
 

 

 

 
 

 

 

 

 05/21' מס פומבי מכרז

מבני החינוך בעבודות נגרות ביצוע ל

שבתחום שיפוטה של המועצה האזורית 
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    דברי הסבר כלליים והנחיות להגשת הצעות - 1מסמך 

 מבוא .1

 נגרות עבודותלביצוע מזמינה בזאת הצעות "( המועצה)להלן: "האזורית תמר המועצה  .1.1

י החינוך שבתחום מבנהכוללים את הובלתם והתקנתם ב לעת, להם תידרש המועצה מעת

 הממוקם בקיבוץ עין גדינית" וה"מועד שיפוטה של המועצה בהסכם מסגרת, וכן למבנה

והכל "(, העבודות)להלן: "ואפשרות למבנה "מועדונית" נוסף ככל שתחליט המועצה 

  ספחיו.לתנאים, לדרישות ולהנחיות המפורטים במסמכי המכרז, על נבהתאם 

 . יום 45הינו  הזמנתםמיום  ותמשך ביצוע העבוד .1.2

 מסמכי המכרז .2

מסמכי המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: " מסמכי המכרז .2.1

 :"(המכרז

 דברי הסבר כלליים והנחיות להגשת הצעות, ובכלל זה: -מסמך זה  - 1מסמך 

 הצהרת המציע; –נספח א' 

 ;בר או עובד מועצה והיעדר ניגוד ענייניםתצהיר העדר זיקה לח–' ב נספח

 (;יוגש במעטפה סגורה נפרדת) הכספיתהצעה כתב ה - 2מסמך 

 :"(, על נספחיוההסכםהסכם התקשרות עם הזוכה )להלן: " - 3מסמך 

 מפרט עבודות; –נספח א' 

 טופס הזמנת עבודה; –נספח ב' 

 ;נספח ביטוח –נספח ג' 

 ;נוסח ערבות ביצוע –נספח ד' 

 טיב;נוסח ערבות  –ה'  נספח

 ;תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים –נספח ו' 

תצהיר בדבר קיום דיני העבודה לפי חוק עסקאות גופים          –נספח ז' 

 ציבוריים;

שלא יוחזרו בכל מקרה, במחלקת ₪,  500תמורת  לרכושניתן  את מסמכי המכרזאת חוברת  .3

 15:30עד  09:00ה' בין השעות  -בנווה זוהר, בימים א' הגבייה שבבניין המועצה האזורית תמר 

-08בטלפון: או באמצעות העברה בנקאית של הסכום הנ"ל, פרטים נוספים ניתן לקבל 

. בנוסף, ניתן לעיין במסמכי PDFוהרוכש יקבל את מסמכי המכרז במייל בפורמט  6688855/6

ולעיין   15:30 – 09:00השעות המכרז, ללא תשלום, במשרדי המועצה, בימים א' עד ה' בין 

 .tamar.org.il-www.maבחוברת המכרז באתר האינטרנט של המועצה בכתובת 

 

 תנאי סף .4

רשאים לגשת למכרז אך ורק מציעים אשר מקיימים בעצמם את כל התנאים המפורטים 

  :במועד הגשת הצעתם להלן

 2018-2020פרויקטים של עבודות נגרות בין השנים )ארבעה(  4פחות הכל המציע ביצע ל .4.1

 פרויקט; לכל)לא כולל מע"מ( ₪  75,000-בהיקף שלא יפחת מ

http://www.ma-tamar.org.il/


 

 

מע"מ ובעל אישור בתוקף על ניהול פנקסי חשבונות  כיהינו עוסק מורשה לצור ציעהמ .4.2

בות מס( ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חו

 ;1976-התשל"ו

המציע ו/או בעל זיקה אליו נעדר הרשעות בפסק דין חלוט, בעבירות לפי חוק עובדים  .4.3

. אם 1976-זרים ולפי חוק שכר מינימום בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

חלפה שנה אחת לפחות ממועד  –הורשע ביותר משתי עבירות לפי החוקים האמורים 

היעדר הרשעה כאמור יחול גם לגבי בעלי השליטה במציע ומנהליו  ההרשעה האחרונה.

הבכירים וכל אחד ממורשי החתימה במציע. כמו כן, המציע עומד בדרישת חוק עסקאות 

 גופים ציבוריים בנוגע להעסקת עובדים עם מוגבלויות.

 המציע רכש את מסמכי המכרז. .4.4

 הגשת ההצעהאופן  .5

 בשני העתקיםרוף המסמכים המפורטים להלן מסמכי המכרז בציעל המציע להגיש את  .5.1

כמפורט  שעליהן מצוין מספר המכרז ובשתי מעטפות נפרדות)מקור והעתק(  לא כרוכים

הצעתו הכספית שלא תכלול את  דיסק און קי( )דיסק/במדיה דיגיטלית כן ולהלן, 

לתיבת המכרזים שבמשרדי  בלבדבמסירה ידנית את המעטפות יש להגיש  .(2)מסמך 

מצא בתיבת יהצעה שלא ת. 12:00בשעה  09.05.2021 מיוםלא יאוחר  עד, עצההמו

תיבת המכרזים תיפתח  .המכרזים ביום ובשעה האמורים, מסיבה כלשהי, לא תידון

 .09.05.02021ביום 

 ות, כלהלן:מעטפשתי בההצעה תוגש  .5.2

ל פרט לכך לא יצוין ע ,"05/21 "הצעה למכרז מס' עליה יצוין אך ורק: – 1מעטפה  .5.2.1

למעטפה זו יוכנסו כל מסמכי המכרז כמפורט  .גבי המעטפה כל סימן הכר נוסף

 ההצעה הכספית. למעטלהלן וכן הדיסק/ דיסק און קי,  4.3בסעיף 

 פרט לכך לא ,"05/21 למכרז מס'כספית "הצעה  עליה יצוין אך ורק: – 2מעטפה  .5.2.2

ק קשיח ההצעה למעטפה זו תוכנס בעות .יצוין על גבי המעטפה כל סימן הכר נוסף

 המכרז. למסמכי 2מסמך ב כ, החתומה על ידי המציע, בנוסח המצ"בלבדהכספית 

 כל האישורים והמסמכים הבאים: , את1במעטפה מס'  ,לצרף להצעתו המציעעל  .5.3

, לרבות כל חומר שצורף על ידי המציע, )ונספחיהם( המכרז ך ממסמכיכל מסמ .5.3.1

 ועמוד; כל עמודבתחתית חתומים על ידי המציע 

לעיל, בצירוף שם  3.1 מתאימות לדרישות סעיףפרויקטים ל עבודות נגרות הרשימת  .5.3.2

 וכן טופס פתיחת ספק שבהצהרת המציע 1, בטבלה מס' ומס' טלפון של המזמין

 ;ניתן לצרף המלצות ואסמכתאות נוספות. למסמך זה( 'אנספח )המצ"ב כ

 ;1975-אישור עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו .5.3.3

ור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות ואישור על פטור מניכוי מס במקור איש .5.3.4

 ;1976-לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

תצהיר מאומת על ידי עו"ד בדבר קיום דיני העבודה והעסקת אנשים עם מוגבלויות  .5.3.5

 ;(להסכם 'טנספח כמצ"ב ) 1976-לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

( חתום בידי המציע. על להסכם נספח ו'מצ"ב כאישור על קיום ביטוחים )טופס ה .5.3.6

וידא מול סוכן הביטוח שלו כי האישור מקובל והמציע לחתום על טופס זה לאחר ש



 

 

אולם הוא אינו נדרש להחתים עליו את חברת על חברת הביטוח של המציע, 

 ;במכרז , אלא רק לאחר ובמידה והצעתו תוכרז כהצעה הזוכההביטוח מטעמו

 ;קובץ תשובות לשאלות הבהרה של המציעים, ככל שיופץ על ידי המועצה .5.3.7

בדבר העדר זיקה לנבחר או עובד מועצה והיעדר ניגוד  תצהיר מאומת על ידי עו"ד .5.3.8

 ;(מסמך זהל 'בנספח מצ"ב כ) עניינים

מסמכי ההתאגדות של  כדלקמן: ,יצרף גם את האישורים מציע שהוא תאגיד רשום .5.3.9

ס מעודכן של רישום התאגיד מרשם החברות/ רשם השותפויות, תדפי התאגיד;

אישור חתום על ידי עורך דין, בדבר זכויות  לרבות רישום בעלי המניות/ השותפים;

 .החתימה ושמות המוסמכים לחתום בשם המציע על הצעה זו

ראה ובדק את כי  מצד המציע, אישור וכהצהרהמהווה במכרז  והשתתפות ההצע הגשת .5.4

כל את יש לו כי  ,לו מוכרים וברורים ופרטי המכרז ומסמכימשכל המכרז,  כל מסמכי

, וכי הוא מסוגל מכל הרלוונטיות הידע, הכישורים והיכולות המקצועיות והאחרות

  במסמכי המכרז. כמפורטכל לבצע את כל ההתחייבויות נשוא המכרז, הבחינה שהיא 

הוא לא תאם כי  צד המציע,מ אישור וכהצהרהמהווה במכרז  והשתתפות ההצע הגשת .5.5

את הצעתו או את עצם השתתפותו במכרז עם כל מציע בפועל ו/או כל מציע בכח וכי לא 

גילה ולא יגלה את פרטי הצעתו, כולם או חלקם, לכל מציע בפועל או בכח, עד לאחר 

 פתיחת ההצעות במכרז.

שלבי הסר ספק מובהר, ללא קשר באם המציע יזכה או יפסל בשלב כלשהו מ למען .5.6

כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז כי  המכרז,

 .וההשתתפות בו, תחולנה על המציע בלבד

 שאלות הבהרה  .6

רשאית, בכל עת, להכניס במסמכי המכרז שינויים ותיקונים מכל מין וסוג  המועצה .6.1

ת לפי שיקול וזא ,מסמך זההקשורים לשינוי המועדים הקבועים בלרבות שינויים  שהוא,

כאמור  ותוספות שינויים בתשובה לשאלות המציעים. ובין דעתה הבלעדי, בין ביוזמתה

 . יפורסמו באתר האינטרנט של המועצה, ובאחריות המציעים להתעדכן בפרסומים

זכותה של המועצה לבצע שינויים כאמור לעיל, כדי לגרוע מהוראה  במימוש יהיהלא  .6.2

 הנתונה למועצה על פי מסמכי המכרז או על פי דין, זכות מכלו/או  המכרזמהוראות 

והמשתתפים במכרז יהיו מנועים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בכל הקשור למימושן 

 ו/או לאי מימושן של זכויות המועצה בהתאם להוראות אלו.

