחי המבוטח במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח זה, לא תגרע מהתחייבויות  מובהר כי
המבוטח על פי הסכם זה, ועל המבוטח לקיים את כל התחייבויות המבוטח על פי ההסכם. מוסכם במפורש כי למבקש 

האישור בלבד באם לא יומצא אישור ביטוחי  האישור תהיה הרשות לעכב כל תשלום של המבוטח על פי שיקול דעת מבקש
 המבוטח במועד.

על המבוטח לקיים את כל תנאי ביטוחי המבוטח, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא שביטוחי  .5
המבוטח יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח לקיימם. כן מתחייב המבוטח להודיע למבקש האישור מיד 

אירוע העלול להוות עילה לתביעה ולשתף פעולה עם מבקש האישור ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר על כל 
 ידי מבקש האישור להגישה למבטחים. -יוחלט על



 

 

 

 

 

 

 

 

למען הסר ספק, מודגש במפורש כי על המבוטח לשאת בתשלומי דמי הביטוח ובסכומי ההשתתפות העצמית הנקובים 
 לה יהיו נתונים לקיזוז על ידי מבקש האישור מכל סכום שיגיע למבוטח על פי הסכם זה.בביטוחי המבוטח. סכומים א

מבקש האישור רשאי לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא כאמור לעיל, ועל המבוטח לבצע כל שינוי או תיקון  .6
כי אין בעריכת ביטוחי  שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות המבוטח כאמור בסעיף ביטוח זה. מוסכם בזה במפורש

המבוטח, בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת ביטוחים אלה ו/או בבדיקתם ו/או באי בדיקתם ו/או בשינויים כדי להוות 
אישור בדבר התאמת ביטוחי המבוטח למוסכם ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על מבקש האישור ו/או על מי מטעם 

 פי דין.-פי הסכם זה ו/או על-ות המבוטח עלמבקש האישור ו/או לצמצם את אחרי
בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי המבוטח לבין האמור בסעיף ביטוח זה, על המבוטח לגרום לשינוי 

 ביטוחי המבוטח על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה.
יות כאמור בסעיף ביטוח זה, הינה בבחינת דרישה מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחר .7

פי דין. למבוטח לא תהא -פי הסכם זה ו/או על-מזערית המוטלת על המבוטח, שאינה פוטרת את המבוטח ממלוא החבות על
כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מהבאים מטעם מבקש האישור בכל הקשור לגבולות האחריות 

 או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על ידי המבוטח./האמורים ו
ככל שלדעת המבוטח קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחי 

ל ביטוח רכוש נוסף ו/או המבוטח, רשאי המבוטח לערוך את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על חשבון המבוטח. בכ
ידי המבוטח, ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות המבטח לתחלוף כלפי מבקש האישור ו/או כלפי -משלים שייערך על

ידי המבוטח -מי מטעם מבקש האישור, למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. בכל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים שייערך על
 מבקש האישור, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.יורחב שם המבוטח לכלול את 

המבוטח פוטר, בשמו ובשם הבאים מטעם המבוטח, את מבקש האישור ואת הבאים מטעם מבקש האישור, וכן את  .8
הקבלנים, היועצים והגורמים הקשורים לביצוע העבודות )ובלבד שבהסכמיהם של הקבלנים, היועצים והגורמים הקשורים 

כלל פטור מקביל לטובת המבוטח(, מאחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו לביצוע העבודות כאמור נ
ידי מי מטעם ו/או עבור המבוטח לאתר העבודות ו/או לסביבתם ו/או אשר משמש את -ידי המבוטח ו/או על-שיובא על

, צמ"ה, נגררים וכלי שינוע המבוטח לצורך ביצוע העבודות )ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות משאיות, כלי רכב
כלשהם(, וכן מאחריות לאבדן או נזק אשר המבוטח זכאי לשיפוי בגינו על פי ביטוחי הרכוש שהתחייב המבוטח לערוך 
כאמור בסעיף ביטוח זה )או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות ו/או ביטוח חסר 

 ( אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.ו/או הפרת תנאי הפוליסות
היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד מי מטעם המבוטח ו/או קבלני משנה מטעם המבוטח, בניגוד לאמור לעיל,  .9

וצאו ו/או צד שלישי כלשהו, המבוטח מתחייב לשפות את מבקש האישור ו/או מי מטעם מבקש האישור, בכל תשלום ו/או ה
 שיישאו בהם, לרבות הוצאות משפטיות והשתתפויות עצמיות.