המציע סתירות, שגיאות או אי התאמות במסמכי המכרז או יהיה לו ספק  ימצאאם  .6.3

על דרך של  בכתבשל סעיף כלשהו, עליו להודיע על כך  המדויק בנולמובקשר  כלשהו

 גב'הלידי  tamar.co.il-Yaarit@maת לכתוב "לבאמצעות דואמשלוח שאלות הבהרה 

  .16:00בשעה  25.04.2021עד לא יאוחר מיום  יערית הרוש,

 בזאת, כי לאחר חלוף המועד האחרון למשלוח שאלות הבהרה לא יתקבלו עוד כל מובהר .6.4

 טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו מפרטי המכרז. בדברטענות 

בדבר קבלת שאלות מהגב' יערית הרוש או מי מטעמה המציע לקבל אישור  באחריות .6.5

נתקבל  חוזר )לא אוטומטי(. פניה שלא דוא"לב או 08-6688812 , בטלפוןשנשלחו הבהרה

 אמור, תיחשב כאילו לא התקבלה.לגביה אישור קבלה כ



 

 

 ללא, באתר האינטרנט של המועצה, במידת הצורך, פורסמולשאלות הבהרה י תשובות .6.6

. מסמכי התשובות לשאלות ההבהרה יהוו חלק בלתי נפרד הפונה מזהים אודות םפרטי

 .לצרף אותן להצעתווועל כל מציע לחתום עליהן ממסמכי המכרז, 

הסבר שיינתנו  איננה אחראית לכל פירוש ו/או המועצההסר ספק מובהר בזאת, כי  למען .6.7

. התולשאלות הבהרה שנמסרו בכתב כחלק מהליך המכרז יחייבו א תשובותבעל פה, ורק 

איננה חייבת להגיב או להשיב על כל פנייה שתשלח אליה  המועצהכי  ,עוד מובהר

. כמו כן, המועצה שומרת לעצמה זכות להעלות הבהרות בעצמה, אשר יחולו על כאמור

 .נפרד ממסמכי המכרזיהוו חלק בלתי המשתתפים ו

הוראות מסמך זה באות להוסיף על האמור ביתר מסמכי המכרז ולהבהיר אותם.  .6.8

במקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות מסמך זה לבין יתר מסמכי המכרז, יגברו 

של סתירה בין האמור בתשובות לשאלות ההבהרה  מקרהבכל  .ויחולו הוראות מסמך זה

ים, יגבר האמור במסמכי התשובות. במקרה של סתירה בין ובין מסמכי המכרז המקורי

 מסמכי התשובות לבין עצמם, יגבר האמור במסמך המאוחר יותר.

כניות, סעיפי הכמויות וכל המסמכים הקשורים במכרז ויבדוק מראש את כל הת המציע .6.9

ויתור סופי ומוחלט על כל טענה  מציעבהגשת הצעתו מוותר הלרבות ההסכם ותנאיו. 

 , לרבות סבירותם. ואי הבנה, אי ידיעה, פגם או מום באיזה מתנאי או מסמכיבדבר 

 הסתייגויות .7

באיזה ממסמכי שינויים ו/או מחיקות ו/או תוספות ערוך ל המציעים אינם רשאים .7.1

המועצה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להתחשב או  .המכרז

 ור, וכן לפסול את ההצעה עקב כך.שלא להתחשב בשינויים שיערוך מציע כאמ

מבלי לגרוע מהאמור, המועצה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי,  .7.2

לתקן טעויות אריתמטיות בהצעה, לדרוש מכל מציע להשלים ו/או להבהיר כל מידע ו/או 

מסמך חסר, לדרוש מכל מציע להמציא אסמכתאות, אישורים, המלצות וכיוצא באלה 

הדרושים לצורך הבהרת ההצעה והמציע, ולבוא בדין ודברים עם כל מציע,  מסמכים

 בכתב או בעל פה, ביחס לפרטי הצעתו וכל אי בהירות הקשורה אליה או למציע. 

 

 

 תוקף ההצעה .8

תעמוד בתוקפה ותחייב את מגישה מהמועד האחרון לקבלת הצעות ועד  כל הצעה .8.1

מהמועד האחרון להגשת יום  90תום שייחתם הסכם בין הזוכה לבין המועצה, או עד 

 הצעות, לפי המוקדם מבין שני המועדים. 

לדרוש מהמציעים להאריך את תוקף הצעתם למכרז לתקופה  תהא רשאית המועצה .8.2

במקרה וימים נוספים,  90 -אך לא יותר מהבלעדי,  הנוספת שתקבע לפי שיקול דעת

 . בהתאם ותיהםלהאריך את תוקף הצע מחויביםכאמור יהיו המציעים 

שהמציע הזוכה לא יחתום על ההסכם ויקיים את כל יתר הפעולות הנדרשות  במקרה .8.3

ממנו עם הכרזתו כזוכה, וכן במקרה שההסכם עם המציע הזוכה לא יצא אל הפועל או 

חודשים ממועד הכרזתו כזוכה, מכל סיבה שהיא, תהיה המועצה רשאית  12יבוטל בתוך 

לאחד המציעים האחרים )בהתאם לדירוג  להציע את ההתקשרות נשוא מכרז זה

 הצעותיהם במכרז(, בלא צורך בעריכתו של מכרז חוזר.



 

 

 ההצעות דירוג אופן .9

 איכות. 20% -מחיר ו 80%ההצעות תיבחנה ותדורגנה בהתאם למשקלות הבאים:  .9.1

 בחינת ההצעות והערכתן תתבצע בארבעה שלבים, כדלקמן: .9.2

 בחינת העמידה בתנאי הסף – 1שלב  .9.3

 לעיל.  3בדוק האם ההצעות עומדות בתנאי הסף, כפי שהוגדרו בסעיף המועצה ת .9.3.1

הצעה שלא תעמוד באיזה מתנאי הסף תיפסל על הסף, ולא תעבור לשלבים הבאים.  .9.3.2

)לאחר בחירת הזוכה(,.  מציע שהצעתו נפסלה יקבל הודעה על כך בסיום המכרז

 ה. המציע מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין ז

 חישוב ציוני האיכות  – 2שלב  .9.4

, אשר יוענק על ידי ועדה מקצועית מטעם נקודות 20האיכות המירבי הינו ציון  .9.4.1

 המועצה )להלן: "ועדת האיכות"( שתעביר את המלצותיה לאישור ועדת המכרזים.

מנהלת אגף החינוך, מנהלת מחלקת הנוער, מ.מ מנהלת חברי ועדת האיכות הנם:  .9.4.2

מובהר, כי  .שרויות, הנדסאי בניין אחזקה ויועץ חיצוני למכרזרכש, מכרזים והתק

בכל שלב של המכרז תהא המועצה רשאית לקבל החלטה בדבר שינוי בהרכב ועדת 

 האיכות, וזאת מבלי לשלוח הודעה מוקדמת למציעים.

ועדת האיכות תעניק ניקוד איכות להצעות בהתאם לפרמטרים המפורטים להלן, על  .9.4.3

 להצעה למכרז: סמך החומר שיצורף

 ניקוד מקסימלי קריטריון

  ₪ 75,000-עבודות נגרות בהיקף שלא יפחת מ

 2017-2018פרויקטים של עבודות נגרות בין השנים  4 המציע ביצע

 .)לא כולל מע"מ( לכל פרויקט₪  75,000-בהיקף שלא יפחת מ

 נק'  5

  עבודות נגרות במבחני חינוך

 2017-2020נגרות בין השנים  למציע ניסיון בפרויקטים של עבודות

 חינוך* במוסדות

נק' לכל  2.5נק' ) 5

 פרויקט(

 המלצות מלקוחות

 לקוחות להם נתן שירותי נגרות 2 הציגלהמציע על 

נק' לכל  5נק' ) 10

המלצה רלוונטית 

 וטובה(

 .1949-חוק לימוד חובה, תש"טלפי  " פירושםחינוך מוסדות*לעניין זה "
 

הניקוד כאמור, תהא המועצה רשאית לפנות לממליצים מובהר, כי לצורך מתן  .9.4.4

 ולצדדים שלישיים לצורך התרשמות, קבלת מידע ווידוא אמיתות המידע. 

כן מובהר, כי המועצה תהיה רשאית לפסול, על פי שיקול דעתה בלעדי, הצעה  .9.4.5

שלדעת המועצה אין לה היתכנות מבחינה פיזית או משפטית, או כי היא כוללת 

 הולמים את היותה של המועצה גוף ציבורי. תכנים שאינם 

 חישוב ציוני המחיר – 3שלב  .9.5

 הנוסחה שלהלן:, והוא יקבע על פי נקודות 80ציון המחיר המירבי הינו  .9.5.1
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מחיר ההצעות הכשרות יחושבו לפי משקל יחסי, כאשר ההצעה הנמוכה ביותר  .9.5.2

ליניארי. השקלול נקודות והיתר ביחס אליה באופן  80 -תקבל ניקוד הגבוה ביותר 

  המוצע.  הנחה מהמחיריחושב על פי סה"כ 

למען הסר ספק, המחירים אשר יוצעו על ידי המציע יהוו תמורה מלאה בגין כל  .9.5.3

הכלול בעבודות ואת כל המגיע למציע בגין עבודתו, לרבות )אך לא רק( כל 

 ההיטלים, המיסים, תשלומי החובה, שכר העובדים וכיוצא באלה, למעט מס ערך

מוסף )מע"מ(. יודגש, כי לא ישולמו התייקרויות לעבודות הכלולות במכרז זה. כמו 

 כן, לא ישולמו מקדמות. 

 חישוב הציונים הכוללים של ההצעות ודירוגן – 4שלב  .9.6

 .ציון המחירשל יון האיכות והכולל יהיה הסכום של צ ההצעהציון  .9.6.1

 . ה במכרזבעלת הציון הכולל הגבוה ביותר תוכרז כהצעה הזוכ ההצעה .9.6.2

על אף האמור, המועצה שומרת לעצמה את הזכות לקבל כל הצעה שהיא או לדחות  .9.6.3

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, 

עה כנגד המועצה ו/או מי מטעמה ולמציע לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תבי

בגין כך. כמו כן, המועצה שומרת לעצמה את הזכות לנהל משא ומתן עם המציעים, 

 כולם או חלקם )בין בטרם ההתקשרות עם הזוכה ובין לאחריה(.

לעצמה את הזכות לבחון  שומרת המועצה הצעת המציע ודירוגה,במסגרת בחינת  .9.6.4

 . בכל דרך שתראה לנכון ועל פי שיקול דעתה כל נתון רלבנטי לדעתה הקשור במציע,

המועצה תהא רשאית לפנות הן למציעים והן לצדדים שלישיים, ולבקש מהם  .9.6.5

במסגרת ההצעות, כפי שתמצא  שהוצגוהבהרות והשלמות ביחס למסמכים ונתונים 

לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי, על מנת לבדוק את ההצעות ולוודא את עמידתן 

 בתנאי המכרז.

ומכל סיבה שהיא, הבלעדי  תהלעצמה את הזכות, לפי שיקול דעת שומרועצה המ .9.6.6

לבחור זוכה במכרז, לרבות את בעל ההצעה שדורגה לבטל את המכרז ו/או לא 

  כולו או מקצתו. ,לחתום על ההסכם ו/או לא לבצעובמקום הגבוה ביותר, ו/או לא 

לא לעיל,  8.6.6ממש איזה מהאפשרויות המפורטות בסעיף לתחליט המועצה אם  .9.6.7

המועצה, דרישה טענה מכל סוג שהוא כלפי זכות ו/או כל  במכרזתהיה למשתתפים 

 לרבות זכות להחזר ההוצאות שהוצאו על ידם בגין ו/או לצורך ההשתתפות במכרז.

המועצה רשאית לבצע רק את חלקו של ההסכם ולבטל ביצועם של חלקים אחרים  .9.6.8

בין מספר  ןולחלק ותוכן לפצל את העבודבו לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, 

קבלנים לפי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת מבלי שהדבר יהווה עילה לשינוי כלשהו 

 . שהוצעו על ידי המציע במסגרת הצעתו למכרז םבמחירי

, שהוא כמו כן, שומרת לעצמה המועצה את הזכות להורות לזוכה, בכל שלב .9.6.9

, באופן זמני או לצמיתות, ולסיים להפסיק את ביצוע העבודות נשוא ההתקשרות

)לרבות, אך  את ההתקשרות עם הזוכה, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט

. בכל אחד מהמקרים לא רק, מטעמים הקשורים במימון או חריגה מתקציב(

כנגד מראש על כל טענה, דרישה או תביעה  נותן השירותלעיל, מוותר  המצוינים

והוא לא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי ו/או שיפוי , המועצה וכל מי מטעמה

עבודות אשר החלק היחסי של ההוצאות כלשהם, למעט תשלום בגין  יו/או החזר

המועצה לא . במקרה כאמור, הודעה מאת המועצהמועד הנקוב בבוצע על ידו עד ל



 

 

עבודות נשוא מכרז זה הבגין הפסקת או ביטול  לפצות את הזוכהאחראית  אתה

לן או חלקן(, ובמקרה זה יהיה הזוכה זכאי אך ורק לקבלת תמורה בגין עבודות )כו

 .שנציג המועצה אישר כי בוצעו על ידו בפועל במסגרת ההתקשרות

 הודעה לזוכה והתקשרות .10

בכפוף לעמידה בתנאי הסף וליתר תנאי המכרז, המועצה תכריז על ההצעה בעלת הציון  .10.1

 .על קבלת הצעתו הזוכהדיע למציע ותו הכולל הגבוה ביותר כהצעה הזוכה,

במקרה שבו שני מציעים או יותר יקבלו ציון כולל זהה, המועצה תעדיף את המציע  .10.2

במכרז זה, תינתן עדיפות  שקיבל את ניקוד האיכות הגבוה ביותר מבין אותם מציעים.

 5%לספקים מקומיים כך שבמידה והציון הכולל של אותו ספק מקומי יהיה נמוך בעד 

צעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר, תוכרז הצעתו של אותו ספק מקומי כזוכה במכרז מן הה

תאגיד שבעל  ;)ספק מקומי: יחיד אשר הינו תושב המועצה על פי רישומי משרד הפנים

לחוק החברות( הינו תושב המועצה על פי רישומי  268השליטה בו )כהגדרתו בסעיף 

לעיל, למועצה שמורה הזכות לפסול  9.2 על אף האמור בסעיףמשרד הפנים במועד הגשת 

הצעות עקב ניסיון רע בהתקשרות קודמת עם המציע ו/או על בסיס חוות דעת שלילית 

 ממי מהממליצים אשר נזכרו בהצעת המציע.

ימים מיום שנודע לו דבר זכייתו, ימציא הזוכה למועצה כל מסמך הנדרש  14בתוך  .10.3

התאם להוראות נספח יום ביטוחים באישור על קלצורך ביצוע ההסכם, בכלל זה, 

כשהוא חתום על ידי חברת למסמכי המכרז(  3להסכם )מסמך  נספח ו'המצ"ב כהביטוח 

 3להסכם )מסמך  'זנספח ערבות בנקאית לביצוע ההסכם בנוסח המצ"ב כ ,הביטוח

 למסמכי המכרז

ור ערבות בנקאית לביצוע ההסכם ו/או אישלא חתם הזוכה על ההסכם ו/או לא המציא  .10.4

ית רשא ימים כאמור, 14בתוך  ו/או כל מסמך אחר שנדרש להמציאועל קיום ביטוחים 

 .תו במכרזילבטל את זכי המועצה

ביצוע צורך כל רישיון ו/או היתר הדרושים על פי כל דין ל ,על חשבונו על הזוכה להשיג, .10.5

 .הסכם עמוהעל  החתימהושלא נזכרו כתנאי להגשת הצעה, עד למועד  העבודות
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 הצהרת המציע 

 כבודל

 רהמועצה האזורית תמ

 

"( המזמינה המועצהאנו הח"מ, מציעים בזה להתקשר עם המועצה האזורית תמר )להלן: " .1

בזאת הצעות לביצוע עבודות נגרות להם תידרש המועצה מעת לעת, הכוללים את הובלתם 

ל המועצה בהסכם מסגרת, וכן למבנה והתקנתם במבני החינוך שבתחום שיפוטה ש

 "(, והכל בהתאם לתנאים,השירותיםה"מועדונית" הממוקם בקיבוץ עין גדי )להלן: "

 לדרישות ולהנחיות המפורטים במסמכי המכרז, על נספחיו. 

הצעה זאת מוגשת בתום לב וללא כל קנוניה, קשר או הסכם עם כל ירים בזאת, כי האנו מצ .2

  מציע אחר לאותו מכרז. 

אנו מצהירים בזאת, כי קראנו בעיון את כל מסמכי המכרז כהגדרתם בדברי ההסבר  .3

( על נספחיו, 3וההנחיות להגשת הצעות, לרבות הסכם ההתקשרות למתן השירותים )מסמך 

נשוא במבני החינוך וכי הבנו את כל מסמכי המכרז על פרטיהם, לרבות התנאים הפיזיים ש

, שאלנו את כל השאלות שנדרשו יםצטרך ליתן את השירותהמכרז וכל יתר התנאים שלפיהם נ

לנו להבהרת המכרז, בחנו את הגורמים העשויים להשפיע על מתן השירותים בשלמותם 

וההוצאות שתהיינה כרוכות בכך עבורנו. בהתאם לכל אלה ועל פיהם ביססנו את הצעתנו, ועל 

ה על כל טענות של אי ידיעה כן אנו נהיה מנועים מלהציג כל תביעות או דרישות שתתבססנ

 .ו/או אי הבנה של המכרז או איזה מהמסמכים הנ"ל ואנו מוותרים מראש על טענות מסוג זה

לדברי  3אנו מצהירים בזאת, כי אנו עומדים בכל תנאי הסף של המכרז, כמפורט בסעיף  .4

(. בנוסף, אנו מצרפים בזאת את כלל מסמכי המכרז, לרבות 1ההסבר הכלליים )מסמך 

 הסכם, בשלמותם, כאשר כל העמודים חתומים על ידינו.ה

אנו מצהירים בזאת, כי ברשותנו המומחיות, הידע, הניסיון והציוד הדרושים לשם ביצוע  .5

השירותים נשוא המכרז. הצעתנו זאת הינה בגדר הסמכויות, הכוחות והמטרות שלנו )במקרה 

, כל עובדינו אשר יועסקו בביצוע של תאגיד( על פי מסמכי היסוד שלנו. במידה ונזכה במכרז

 השירות יהיו עובדים מוסמכים ומוכשרים כנדרש על פי כל דין ועל פי ההסכם.

תשולם לנו בכפוף למילוי התחייבויותינו בהתאם  יםידוע לנו, כי התמורה עבור השירות .6

פרט לתמורה הנקובה בהצעתנו , וכי להוראות ההסכם ועל פי תנאי התשלום המפורטים בו

 פית למכרז לא נהיה זכאים לקבלת תמורה כלשהי או החזר בגין מתן השירותים. הכס

אנו מתחייבים כי במידה ונזכה ניתן את השירותים בהתאם לכל הוראות המכרז, ובהתאם  .7

 . לצו התחלת העבודה שישלח על ידי המועצה

מסמכי  , ולחתום עלבמידה ונזכה במכרז, אנו מתחייבים להמציא את כל המסמכים הדרושים .8

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

בהתאם את טופס האישור על קיום ביטוחים המצ"ב ימים מיום ההודעה על הזכייה,  14בתוך 

את , , כשהוא חתום על ידי חברת הביטוח(3)מסמך  ' להסכםונספח -להוראות נספח הביטוח 



 

 

וכן את כל האישורים, ' להסכם, זת לביצוע ההסכם בנוסח המצ"ב כנספח הערבות הבנקאי

 הרישיונות וההיתרים הנדרשים. 

הצעתנו זו תעמוד בתוקפה ותחייב אותנו מהמועד בו הוכנסה לתיבת המכרזים ועד חתימתו  .9

ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז,  90של הסכם עמנו או עם מציע אחר או עד תום 

 ימים נוספים.  90 -מועד באת ה. ידוע לנו, כי המועצה רשאית להאריך מביניהםקדם לפי המו

 ידוע לנו כי אינכם מתחייבים לקבל את ההצעה הטובה ביותר למכרז ו/או הצעה כלשהי. .10

 )תנאי סף( המציעתיאור הפרויקטים שביצע  – 1טבלה מס'  .11

-2018בודות נגרות בין השנים )ארבעה( פרויקטים של ע 4ביצע לכל הפחות המציע מצהיר, כי 

 :)לא כולל מע"מ( לכל פרויקט, כמפורט להלן₪  75,000-בהיקף שלא יפחת מ 2020

 

מהות  פרטי איש קשר אצל הלקוח

 העבודה

היקף כספי של 

 העבודה

 75,000₪-]לא יפחת מ

 לפרויקט[

 מועד ביצוע העבודה

 [2018-2020]בין 

 __________שם: ______

 ______טלפון: ________

 דוא"ל: ______________

  

₪ _____________ 
 __________ תחילה:

 ___________ סיום:

 __________שם: ______

 טלפון: ______________

 דוא"ל: ______________

  

₪ _____________ 
 __________ תחילה:

 ___________ סיום:

 __________שם: ______

 טלפון: ______________

 _________דוא"ל: _____

  

₪ _____________ 
 __________ תחילה:

 ___________ סיום:

 __________שם: ______

 טלפון: ______________

 דוא"ל: ______________

  

₪ _____________ 
 __________ תחילה:

 ___________ סיום:

 

 ________תאריך: _____________                   שם המציע: ____________________ 
 
 

 אימות חתימה

אני הח"מ, עו"ד ______________, מאשר כי ה"ה ________________ חתמו בפני על הצהרה 

זו ועל כל המסמכים המצורפים לה וכי הם מורשי חתימה מטעם _______________ )להלן: 

האמור  "(, שחתימתם מחייבת את המציע לכל דבר ועניין, לאחר שהצהירו בפני על נכונותהמציע"



 

 

בהצהרה זו, ואישרו בפני כי אצל המציע נתקבלו כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי 

 מסמכי ההתאגדות של המציע ועל פי כל דין לחתימת המציע על הצהרה זו.