על המבוטח חלה האחריות כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור וכן כלפי מי מטעמו בגין תגמולי ביטוח  .10
ור הזכות שנמנעו מהם עקב הפרה של תנאי ביטוחי המבוטח על ידי המבוטח ו/או על ידי מי מטעם המבוטח. למבקש האיש

לתבוע או לקזז בכל צורה שהיא כל נזק שייגרם למבקש האישור בגין הפרה כאמור וכל זאת בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי 
 של מבקש האישור.

למען הסר ספק, מוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי בטוח כלשהם על ידי המבטח לא ישחרר את  .11
המבוטח על פי הסכם זה או על פי דין לרבות, במקרה שהביטוח אינו מכסה את העילה המבוטח מהאחריות המוטלת על 

לתביעה או במקרה שתגמולי הבטוח אינם מספיקים לכסוי הפגיעה או הנזק שנגרם ו/או נתבע ו/או נפסק או כל מקרה 
 אחר, בכפוף להוראות האחריות ושיפוי בהסכם זה.

מנהלים, עובדים וקבלנים מטעם המבוטח. כן מתחייב המבוטח לוודא במידה הוראות סעיף הביטוח לעיל יובאו לידיעת  .12
ויועסקו על ידי המבוטח קבלני משנה בקשר עם העבודות נשוא חוזה זה, על המבוטח לוודא כתנאי לתחילת העסקתם, כי 

תקשרות, וזאת הינם מקיימים את הביטוחים המפורטים בסעיף ביטוח זה, בשינויים המחויבים בהתאם לאופי והיקף הה
 למשך כל תקופת התקשרותם עם המבוטח או לתקופה מאוחרת יותר על פי המוגדר בסעיף זה.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המבוטח נושא באחריות כלפי מבקש האישור ביחס לעבודות, בין אם בוצעו באמצעות 
באחריות לשפות ו/או לפצות את מבקש המבוטח ובין אם בוצעו באמצעות קבלני משנה מטעם המבוטח, והמבוטח ישא 

ידי מבוטח המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור -האישור בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם בשל העבודות שבוצעו על
 מכוסה בביטוחי המבוטח ו/או בביטוחי קבלני המשנה מטעם המבוטח ובין אם לאו. 

ביעה מצד הקבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מי מטעמם, באחריות מוסכם בזאת כי היה ותועלה טענה ו/או דרישה ו/או ת
המבוטח לשפות את מבקש האישור ו/או מי מטעם מבקש האישור בכל תשלום ו/או הוצאה שיישאו בהם, לרבות ההוצאות 

 המשפטיות.
ן או נזק על המבוטח והבאים מטעם המבוטח לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת פגיעה, אבד .13

לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא בקשר עם ביצוע העבודות ובמיוחד לקיים סדרי עבודה לעבודות בחום ולעמוד 
. בנוסף ומבלי לגרוע 2007 -בדרישות החוק לעניין עבודות בגובה לרבות תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בגובה( התשס"ז

באחריות המבוטח למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי, הוראות מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, 
תקנות וכדומה, שהותקנו ההסכם הקיבוצי בענף הבניה לעניין תנאים סוציאליים וחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, 

מבוטח יהיו בכל עת ובמשך לפי החוקים הנ"ל ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל עובדי ושליחי ה
 כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל. 