 

__________________ __________________ __________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד                       עו"ד                     תאריך       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 05/21למכרז מס'  1' למסמך בנספח 

 

 תצהיר בדבר העדר זיקה לחבר או עובד מועצה והיעדר ניגוד עניינים

 כבודל

 רהמועצה האזורית תמ

 
 ים:הנני מצהיר בזאת כי מועצה אזורית תמר הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבא .1

 כדלקמן: ,א׳ )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע 122סעיף  .1.1

״חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על 

עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד 

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות״. -לחוזה או לעסקה עם המועצה, לעניין זה, ״קרוב״ 

)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  12כלל  .1.2

 המקומיות הקובע:

״חבר  ״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית: לעניין זה,

י שיטה בו )ראה הגדרות חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעל -מועצה״ 

 ( )ב(״.1) 2 -( )ב( ו1) 1״בעלי שליטה״ ו״קרוב״ בסעיף 

 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי: 174סעיף  .1.3

״פקיד או עובד של מועצה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או 

עם המועצה ובשום עבודה זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה -על ידי בן

 המבוצעת למענה״.

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי: .2

בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני לו  בין חברי מועצת המועצה אין לי: .2.1

 סוכן או שותף.

אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים  .2.2

או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד בהונו 

 אחראי בו.

 אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות. .2.3

 כמו כן אני מבקש להודיע ולהצהיר כי: .3

אין כל מצב של ניגוד עניינים ביני או בין עניין אישי שלי לבין השתתפותי במכרז ו/או מתן  .3.1

 ים למועצה במידה ואזכה במכרז. השירות

במידה ואזכה במכרז, אני מתחייב לדווח למועצה, מיד וללא דיחוי, על כל עניין או נושא  .3.2

או התפתחות אשר יש לי לגביהם עניין ואשר עלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם חובותיי 

ו למועצה והתחייבויותיי למועצה ו/או אשר קשורים במישרין או בעקיפין לשירותים ווא

 יש עניין בהם. 

ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה או ניגוד עניינים כאמור  .4

 לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו  .5

 אמת.

 כל דין ו/או מזכויותיה של המועצה על פי כל דין. אין כאמור לעיל כדי לגרוע מהוראות  .6

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



 

 

  

 תאריך: _____________________                   שם המציע: ____________________ 
 
 
 

 
 אימות חתימה

 

הופיע/ה בפני מר/גב' ______________, מאשר בזאת כי ביום ________  , עו"דאני הח"מ

_____________ ת.ז. ______________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת 

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

 תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני. 

 

__________________ __________________ __________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד                       עו"ד                     תאריך       
 
 



 

 

    כתב ההצעה הכספית – 2מסמך 

 *יש לצרף במעטפה נפרדת*
 לכבוד

 המועצה האזורית תמר

אני הח"מ __________________, מס' זיהוי _______________, מורשה לצורך הגשת  .1

המציע ________________ מס' תאגיד _____________ )להלן:  הצעה זו מטעם

"(, מאשר בזה כי קראתי בעיון את מסמכי המכרז, לרבות החוזה ונספחיו, הבנתי המציע"

 ובחנתי אותם, ואני מקבל על עצמי את כל ההתחייבויות הכרוכות בהם. אני מאשר בזאת כי

ורמים המשפיעים על אופן מתן תנאי המקום ואת כל הגשל  המשמעויות אתאני מבין 

השירותים, העלויות ותקופת החוזה, ואני מוותר בזאת על כל טענה לפגם/ חוסר/ אי בהירות/ 

 אי התאמה ביחס למסמכי המכרז והתחייבויות המציע במסגרת הצעתו למכרז. 

מתן השירותים ומילוי כל להמחיר המוצע על ידי " מפרט עבודות", נספח א' 3למסמך בהתאם  .2

 תחייבויות המציע על פי מסמכי המכרז, לרבות ההסכם, על נספחיו: ה

 

 

 הערות מחיר שם הפריט מס"ד

1 N-1   

2 N-3   

3 N-8   

4 N-9   

5 N-10   

6 N-11   

7 N-12   

8 N-13   

9 N-14   

10 N-15   

11 N-16   

12 N-17   

13 N-18   

14 N-19   

15 N-20   

16 N-22   

17 N-23   

18 N-24   

   הובלה והרכבה 

   סה"כ 

 

 

ידוע לי, כי אין ברשימה זו התחייבות של המועצה, להזמין את כל הדגמים המפורטים לעיל,  .3

והמועצה שומרת לעצמה את הזכות להחליט איזה דגמים ומה מספר הכמויות אותו היא 

 מעוניינת להזמין.

ן את כל הגורמים המשפיעים ו/או עשויים בחשבובמסגרת הצעת המציע לעיל, הביא המציע  .4

וזאת ללא כל יוצא מהכלל ולמשך כל תקופת המכרז  עלות השירות,להשפיע בעתיד על 

 וההסכם ולמשך כל תקופות ההארכה האופציונאליות הנכללות בהם.



 

 

 תאריך: _____________________                   שם המציע: ____________________ 
 
 

 ימהאימות חת

הצהרה _, מאשר כי ה"ה ________________ חתמו בפני על _____________עו"ד אני הח"מ, 

: ועל כל המסמכים המצורפים לה וכי הם מורשי חתימה מטעם _______________ )להלןזו 

, שחתימתם מחייבת את המציע לכל דבר ועניין, לאחר שהצהירו בפני על נכונות האמור "(המציע"

אישרו בפני כי אצל המציע נתקבלו כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי בהצהרה זו, ו

 .מסמכי ההתאגדות של המציע ועל פי כל דין לחתימת המציע על הצהרה זו

 

__________________ __________________ __________________ 

 וחותמת עו"ד חתימה                       עו"ד                     תאריך       

 



 

 

    הסכם – 3מסמך 
 

 2021_____ ___ לחודש יום _נווה זוהר בשנערך ונחתם ב

 

 מועצה אזורית תמר  :בין

 869100מנווה זוהר, ד.נ. ים המלח 

 ;מצד אחד               "(המועצה)להלן: "

 

 

 ________________________   :בין ל

 רח' ___________________מ  

 ;שנימצד                "(נותן השירות)להלן: "                      

 

 

שירותים לביצוע עבודות נגרות להם יידרש מנותן השירות להזמין  נתמעוניי והמועצה  הואיל

מעת לעת, הכוללים את הובלתם והתקנתם במבני החינוך שבתחום  נותן השירות

וכן למבנה  ץ עין גדי, וכן למבנה ה"מועדונית" הממוקם בקיבוהמועצהשל  השיפוט

זאת בהתאם לתנאי הסכם זה על , ומועדונית נוסף ככל שתחליט על כך המועצה

 "(;השירותיםויתר הנספחים להסכם )להלן: " התוכניותמפרט נספחיו, לרבות 

 

וזכה בו )להלן: המועצה  מהשפרס 05/21מס' פומבי השתתף במכרז  ונותן השירות והואיל

, והכל בהתאם מועצהל ביצוע העבודותצמו ליתן את "(, והוא מקבל על עהמכרז"

ובמתכונת ועצה של המ הלהוראות מסמכי המכרז והסכם זה לשביעות רצונ

 המתוארת להלן;

 

את ביצוע העבודות בתנאים ובמחירים  לנותן השירותלמסור  מההסכי והמועצה והואיל

 המפורטים בהסכם על נספחיו;

 

 לו היטב תוכן ההסכם על כל חלקיו ונספחיו; מצהיר כי ידוע ונותן השירות והואיל

 

 :לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן
 

 מבוא .1

, וכן נותן השירותהצעתו הכספית של לרבות , על נספחיו להסכם יצורפו מסמכי המכרז .1.1

 נספחי ההסכם הבאים:  

 מפרט עבודות; –נספח א' 

 טופס הזמנת עבודה; –' בנספח 

 יטוחנספח ב –' גנספח 

 ;נוסח ערבות ביצוע –' דנספח 



 

 

 טיב;נוסח ערבות  –' הנספח 

 ;תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים –' ונספח 

 ;תצהיר בדבר קיום דיני העבודה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים –' זנספח 

על נספחיו, לרבות המבוא להסכם זה והמסמכים המצורפים לו וכן כל מסמכי המכרז  .1.2

 למכרז, מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.  נותן השירותשל  פיתהכס הצעתו

כותרות הסעיפים בהסכם זה הינן לשם הנוחות בלבד ולא תשמשנה בפירושו של הסכם  .1.3

 זה או תניה מתניותיו.

 מהות ההתקשרות .2

שירותי נגרות שיבוצעו על ידי נותן השירות במבני החינוך למתן הסכם זה הינו  .2.1

במבנה מעת לעת וכן שירותי נגרות המועצה ידרש תלהם  שבמועצה האזורית תמר,

 נספח א'ה"מועדונית" הממוקם בקיבוץ עין גדי כמפורט במפרט העבודות המצ"ב כ

 .וככל שתחליט המועצה מבנה מועדונית נוסף באחד מיישובי המועצהלהסכם, 

ת על נותן השירות יבצע את השירותים על פי תכנית עבודה והנחיות שימסרו לו מעת לע .2.2

 ידי נציג המועצה. 

ידוע לנותן השירות, כי נציג המועצה רשאי, אך לא חייב, לפקח על ביצוע השירותים,  .2.3

ובכל מקרה לא יהיה בכך כדי לגרוע מהאחריות המלאה של נותן השירות לבצע את 

השירותים באופן מקצועי ומעולה, בהתאם לדרישות כל דין, הוראות הסכם זה 

 של המועצה.ולשביעות רצונה המלא 

מבלי לגרוע מהתחייבויותיו של נותן השירות ליתן את השירותים, מוסכם בזאת, כי  .2.4

המועצה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לגרוע מהיקף השירותים 

שיינתנו על ידי נותן השירות, על ידי הגדלה ו/או הפחתה של כמות השירותים בכל דרך 

ה לכך במידת הצורך, ולנותן השירות לא תהיינה שתמצא לנכון, תוך התאמת התמור

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

 הצהרות והתחייבויות נותן השירות .3

נותן השירות מצהיר, כי הוא עוסק מורשה ומנהל ספרים כחוק וכי הוא מחזיקה בכל .   3.1

לשם ניהול העסק שהוא מנהל  הרישיונות, האישורים וההיתרים הנדרשים על פי דין

 ולשם ביצוע השירותים על פי הסכם זה. 

 נותן השירות אחראי להשיג ולשמור בתוקף בכל עת וברציפות את כל האישורים  .3.2

 שנדרשים ו/או יידרשו בעתיד על פי כל דין לצורך מתן השירותים ולהארכתם על פי

ים להיות על שם נותן למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי כל האישורים חייב הצורך.

השירות בעצמו. ביטול ו/או שלילה ו/או פקיעת איזה מהאישורים, ההיתרים או 

הרישיונות כאמור יהווה עילה לביטול מיידי של הסכם זה, ולנותן השירות לא תהיינה 

 כל דרישות ו/או טענות ו/או תביעות כנגד המועצה עקב כך.

ייעשה בכפוף לאישור מראש ובכתב של ביצוע חלק מהשירותים באמצעות קבלן משנה  .3.3

 נציג המועצה. 



 

 

נותן השירות מתחייב לעבוד בהתאם להוראות כל דין ובהתאם להוראות והנחיות  .3.4

 המועצה.