 

 

 

 

 

 

 

 

לא ערך המבוטח את ביטוחי המבוטח כמתחייב בסעיף ביטוח זה ו/או לא חידשם ו/או לא קיימם במלואם או במועדם,  .14
ת מבקש האישור לעשות כן, לערוך יום מראש על כוונ 14תהא לרשות מבקש האישור הזכות, לאחר מתן הודעה למבוטח 

 את ביטוחי המבוטח ולשלם את דמי הביטוח וכל ההוצאות הנלוות לכך )במפורש לרבות דמים והפרשי הצמדה וריבית(. 
כל ההוצאות בגין התשלומים וההוצאות של מבקש האישור עקב הפרת התחייבות המבוטח לערוך את ביטוחי המבוטח, 

קש האישור תהא הזכות לנכות את הוצאות הביטוח מכל סכום שיגיע למבוטח, בצירוף יחולו על המבוטח בלבד, ולמב
 הפרשי הצמדה וריבית כדין.

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור אחריות כלשהי.  מובהר, כי 
זקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית. כמו המבוטח יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נ

כן, מוסכם במפורש כי המבוטח יהא חייב בפיצוי ו/או בשיפוי מבקש האישור בגין כל נזק ו/או תשלום שהמבוטח יחוייב 
בו לרבות תשלום השתתפות עצמית, בגין נזקים שבאחריות המבוטח לפי דין או לפי הסכם זה מיד עם דרישתו הראשונה 

 בכתב.
 

וסכם בזאת כי התחייבויות המבוטח לעריכת ביטוחים הינן בהתאם לאמור בהוראות נספח ביטוח זה, אף אם יחולו על מ
הצדדים הוראות בדבר המצאת אישור קיום ביטוחים במתכונות תמציתית בהתאם להוראות המפקח על הביטוח או כל 

טוח המצ"ב לנספח ביטוח זה הינם דוגמה בלבד ואינם הוראה אחרת בעניין זה. לאור האמור, מוסכם כי נוסח אישורי הבי
מהווים נוסח מחייב ולא מהווים פגיעה בהתחייבויות החוזיות של המבוטח לעריכת ביטוחים בהתאם לאמור בהוראות 
בנספח ביטוח זה. כן מוסכם כי בכל מקרה בו יחול שינוי בהוראות המפקח על הביטוח כאמור, מבקש האישור יהא רשאי 

את דוגמת נוסח אישורי הביטוח המצ"ב בנוסח אישורי ביטוח חלופיים, וזאת בכפוף להתחייבויות הביטוח של  להחליף
 המבוטח כמפורט בנספח ביטוח זה כאמור.

 
 

 :ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם .15
כל טענה ידי מבקש האישור ו/או הבאים מטעמו וכי מבטח המבוטח מוותר על -הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על .15.1

 ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מי מהמפורטים לעיל.
יום לאחר משלוח הודעה של המבטח למבקש  30שינוי לרעה או ביטול של מי מביטוחי המבוטח, לא ייכנס לתוקף אלא  .15.2

 האישור בדבר השינוי לרעה או הביטול.
תום לב על ידי המבוטח ו/או מי מטעם הפרת תנאי ביטוחי המבוטח והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים ב .15.3

 המבוטח לא תגרע מזכויות מבקש האישור ו/או מי מטעמו לקבלת פיצוי או שיפוי על פי הביטוחים כאמור.

היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר ו/או בשל כל סיבה  .15.4
ו/או אמצעי מיגון ו/או ביטוח חסר ו/או מידע חיתומי שגוי ו/או מטעה הרי אחרת לרבות תנאים מוקדמים לכיסוי 

 שסעיף זה לא יופעל כלפי מבקש האישור ו/או הבאים מטעם מבקש האישור.
. חריג רשלנות רבתי )אם קיים( 2013לא יפחת מתנאי ביט מהדורה  היקף הכיסוי )למעט בפוליסת אחריות מקצועית( .15.5

סעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות המבוטח על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א יבוטל, אולם אין בביטול ה
- 1981 . 