נותן השירות מצהיר, כי הוא בעל הידע והמיומנות הדרושים לביצוע השירותים ברמה  .3.5

זה ולשביעות  מקצועית גבוהה וביעילות, בהתאם להוראות כל דין והוראות ההסכם

המלא של המועצה. כן מצהיר נותן  השירות, כי הוא בחן את השירותים לביצוע  הרצונ

על פי ההסכם זה וכי הוא מכיר את התנאים והנסיבות הקשורים וכרוכים בהם וכי לא 

תהיינה לו טענות בקשר עם היקפם או ביצועם )לרבות כח אדם מנוסה ומוכשר לביצוע 

הדרושים לשם כך( או בקשר עם התמורה שתשולם לו על פי  העבודה, ציוד וחומרים

 הסכם זה.

נותן השירות מצהיר, כי הוא בעל כל הציוד הדרוש לשם מתן השירותים  באופן  .3.6

מקצועי וטוב ככל הדרוש. מבלי לגרוע מכלליות האמור, לנותן השירות הרכבים והציוד 

 המכרז.  א' למסמכיבנספח המתאימים על מנת ליתן את השירותים בהתאם לאמור 

נותן  השירות מצהיר, כי ידוע לו שהשירותים יסופקו על פי הנחיות שתימסרנה לו מעת  .3.7

לעת על ידי נציג מטעם המועצה )להלן: "נציג המועצה"( ותחת פיקוחו. כן מצהיר נותן 

השירות, כי ידוע לו שהשירותים כפופים לשינויים ולהנחיות נוספות ו/או אחרות 

לעת לנותן השירות על ידי נציג המועצה, ככל שיימסרו, ונותן השירות שיימסרו מעת 

 מתחייב לפעול לפי הנחיות אלה. 

על אף האמור לעיל, מובהר, כי אין במתן הוראות ו/או בפיקוח על ידי נציג המועצה כדי  .3.8

לשחרר את נותן השירות מהתחייבויותיו על פי הסכם זה, או כדי לגרוע מאחריותו 

נן השירות לספק את השירותים באופן מקצועי בהתאם להוראות המלאה של נות

 הסכם זה.

 אופן ביצוע העבודות .4

כל הציוד, החומרים וכוח האדם הדרושים לשם מתן השירותים יסופקו על ידי נותן  .4.1

 השירות, על אחריותו ועל חשבונו.

ים נותן השירות יבצע את השירותים באופן מקצועי ומעולה, תוך שימוש בציוד וחומר .4.2

 מקצועיים ומעולים התואמים את המטרה לה הם משמשים.

נותן השירות מתחייב, כי הוא ועובדיו ומי מטעמו ימלאו אחר הוראות כל דין בקשר  .4.3

למתן השירותים על פי הסכם זה, לרבות, אך לא רק, דיני הבטיחות בעבודה ורישוי 

נותן השירות ינקוט ככל שנדרש לביצוע השירותים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, 

בכל האמצעים על מנת למנוע סיכון או מטרד לציבור, לרכושו או לביטחונו 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 נותן השירות  .4.4

ל דין או הסכם זה לרבות, אך לא רק, אי תיקון תקלה, ניקיון, תברואה, אחר הוראות כ

בטיחות בעבודה וכו', יחויב נותן השירות בגין הוצאות אלו. חשבון בעבור הוצאות אלו 

יוגש לנותן השירות מיד לאחר גרימת הנזק ונותן השירות מתחייב לשאת בתשלום של 

 כל הסכום האמור שנקבע על ידי המועצה. 



 

 

עצה רשאית לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה, לרבות הפסקת השירותים המו .4.5

המבוצעים על ידי נותן השירות, בכל מקרה בו על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט 

ניתנים השירותים שלא בהתאם לכללי הבטיחות בעבודה כמתחייב הסכם זה או על פי 

 המטרד. כל דין, ועל מנת להביא לסילוק ההפרעה, המפגע או 

השירות מתחייב לבצע את השירות בעצמו ובאמצעות עובדיו בלבד, ואין הוא  ןנות .4.6

רשאי להסב לאחר או לאחרים, לרבות קבלני משנה מטעמו של נותן השירות, את 

זכויותיו או חובותיו לפי הסכם זה, כולן או חלקן, אלא אם קיבל על כך את הסכמת 

סכמתה כאמור לעיל, אין ההסכמה המועצה מראש ובכתב. נתנה המועצה את ה

האמורה פוטרת את נותן השירות מאחריותו ומהתחייבויותיו לפי הסכם ו/או על פי כל 

 דין ונותן השירות ישא באחריות מלאה לביצועם התקין של השירותים על פי הסכם זה.

התעוררה לדעת נותן השירות מניעה כלשהי, זמנית או קבועה, לביצוע השירותים על   .4.7

, יודיע על כך נותן השירות  לנציג המועצה לאלתר, על מנת ליתן לנציג המועצה את ידו

פרק הזמן המרבי להתארגנות. אין במתן הודעה כאמור כדי לגרוע מכל סעד אחר 

 שיהיה נתון למועצה אם אכן תתעורר מניעה כאמור.

ו של נציג ביצוע השירותים יהיה נתון לפיקוחו ולהנחיותיו של נציג המועצה וקביעותי .4.8

המועצה בעניין עצם ביצועם של השירותים ובעניין רמת הביצוע ומועד הביצוע תהיינה 

סופיות. אין בסמכויותיו האמורות של נציג המועצה כדי לגרוע מאחריותו של נותן 

השירות לביצוע השירותים באופן מקצועי ומעולה, בהתאם להוראות כל דין והוראות 

 הסכם זה.

 ייב ליתן תקופת אחריות בת שלוש שנים לכל מוצר שיסופק על ידו.נותן השירות מתח .4.9

במסגרת תקופת האחריות יפעל נותן השירות לתיקון  התקלות ללא כל עלות ו/או  .4.10

 השתתפות עצמית והכל בהתאם לפניית המועצה עד להשמשת המוצר שסופק על ידו.

שה שימוש ככל שתידרש החלפת חלקים במסגרת תקופת האחריות, החלפים בהם יע .4.11

 נותן השירות יהיו חלפים חדשים בלבד.

ימים מההודעה על התקלה , יוחלפו  21מוצרים שלא יתוקנו ו/או יוחזרו לשימוש בתוך  .4.12

 על חשבון נותן השירות במוצר חדש ותקין ללא עלות. 

 ההסכם תקופת .5

חודשים שתחל ביום  12לתקופה של זה הנה הסכם תקופת ההסכם על פי  .5.1

 ."(תקופת ההתקשרות")להלן: , __________יום ועד ל __________

ההתקשרות מעת לעת בתקופות נוספות, להאריך את תהיה נתונה האופציה מועצה ל .5.2

חודשים נוספים, ובלבד שתקופות אלו לא תעלנה במצטבר  12-שכל אחת מהן תהיה ל

מימוש תקופת האופציה תעשה על פי שיקול . "(תקופות האופציה"שנים )להלן:  5על 

, ובמהלכה יחולו על הצדדים התנאים הקבועים המועצההבלעדי והמוחלט של  העתד

 בשינויים המחייבים., על נספחיו, הסכם זהב



 

 

בכל עת, מכל סיבה שהיא, להביא הסכם זה  תרשאיהיה ת המועצהעל אף האמור לעיל,  .5.3

 נותן השירותיום מראש, ול 30לפחות  לנותן השירותלידי סיום בהודעה בכתב שתימסר 

לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין. במקרה זה לא תחול חובה לפצות 

בגין נותן השירות תשלום כלשהו, פרט לתשלום התמורה ל לנותן השירותו/או לשלם 

 השירותים שניתנו על ידו בפועל, ככל שניתנו, עובר למועד הפסקת ההתקשרות. 

 התמורה .6

על פי ההסכם במלואן,  נותן השירות תייבויותמורת ביצוע העבודות וקיום כל התח .6.1

, ובהתאם לביצוע בפועל המועצהשל  המלאה  נהרצובמועדן, במקצועיות ולשביעות 

סכום  לנותן השירותלשלם מועצה ה תולמנגנון התשלומים הקבוע בהסכם, מתחייב

ובמילים: )לא כולל מע"מ( __ של: __________

ביחס לעבודות במועדונית מע"מ(,  לללא כו)___________________________₪ 

 "(.התמורהלהלן: "גדי, -עין 

 סעדים ותרופות .7

לא ביצע נותן השירות תיקון/שירות/התקנה כלשהו אשר נדרש לו בהתאם להסכם זה  .7.1

בגין מע"מ( לא כולל) ₪   350למועצה קנס בסך של שלם יובמועד שנקבע לו בהסכם זה, 

מזכותה של המועצה לתבוע מנותן השירות את כל הפרה כאמור. אין באמור כדי לגרוע 

 נזקיה בגין כל נזק שייגרם לה ו/או לבטל את ההסכם עמה.

ובנוסף, היה ומתן השירותים על ידי נותן השירות ו/או  34מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .7.2

מי מטעמו היה לקוי, חסר, רשלני או בלתי מקצועי, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט 

ו שנותן השירות ו/או מי מטעמו לא קיימו אחר הוראות והנחיות של המועצה, א

המועצה ו/או מי מטעמה ו/או לא עמדו בהנחיות המופיעות בהסכם ובנספחיו ו/או 

בהתחייבויות נותן השירות במסגרת המכרז, תהא המועצה רשאית להביא לביטולו של 

תיה ודרישותיה יום ובה פורטו טענו 7הסכם זה, ובלבד שנתנה על כך התראה בת 

באשר לאופן מתן השירות, והטעון תיקון לא תוקן באופן מלא לשביעות רצונה של 

 הימים האמורים. 7המועצה במהלך 

נשנתה ההפרה פעם נוספת, תהא המועצה רשאית להביא לביטולו המיידי של הסכם  .7.3

 זה, בלא מתן התראה או הודעה מוקדמת.

 15,000ישלם למועצה פיצוי מוסכם בסך  הפר נותן השירות הסכם זה בהפרה יסודית, .7.4

 לא כולל מע"מ.₪ 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תהא המועצה זכאית להודיע על ביטולו של הסכם זה או  .7.5

חלקו על פי שיקול דעתה הבלעדי, וללא מתן הודעה מוקדמת בכל אחד מן המקרים 

 הבאים:

ן שיש בו כדי לסכן באופן שאינו עומד בדרישות הדין או באופפעל נותן השירות  .7.5.1

את שלום הציבור, יראו בכך הפרה יסודית של ההסכם זה והמועצה תהא 

 רשאית להורות על ביטולו המיידי של הסכם זה.

 נותן השירות נכנס להליכי פירוק. .7.5.2



 

 

נגד נותן השירות הוגשה בקשה למינוי כונס נכסים )זמני או קבוע(, להכרזתה  .7.5.3

יום או אם  60ע(, והמינוי לא יבוטל תוך כפושט רגל, למינוי מפרק )זמני או קבו

 .נותן השירות נמצא באיחוד תיקים או אם הוגשה בקשה לאיחוד תיקים

אם יוטל צו עיקול על נכס מנכסיה של נותן השירות ועיקול זה לא הוסר תוך  .7.5.4

 שבועיים.