המבטח מוותר על זכות התחלוף )למעט ביחס לביטוח חובה( כלפי מבקש האישור וכלפי הבאים מטעם מבקש האישור,  .15.6
וח לשפות ו/או לכלול ויתור על וכן כלפי כל אדם או גוף שמבקש האישור התחייב כלפיו בכתב טרם קרות מקרה הביט

 זכות התחלוף לטובתו, אולם הויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 
 על המבוטח מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות החלות על פיהן.  .15.7

 ית.הפרה של איזה מהוראות סעיף בטוח זה תהווה הפרה יסוד .16

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 02/21 ' לחוזה מכרזבנספח 
 נוסח ערבות בנקאית לקיום החוזה )ערבות הביצוע(

 לכבוד

 המועצה האזורית "תמר"

 זוהר, ד.נ. ים המלח -נווה 

 

 אדונים נכבדים,

 

 ערבות מס' _______ "ערבות הביצוע" בקשר לחוזה מיום                      )להלן: "החוזה"(הנדון: 

ש"ח( המגיע או עשוי להגיע  עשרים אלףש"ח )ובמילים:  20,000הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 

 "( בקשר עם החוזה שבנדון.החייבלכם מאת ____________________ )להלן: "

הפרשי הצמדה למדד כל סכום שתדרשו מאתנו בקשר לכתב ערבות זה עד לגובה סכום הערבות ישולם על ידינו בתוספת 

המחירים לצרכן באופן שאם ביום שנשלם לכם סכום כלשהו על פי כתב ערבות זה, יהיה המדד שהתפרסם לאחרונה לפני 

המדד "( גבוה מהמדד שהתפרסם לאחרונה לפני יום חתימת החוזה )להלן: "המדד החדשהתשלום בפועל )להלן: "

 אותו שיעור שבו עלה המדד החדש לעומת המדד הבסיסי."( נשלם לכם את אותו סכום כשהוא מוגדל בהבסיסי

המונח "מדד" פירושו מדד המחירים לצרכן על פי מרכיביו כפי שהינם ביום חתימת חוזה זה, המתפרסם ע"י הלשכה 

המרכזית לסטטיסטיקה אף אם יתפרסם על ידי כל מוסד ממשלתי אחר, לרבות כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו בין 

 על אותם נתונים ובין אם לאו.שהוא מבוסס 

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.

 ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה ועד לתאריך _______, ועד בכלל.

 __________________ עד לתאריך האמור לעיל. זו צריכה להגיע בכתב לידי משרדנו שמענו הוא כל דרישה על פי ערבות

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

 בכבוד רב, 

 בנק __________ 

 סניף _________                       



 

 

 

 

 

 

 

 

 02/21' לחוזה מכרז גנספח 

 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 וכי אהיה 

 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

 "( המשתתף_________________ )להלן: " -_________________ בהנני משמש בתפקיד  .1

 הנני מוסמך ליתן תצהיר זה מטעם המשתתף. .2

 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן: .3

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

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

 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 )איסור  1987-, התשמ"ז עבירה לפי חוק שכר מינימום –"עבירה"  ***

ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו  1991 –העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

, גם עבירה על הוראות החיקוקים 2011 –לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב  2בסעיף 

 המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן: .4

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

 שוויון זכויות"( אינן חלות על המשתתף.

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

 :יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות להלן –תתף שסימן את חלופה ב' בסעיף ב' לעיל למש .5

 עובדים. 100 -המשתתף מעסיק פחות מ –( 1חלופה ) □



 

 

 

 

 

 

 

 

עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד העבודה  100המשתתף מעסיק  –(  2חלופה )  □

לחוק שוויון זכויות, ובמידת  9ום חובותיו לפי סעיף הרווחה, והשירותים החברתיים לשם בחינת ייש

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן. –הצורך 

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

וא ה –(  2( לעיל, ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא תחייב כאמור באותה חלופה )2הוראות חלופה )

לחוק שוויון זכויות, הוא גם  9מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 

 פעל ליישומן.