שונתה הבעלות ו/או השליטה בנותן השירות באופן מהותי בכל דרך, ללא  .7.5.5

 ובכתב. הסכמת המועצה מראש

שונה מצבו העסקי או הכספי של נותן השירות באופן אשר על פי שיקול דעתה  .7.5.6

הבלעדי של המועצה עלול להשפיע מהותית לרעה על יכולתו של נותן השירות 

 לבצע כיאות את התחייבויותיו על פי ההסכם.

נותן השירות נמנע מלתקן ליקוי ביחס לחובותיו כלפי עובדיו לאחר התראה  .7.5.7

 ו/או ביצע הפרה שנייה בכל הנוגע לזכויות עובדיו.  שנמסרה לו

ימים  7 -עם ביטול ההסכם או חלק ממנו מכל סיבה שהיא, ובכל מקרה לא יאוחר מ .7.6

מיום משלוח הודעת הביטול על ידי המועצה, מתחייב נותן השירות לחדול מביצוע 

 השירותים.

ישולם לנותן  היה והמועצה תבטל את ההסכם או חלק ממנו מכל סיבה שהיא, לא .7.7

השירות תשלום נוסף כלשהו לאחר מועד הביטול, טרם יקבעו כל סכומי הנזקים, 

התשלומים וההוצאות המגיעים למועצה בגין ביטול כאמור על פי הוראות ההסכם ו/או 

על פי כל דין. סכומי הוצאות הביטול כאמור ינוכו על ידי המועצה מכל תשלום המגיע 

ום הוצאות הביטול של המועצה יעלה על הסכום המגיע לנותן השירות, והיה אם סכ

לנותן השירות עם סיום השירות, ישלם נותן השירות למועצה, מייד עם דרישתה 

 הראשונה, את סכום היתרה. 

הודיעה המועצה על ביטול ההסכם, תהא המועצה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי,  .7.8

ולשלם לו מתוך הכספים המגיעים להתקשר עם נותן שירותים אחר לביצוע השירותים 

 לנותן השירות או לגבות מנותן השירות את המחיר ששילמה בגין השירותים. 

או לחלט כל סכום המגיע או שיגיע לה מאת נותן המועצה תהיה רשאית לקזז, לעכב  .7.9

השירות כנגד כל סכום המגיע ממנה לנותן השירות מכוח הסכם זה בכל אחד 

מהמקרים בהם הפר נותן השירות התחייבות כלשהי מההתחייבויות שנטל על עצמו על 

 .פי הסכם זה לרבות

ת העומדת לרשות למען הסר ספק מובהר, כי קיזוז זה הינו תרופה מיידית ואוטומטי .7.10

המועצה, אולם השימוש בה איננו מקנה לנותן השירות כל זכות להמשיך ולהפר את 

ההסכם ואיננו מונע מהמועצה להשתמש באמצעים אחרים העומדים לרשותה על פי כל 

 דין במקרה של הפרת ההסכם.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות הצדדים במקרה של הפרת הסכם על ידי מי מהם,  .7.11

 .1970-בהתאם להוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה( התשל"א

 מעביד -אי תחולת יחסי עובד .8

נותן השירות מצהיר, כי ידוע לו שההתקשרות בין הצדדים הינה התקשרות של קבלן  .8.1

עצמאי עם המועצה, וכי הוא או עובדיו אינם חלק מן המסגרת הארגונית של המועצה, 



 

 

שירות או על עובדיו המועסקים על ידו או באים מטעמו, ולכן לא יחולו על נותן ה

זכויות כלשהן של עובדי המועצה. נותן השירות או עובדי נותן השירות שיועסקו על ידו, 

לא ייחשבו בשום מקרה כעובדי המועצה וביניהם לבין המועצה לא ייווצרו או יראו 

היה אחראי לתשלום כל כקיימים או כנוצרים יחסי עובד מעביד. נותן השירות בלבד י

סכום המגיע או עשוי להגיע לעובדיו בין בגין שכרם וזכויותיהם הנלוות ובין מכל סיבה 

 שהיא.

כל העובדים המועסקים או שיועסקו על ידי נותן השירות ייחשבו לכל דבר ועניין  .8.2

כעובדיו. כל ההוצאות הכרוכות במתן השירותים לרבות שכר עבודה והנלווים לו, מס 

, תשלומים לביטוח הלאומי וכל מס או היטל או מלווה וכל תשלום סוציאלי או הכנסה

אחר, תשלומי מיסים וכל יתר ההוצאות וכל הסיכונים והאחריות בקשר עם מתן 

השירותים והנזקים שיגרמו למי מעובדיו, עובדי המועצה או לצד ג' כלשהו יחולו על 

ראית לכך בכל צורה ואופן שהוא. נותן השירות וישולמו על ידו והמועצה לא תהא אח

נותן השירות מצהיר כי הוא מתחייב לשלם לעובדיו את מלוא שכרם על פי הוראות כל 

דין ו/או הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה וכי יקיים הוראות הדין כלפי עובדיו בכל עת 

לרבות אך מבלי לגרוע הוראות החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ומבלי שהדבר 

 ם יחסי עובד ומעביד בין המועצה לבין עובדיו ו/או נותן השירות.יקי

נותן השירות מתחייב לפצות ו/או לשפות את המועצה מייד עם דרישתה הראשונה בגין  .8.3

כל הוצאה ו/או נזק שייגרמו למועצה, במידה וייקבע בניגוד לכוונתם המפורשת של 

ותן השירות ו/או עובדיו, לרבות הצדדים, כי שררו יחסי עובד מעביד בין המועצה לבין נ

בגין הוצאותיו המשפטיות עקב דרישה ו/או טענה כאמור. ייקבע כאמור כי התקיימו 

יחסי עובד ומעביד בין הצדדים, תבוצע התחשבנות מחדש של התמורה לנותן השירות 

מהתמורה ו/או על שכר המינימום בצירוף הנלווים שהיו  50%באופן שזו תועמד על 

ובדים אילו היו מועסקים על ידי המועצה, לפי הנמוך והמועצה תהיה זכאית מגיעים לע

 להשבת כל סכום ששולם ביתר על ידה לנותן השירות.

נותן השירות ימסור לנציג המועצה, ככל שיידרש, את כל הפרטים שיידרשו על ידיו על  .8.4

ורמציה עובדיה, לרבות אך מבלי לגרוע שמותיהם, מספרם, מקצועם, דירוגם וכל אינפ

אחרת שיידרש על ידי נציג המועצה ובכלל זה מסמכים הנוגעים להכשרתם ומסמכים 

הנוגעים לתנאי העסקתם לרבות אך מבלי לגרוע רישוי, היתרים להעסקה וכיו"ב הכל 

 על פי כל דין.

המועצה ו/או נציג המועצה יהיו רשאים, על פי שיקול דעתם הבלעדי, לדרוש מנותן  .8.5

להחליף עובד ו/או עובדים שלו, ונותן השירות יבצע את המבוקש  השירות להרחיק ו/או

מיד עם הפניית הדרישה האמורה. לנותן השירות יהיה זכות ערעור בפני מנהל אגף 

 תפעול ותחזוקה במועצה, והחלטתו של האחרון תהא סופית ומחייבת. 

בדיו על נותן השירות יקפיד לשלם לעובדיו ובמועד מלוא התשלומים שעליו לשלם לעו .8.6

 פי כל דין ו/או הסכם קיבוצי ו/או  צו הרחבה.

נותן השירות מתחייב לקיים בכל תקופת ההסכם את כל חוקי העבודה, תקנותיהם  .8.7

והוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים על כל שינוייהם ועדכוניהם, לרבות חוקי 

א בטיחות בעבודה, בריאות ורווחה. בכלל זה מתחייב נותן השירות לשלם מלו

זכויותיהם של עובדיו ולבטחם בביטוח פנסיוני כמתחייב, וכן להמציא למועצה, ככל 

שיידרש לכך, אישור רו"ח בדבר תשלום מלוא השכר והזכויות הנלוות לעובדיו. להסרת 



 

 

ספק לא יהיה בהמצאת מסמכים או נתונים כאמור כדי להקים יחסי עובד ומעביד בין 

 מעובדיו. המועצה לבין נותן השירות ו/או מי 

אין בכל האמור לעיל, כדי לפגוע בהתחייבות נותן השירות למלא אחר הנחיות המועצה  .8.8

 והוראותיה כפי שינתנו לו על ידי נציג המועצה או מי מטעמו.

 אחריות ושיפוי  .9

נותן השירות יהיה אחראי כלפי המועצה לכל נזק גוף ו/או נזק רכוש ו/או אובדן ו/או  .9.1

עצה ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי הפסד העלולים להיגרם למו

כלשהו ו/או לעובדי נותן השירות ו/או לקבלני משנה מטעם נותן השירות ו/או 

לעובדיהם ו/או למי מטעמם, כתוצאה ממעשה ו/או מחדל ו/או טעות ו/או השמטה של 

בע ו/או נותן השירות ו/או עובדיו ו/או כל מי מטעמו ו/או לכל אובדן ו/או נזק הנו

 בקשר לשירותים. 

נותן השירות לבדו יהיה אחראי כלפי המועצה לאבדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג  .9.2

השירותים נשוא ותאור הנמצא או שהובא על ידו ו/או על ידי מי מטעמו לצורך 

 ההסכם. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור ולמען הסר ספק מובהר בזה, כי נותנן השירות יישא  .9.3

 לאה כלפי המועצה בכל הנוגע לשירותים, כמתואר לעיל.באחריות המ

נותן השירות פוטר בזאת את המועצה ואת הפועלים מטעמה מכל אחריות לגבי נזקים  .9.4

ימים על כל  7כאמור ומתחייב לשפותה ו/או לפצותה ו/או את הפועלים מטעמה תוך 

ה תודיע סכום שתחויב לשלם עקב נזקים כאמור לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד. המועצ

 לנותן השירות על כל תביעה שתוגש נגדה כנ"ל ותאפשר לו להתגונן מפניה על חשבונו. 

המועצה רשאית לקזז מן התשלומים אשר נותן השירות זכאי להם מכוח הסכם זה  .9.5

ו/או מכל סיבה אחרת סכומים אשר נתבעים מהמועצה על ידי צד שלישי כלשהו בגין 

תן השירות כאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו מעשה או מחדל שהם באחריותו של נו

 למועצה מחמת מעשה או מחדל שהם באחריותו של נותנן השירות כאמור לעיל.

 ביטוח .10

להבטחת אחריותו של נותן השירות כאמור לעיל ועל פי כל דין ומבלי לגרוע  .10.1

יחולו הוראות נספח הביטוח  נותן השירות מובהר כי על מהתחייבותו וחובותיו, 

 צ"ב להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו המ

על נותן השירות לשאת בתשלומים המוטלים עליו כמעביד לפי חוק הביטוח הלאומי  .10.2

 ו/או כל חוק אחר הדן בביטוח עובדים על ידי מעבידם.