המשתתף מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד העבודה  -למשתתף שסימן את חלופה ב'  לעיל .6

 מועצה )ככל שתהיה התקשרות כאמור(  ימים ממועד התקשרותו עם ה 30והרווחה והשירותים החברתיים בתוך 

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .7

 _______________ 

 חתימת המצהיר 

 אימות חתימה

 

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

_____________ ת.ז. ______________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה 

 ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני. /לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו

  __________ __________________ 

 עו"ד         תאריך  

 

 

 

________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 02/21 למכרז מספר 4מסמך 

 
 הטכנימפרט ה

 

 .כל מערכות המוצעות על ידי המציעים במכרז יישאו תקן מכון התקנים הישראלי ,מובהר בזאת .1

 ).מונח על משטח (קרים חמים עם שני ברזים מים מתקן .2

 
  המתקן מבנה

 
 .מים קרים חמים עם ברז מזיגת מים חמים וברז מזיגת מים קרים מזיגה מתקן

 

תקן ישראלי רשמי  תואם לדרישות U.V –מתקן הכולל מערכת סינון ומערכת טיהור באמצעות נורת 

 .1חלק 1505/5252

 
  קירור

 
 .כוסות מים בשעה  40הקירור מינימום  תפוקת

 - 10C .המים הקרים מתחת ל טמפרטורת
 

  חימום
        
 .כוסות מים בשעה  50תפוקת החימום מינימום              
 . 95C .טמפרטורת המים החמים מינימום             

3.  

 מפרט טכני של מתקן מים מטוהרים

 כולל צג דיגיטאלי (מיני בר)שולחני

 נתון

 חשמל הרץ 50 /וולט 230

 תקופת המים הקרים כוסות בשעה 40

c5עד c- 15 המים הקרים ביציאה 'טמפר 

 תקופת המים החמים כוסות בשעה 80

 המים החמים ביציאה 'טמפר רתיחה מלאה

 מערכת סינון וטיהור uvנורת  +סנן פחם פעיל

 מים קלה ופשוטה לבקבוק מזיגת קיים
 וכדים

 הגנת ילדים ממים מנגנון קיים

 רותחים

 1חלק  5452 1505/עומד בתקן  קיים
 צג דיגטאלי קיים

 מידות המתקן .4

30X30X35H     +(- 5 )ס"מ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 5מסמך 

 

 

 2001-הצהרה והתחייבות לעמוד בתנאי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים, התשס"אהנדון: 

 

המציע ______________ המוסמך להתחייב בשם אני הח"מ_______________ ת.ז._________________, נציג 

המציע,  לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את כל האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, 

 מצהיר בזאת כדלהלן:

 

והתקנות לפיו )להלן:  2001-מסוימים התשס"א במוסדות מין עבריני של העסקה החוק למניעת כי ,לי ידוע .1
 מועצהל ת מתקני מים מטוהריםואספק "(, חל עלי, כנותן שירותים במסגרת הסכם למתן שירותי אחזקההחוק"

 .אזורית תמר
אני מצהיר בזאת, כי ידוע לי שבהתאם לחוק, חל איסור על העסקה של בגיר, ללא קבלת אישור מראש, ממשטרת  .2

בל מהמשטרה הן על ידי הבגיר עצמו ישראל, המעיד כי ההעסקה מותרת על פי חוק. אישור כאמור יכול להתק
המועמד לעבודה או על ידי המעסיק או על ידי המסגרת, בצירוף של יפוי כוח מטעם הבגיר וצילום של תעודת 

 הזהות של הבגיר, והכל בהתאם לחוק.
אני הח"מ, מתחייב למלא אחר כל דרישות החוק בנוגע לחובה לקבל את האישור מהמשטרה לגבי כל אדם או גוף,  .3

 כמתחייב מהוראות החוק, לשמור את האישורים ולהציגם בכל עת שאדרש.
 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .4

 

 

 

  

 חתימה וחותמת נותן השירות שם מלא של החותם נותן השירות תאריך

 

 אישור עו"ד

 אני הח"מ __________ עו"ד מאשר כי ביום ________ הופיע בפניי ה"ה ___________ 

ת.ז. __________ המשמש בתפקיד _______________________ והמוסמך להתחייב בשם נותן השירות, ולאחר 

בפניי על תצהיר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, חתם 

 זה. 

   

 חתימת עו"ד שם עו"ד תאריך

 
 

 

 

 