 תיקון פגמיםהאחריות ותקופת  .11

  .שלוש שנים" לגבי כלל העבודות הנה האחריות תקופתלצורך הסכם זה " .11.1

, על חשבונו ובאחריותו, כל פגם, כשל, נותן השירותיתקן  האחריותתקופת במהלך  .11.2

ובתוך פרק ועצה המלא של המ הקלקול וכיו"ב שיתגלה בעבודות, וזאת לשביעות רצונ

, המועצהיתקן על חשבון נותן השירות . על אף האמור, נציג המועצההזמן שיקבע 



 

 

שאירעו מחמת מעשה או מחדל , פגמים נציג המועצהבכפוף לאישור מראש ובכתב של 

ו/או מחמת נזק שגרם צד שלישי, אשר אינו בשליטתו של  המועצהרשלני או מכוון מצד 

 . נותן השירות

את הפגמים, כולם או מקצתם, או לא תיקנם תוך המועד שקבע  נותן השירותלא תיקן  .11.3

ם לתקן את הפגמי – תאך לא חייב – תרשאי המועצההיה ת, נציג המועצהלצורך כך 

ו/או באמצעות אחרים, וכל ההוצאות שתגרמנה בקשר לתיקונים כאמור  הבעצמ

 הראשונה, הלפי דרישתועצה במלואן ותשולמנה על ידו למנותן השירות תחולנה על 

על פי ההסכם ועל פי כל דין בגין נזקים  המועצהוזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של 

 .נותן השירותמור על ידי כתוצאה או בקשר להפרת ההסכם כא השנגרמו ל

 טיב לביטחוןערבות  .12

לתיקון הפגמים שיתגלו  נותן השירותלהבטחת טיב העבודות וקיום התחייבויות  .12.1

כמפורט בפרק זה, וכתנאי לתשלום החשבון הסופי, ימציא האחריות במהלך תקופת 

מהיקף העבודות בפועל  10%ערבות בנקאית אוטונומית בגובה ועצה למנותן השירות 

להסכם, ובתוקף למשך  ה'נספח פי ערך החשבון הסופי המאושר, בנוסח המצ"ב כעל 

 "(. ערבות טיבובמשך חודש לאחריה )להלן: " האחראיותכל תקופת 

 הלעכב תחת יד תרשאיועצה היה המתעל אף האמור בכל מקום אחר בהסכם,  .12.2

לה על הבלעדי, סכום אשר לא יע ה, לפי שיקול דעתנותן השירותמהחשבון הסופי של 

על פי החשבון הסופי המאושר )כהגדרתו להלן(, וזאת עד נותן השירות מהמגיע ל 10%

בטחון לעיל )להלן: " 38.1בהתאם להוראות  המועצהלהמצאת ערבות טיב לידי 

 "(. הטיב

, האחריותעל הצורך לתקן פגמים שנתגלו בתקופת נותן השירות להמועצה  ההודיע .12.3

נותן לכל פרק הזמן שיידרש ל הטיב תחת ידאת ערבות הועצה חזיק המתמשיך ות

לדרוש  ועצההמ ת. לצורך כך, רשאיועצההמלתקן את הפגמים לשביעות רצון השירות 

לעת, את תוקפה של ערבות הטיב, וזאת עד לתיקון להאריך, מעת נותן השירות מ

 , כמפורט לעיל. ועצההפגמים לשביעות רצון המ

ת התחייבותו לתיקון פגמים במפורט בפרק לא יקיים אנותן השירות בכל מקרה שבו  .12.4

בכל עת, בשלמות או לשיעורין, לחלט את ערבות הטיב  תרשאי ועצההיה המתזה לעיל, 

ו/או בכל  לנותן השירותו/או לפנות קודם  הלהוכיח את דרישת תהיה חייבתמבלי ש

כל הפרש נותן השירות ולדרוש ולקבל מאת  אופן אחר לדרוש ממנו קודם את התשלום

, לרבות קיזוז הסכום הנ"ל מכל הגין פיצויים על נזקים, בכל דרך העומדת לרשותב

. למען הסר ספק מובהר, כי סכום ועצהמאת המנותן השירות סכום המגיע או שיגיע ל

נותן שא בשום מקרה כל ריבית או הצמדה לטובת ילא יועצה ערבות הטיב שבידי המ

 .השירות

את הארכת תוקף הערבות לתקופה/ות רות נותן השילדרוש מ תהא רשאית המועצה .12.5

לתיקון ליקויים , וזאת במידה והעבודות ועצהנוספת/ות אשר תיקבענה על ידי המ

עריך כי הן אינן צפויות ועצה תלא יסתיימו במועד או שהמהאחריות בתקופת 

לא מילא איזו נותן השירות להסתיים בהתאם ללוחות הזמנים ו/או בכל מקרה שבו 

ו על פי הסכם זה ו/או במקרה שבו קיים הליך משפטי תלוי ועומד כנגד מהתחייבויותי

דרישה כאמור  נותן השירותבקשר עם העבודות. קיבל נותן השירות ו/או המועצה 



 

 

. כל הארכה שעליו תורה לו המועצה, יאריך את תוקף הערבות עד לתאריך ועצהמהמ

להסכם  'הנספח "ב כהמצ הטיבתומצא בנוסח זהה לנוסח ערבות ערבות כאמור השל 

 זה. 

את העבודות חמישה עשר יום לפחות לפני תום תקופה של הערבות ה המועצה לא קיבל .12.6

המועצה היה תאת הערבות לתקופה נוספת, כאמור לעיל, נותן השירות ולא האריך 

לחלט את הערבות, כולה או חלקה, וזאת מבלי לפגוע בכל תרופה אחרת  תזכאי

 כם ו/או הוראות כל דין.לפי הוראות ההס ההעומדת ל

ימים  7, בתוך נותן השירות האת הערבות, כולה או מקצתה, ימציא להמועצה  החילט .12.7

בגובה  טיבממועד היוודע לו על חילוט הערבות הבנקאית )כולה או מקצתה(, ערבות 

, אשר נוסחה ותקופתה יהיו זהים לאלו של המועצהעל ידי  סכום הערבות שחולט

 הערבות שחולטה.

ההוצאות הקשורות במתן הערבות, בשמירתה בתוקף, בהארכתה, בחידושה וכיו"ב כל  .12.8

 ותשולמנה על ידו.נותן השירות לפי הוראות הסכם זה תחולנה על 

 סודיות .13

נותן השירות )לרבות עובדיו, שלוחיו וכל מי מטעמו( ישמרו על סודיות מוחלטת בכל  .13.1

זאת הן במשך תקופת הקשור במישרין או בעקיפין למתן השירותים למועצה, ו

ההתקשרות בין הצדדים והן בסיומם. נותן השירות ינקוט, על חשבונו, בכל אמצעי 

זהירות הדרוש לצורך מילוי התחייבותו לשמירת הסודיות. תנאי זה הנו תנאי יסודי 

 בהתקשרות זו. 

נותן השירות מתחייב ומצהיר בזאת בהתחייבות יסודית שלא לעשות שימוש במידע  .13.2

יו במישרין או בעקיפין בקשר למתן השירותים לצורכי פעולות אשר אינן שהגיע אל

קשורות במתן השירותים, למעט אם אישרה המועצה שימוש כאמור מראש ובכתב. 

נותן השירות מתחייבת להימנע מעשיית שימוש או מאזכור התקשרות זו ללא קבלת 

 אישור מראש ובכתב מהמועצה.

 שונות .14

ופיעים בהסכם על נספחיו ובכל הודעה או מסמך שניתנו כל התאריכים והמועדים המ .14.1

על פיו, ובמיוחד תאריכי התחלת העבודות וסיום העבודות, הנם תנאים יסודיים 

 ועיקריים של ההסכם. 

לסטות מתנאי ההסכם במקרה מסוים לא תקדים  הו/או מי מטעמ המועצההסכמת  .14.2

 ולא ילמדו ממנה גזרה שווה למקרה אחר.  

, במקרה מסוים, בזכויות או בסמכויות האו כל מי מטעמעצה המו הלא השתמש .14.3

הניתנות להם עפ"י ההסכם, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות או סמכויות במקרה 

 אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות או סמכויות על פי ההסכם.

בקשר  המועצהמצד הימנעות מפעולה, שתיקה, שיהוי, אי הפעלת זכות, או ויתור  .14.4

להפרה, זניחה או אי קיום לנותן השירות להפרה לא יחשבו בשום מקרה כהצדקה 

בקשר להפרה, הזניחה או אי  המועצהנוספים של הוראה שהופרה, ולא יפגעו בזכויות 



 

 

לא יהיה רשאי לטעון שהימנעות מפעולה, השתיקה, ונותן השירות קיום האמורים, 

 ויתור האמורים יקנו לו כל זכות שהיא.וההשהוי, אי הפעלת הזכות, או 

על ידי צד אחד למשנהו בדואר רשום תיראינה כאילו הגיעו  ההודעות בכתב שתימסרנ .14.5

שעות לאחר משלוחן. הודעות בכתב שנשלחו בפקס שקבלתו אושרה וכן  72לתעודתן 

הודעות בדואר אלקטרוני שקבלתן אושרה בהודעת דואר אלקטרוני לא אוטומטית, 

 שעות לאחר משלוחן.  24כאילו הגיעו לתעודתן יחשבו 

כל סכסוך משפטי בין הצדדים בקשר עם הסכם ו/או סיומו ו/או כל הנובע ממנו,  .14.6

 יתברר בבית המשפט המוסמך בעיר באר שבע. 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 
 

 _______________  _______________ 
   נותן השירות המועצה 
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 מפרט עבודות
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 טופס הזמנת עבודה

 
 הפרויקט:    _______________________

 :  _______________________נותן השירותשם 

 מועד ביצוע:_______________________

 
 

__________________________________________ העבודה: ______________ תיאור
____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
 הסיבות לביצוע העבודות הנוספות: __________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

ש"ח או לפי דף  : יח' מידה: _______ מחיר: _______ סה"כ: _______נותן השירותבקשת 
 מצורף.

 
ש"ח או לפי דף  : יח' מידה: _______ מחיר: _______ סה"כ: ______נציג המועצהאישור 
 מצורף.

 
 שר:מצ"ב ניתוח מחיר מפורט, בדוק ומאו

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
 

                    _____________     _____________ 
                  נותן השירותחתימת                               נציג המועצהחתימת              
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 נספח ביטוח

 

 

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

ו/או ו/או ועדי היישובים ו/או האגודות ו/או הקיבוצים ו/או חבריהם ו/או עמותות בשליטתם  
 נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם

 ביצוע עבודות נגרות  -" דותהעבו"

 ביטוחי המבוטח

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

ולקיים, על חשבון המבוטח, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל, החל מיום מתן האישור לביצוע 

יאת המבוטח ו/או מי מטעם המבוטח מאתר העבודות, את העבודות ועד למסירה הסופית של העבודות ויצ

אישור עריכת להלן )להלן: "בנספח אישור עריכת הביטוח המצ"ב לנספח זה המפורטים הביטוחים 

 "(.ביטוחי המבוטח

לדרישת מבקש האישור, על המבוטח לכלול במסגרת ביטוח עבודות קבלניות שנערך על ידי המבוטח, כל 

למבקש האישור קיימת התחייבות כלפיו בכתב להיכלל בשם המבוטח טרם קרות גורם או בעל זכויות ש

 מקרה הביטוח, או כמוטב לתגמולי הביטוח.

מוסכם, כי בקרות מקרה ביטוח המכוסה במסגרת פרק א' )ביטוח רכוש( לביטוח העבודות הקבלניות  .2

-בלת תגמולי הביטוח על, מבקש האישור הינו המוטב הבלעדי לקבאישור עריכת ביטוחי המבוטחכמפורט 

 פי הפרק. תגמולי הביטוח כאמור ישמשו לקימום הנזק.

כן מתחייב המבוטח לערוך ולקיים על חשבון המבוטח, למשך כל תקופת ההסכם, את שאר הביטוחים  .3

לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור,  שירותיםוההתחייבויות הדרושים או הנדרשים לשם ביצוע ה

 וביטוחי רכב כמפורט להלן: מיתשלומים לביטוח לאו
פי דין וביטוח צד שלישי )רכוש( עקב השימוש בכלי -ביטוח חובה כנדרש על .3.1

הזכות שלא לערוך  למבוטח בגין נזק אחד.₪  750,000 -רכב בגבול אחריות שא יפחת מ
כאילו נערך ₪  750,000ביטוח צד שלישי כאמור אולם יראו בכך "ביטוח עצמי" בסך של 

מבקש או מי מטעם  מבקש האישורכאמור. ככל שתוגש תביעה מצד שלישי כנגד  ביטוח צד ג'
, בגין נזק אשר היה מכוסה לו נערך ביטוח כאמור, על המבוטח לשפות המפורטים האישור

 לעיל בגין נזק או הוצאה כאמור.
אולם מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח מקיף  .ביטוח מקיף 3.2

 8בביטוח חובה וצד שלישי )רכוש(, ובלבד שיחול האמור בסעיף  כאמור בסעיף זה ולהסתפק
  לעיל.

 ביטוח כל הסיכונים לציוד מכני הנדסי, מפני אובדן או נזק פיזי בלתי צפוי, הנובע מסיבה  3.3
 נים" כולל פריצה, שוד, רעידת כלשהי, במלוא ערך כינון. הביטוח יערך על בסיס "כל הסיכו       

 אדמה, סיכוני טבע ונזק בזדון. הביטוח יכלול כיסוי לצד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק        
 בגין כל כלי הנדסי כבד. הביטוח יורחב לשפות את ₪  750,000לרכוש בגבול אחריות של        
 חריות שעלולה להיות מוטלת על מי בשל א ו/או את המפקח/מנהל הפרויקט מבקש האישור       
 מהם עקב השימוש בציוד, בכפוף לסעיף אחריות צולבת. מוסכם כי למבוטח הזכות שלא        
 8כאמור, ובלבד שיחול האמור בסעיף  לציוד, ולהסתפק בביטוח צד שלישילערוך ביטוח        

 לעיל.

 אחר שחובה על המבוטח לערוך לפי כל דין. כל ביטוח 3.4

זה לעיל כולל גם, אך לא  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.פי סעיף -המונח "כלי רכב" על 3.5
רק, משאיות, ציוד מכני הנדסי נייד, מנופים, מלגזות, גוררים ונגררים, עגורנים וכלי הרמה 

 .ניידים אחרים

ימים לפני מועד  7ללא כל דרישה מצד מבקש האישור, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור  4

תחילת העבודות/ממועד החתימה על הסכם זה, ובכל מקרה כתנאי מקדים לכניסת המבוטח לאתר 

העבודות, אישור קיום ביטוח, חתום בידי מבטח המבוטח, בהתאם להוראות המפקח על הביטוח, רשות 

  .2019-1-6ן, ביטוח וחיסכון שוק ההו



 

 

לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי המבוטח, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור את אישור 

ביטוחי המבוטח בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי עריכת 

 לעיל. 1ההסכם, או למשך תקופה נוספת כמפורט בסעיף 

בכל פעם שמבטח המבוטח יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות מבוטל או עומד 

 30לחול בו שינוי לרעה, על המבוטח לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, 

 .יום לפני מועד ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח

מובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי המבוטח במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח זה, לא 

תגרע מהתחייבויות המבוטח על פי הסכם זה, ועל המבוטח לקיים את כל התחייבויות המבוטח על פי 

יהיה מנוע  הסכם, מבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות התחייבויות בדבר לוחות זמנים. מוסכם כי המבוטח

מלעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי הבאים מטעם מבקש האישור עקב כך שלא 

בנוסף  יתאפשר למבוטח להתחיל ו/או להתקדם בעבודות טרם הומצא אישור ביטוחי המבוטח כנדרש.

ל דעת מבקש מוסכם במפורש כי למבקש האישור תהיה הרשות לעכב כל תשלום של המבוטח על פי שיקו

 האישור בלבד באם לא יומצא אישור ביטוחי המבוטח במועד.

על המבוטח לקיים את כל תנאי ביטוחי המבוטח, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג  5

ולוודא שביטוחי המבוטח יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח לקיימם. כן מתחייב המבוטח 

מיד על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה ולשתף פעולה עם מבקש האישור להודיע למבקש האישור 

 ידי מבקש האישור להגישה למבטחים. -ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט על

למען הסר ספק, מודגש במפורש כי על המבוטח לשאת בתשלומי דמי הביטוח ובסכומי ההשתתפות 

. סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי מבקש האישור מכל סכום העצמית הנקובים בביטוחי המבוטח

 שיגיע למבוטח על פי הסכם זה.

מבקש האישור רשאי לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא כאמור לעיל, ועל המבוטח לבצע כל  6

בזה שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות המבוטח כאמור בסעיף ביטוח זה. מוסכם 

במפורש כי אין בעריכת ביטוחי 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 

צם את אחריות להטיל אחריות כלשהי על מבקש האישור ו/או על מי מטעם מבקש האישור ו/או לצמ

 פי דין.-פי הסכם זה ו/או על-המבוטח על

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.

בולות האחריות כאמור בסעיף ביטוח זה, מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת ג 7

פי -מזערית המוטלת על המבוטח, שאינה פוטרת את המבוטח ממלוא החבות עלהינה בבחינת דרישה 

פי דין. למבוטח לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי -הסכם זה ו/או על

האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה  מהבאים מטעם מבקש האישור בכל הקשור לגבולות האחריות

 ו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על ידי המבוטח.

ככל שלדעת המבוטח קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או 

משלימים לביטוחי המבוטח, רשאי המבוטח לערוך את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על חשבון 

ידי המבוטח, ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור -המבוטח. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על

על זכות המבטח לתחלוף כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור ו/או כלפי מפקח/מנהל 

ידי המבוטח -להפרויקט, למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. בכל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים שייערך ע

 יורחב שם המבוטח לכלול את מבקש האישור, מפקח/מנהל הפרויקט, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

המבוטח פוטר, בשמו ובשם הבאים מטעם המבוטח, את מבקש האישור ואת הבאים מטעם מבקש  8

דות האישור, את המפקח/מנהל הפרויקט, וכן את הקבלנים, היועצים והגורמים הקשורים לביצוע העבו

)ובלבד שבהסכמיהם של הקבלנים, היועצים והגורמים הקשורים לביצוע העבודות כאמור נכלל פטור 

ידי -מקביל לטובת המבוטח(, מאחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו שיובא על

את  ידי מי מטעם ו/או עבור המבוטח לאתר העבודות ו/או לסביבתם ו/או אשר משמש-המבוטח ו/או על

המבוטח לצורך ביצוע העבודות )ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות משאיות, כלי רכב, צמ"ה, נגררים 

וכלי שינוע כלשהם(, וכן מאחריות לאבדן או נזק אשר המבוטח זכאי לשיפוי בגינו על פי ביטוחי הרכוש 

אלמלא ההשתתפויות שהתחייב המבוטח לערוך כאמור בסעיף ביטוח זה )או שהיה זכאי לשיפוי בגינו 

העצמיות הנקובות בפוליסות ו/או ביטוח חסר ו/או הפרת תנאי הפוליסות( אולם הפטור כאמור לא יחול 

 לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

ביטוח הרכוש כל לפטור המפורט בסעיף זה לעיל, מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך את  בכפוף

ובלבד שהפטור כאמור יחול כאילו נערך ביטוח זה בוטח, הסיכונים כמפורט באישור עריכת ביטוחי המ

ציוד ומתקנים מכל סוג שהוא שהובאו על ידי המבוטח או יובהר כי ביטוח זה מתייחס לרכוש,  במלואו.



 

 

מטעם המבוטח או עבור המבוטח לאתר העבודות ו/או המשמשים את המבוטח לצורך ביצוע העבודות 

 (.מהעבודות )ואשר לא נועד להוות חלק בלתי נפרד

היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד מי מטעם המבוטח ו/או קבלני משנה מטעם המבוטח,  9

בניגוד לאמור לעיל, ו/או צד שלישי כלשהו, המבוטח מתחייב לשפות את מבקש האישור ו/או מי מטעם 

 מבקש האישור, בכל תשלום ו/או הוצאו שיישאו בהם, לרבות הוצאות משפטיות.

מי מטעמו המבוטח חלה האחריות כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור וכן כלפי על 

בגין תגמולי ביטוח שנמנעו מהם עקב הפרה של תנאי ביטוחי המבוטח על ידי המבוטח ו/או על ידי מי 

שור מטעם המבוטח. למבקש האישור הזכות לתבוע או לקזז בכל צורה שהיא כל נזק שייגרם למבקש האי

 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  10

לא ישחרר את המבוטח מהאחריות המוטלת על המבוטח על פי הסכם זה או על פי דין לרבות, במקרה 

את העילה לתביעה או במקרה שתגמולי הבטוח אינם מספיקים לכסוי הפגיעה או שהביטוח אינו מכסה 

 הנזק שנגרם ו/או נתבע ו/או נפסק או כל מקרה אחר, בכפוף להוראות האחריות ושיפוי בהסכם זה.

הוראות סעיף הביטוח לעיל יובאו לידיעת מנהלים, עובדים וקבלנים מטעם המבוטח. כן מתחייב  11

זה, על  נספחויועסקו על ידי המבוטח קבלני משנה בקשר עם העבודות נשוא המבוטח לוודא במידה 

המבוטח לוודא כתנאי לתחילת העסקתם, כי הינם מקיימים את הביטוחים המפורטים בסעיף ביטוח זה, 

בשינויים המחויבים בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות, וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם המבוטח או 

 תר על פי המוגדר בסעיף זה.לתקופה מאוחרת יו

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המבוטח נושא באחריות כלפי מבקש האישור ביחס לעבודות, בין אם 

בוצעו באמצעות המבוטח ובין אם בוצעו באמצעות קבלני משנה מטעם המבוטח, והמבוטח ישא באחריות 

ידי -יגרם בשל העבודות שבוצעו עללשפות ו/או לפצות את מבקש האישור בגין כל אובדן ו/או נזק שי

מבוטח המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה בביטוחי המבוטח ו/או בביטוחי קבלני המשנה 

 מטעם המבוטח ובין אם לאו. 

מוסכם בזאת כי היה ותועלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד הקבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מי 

פות את מבקש האישור ו/או מי מטעם מבקש האישור בכל תשלום ו/או מטעמם, באחריות המבוטח לש

 הוצאה שיישאו בהם, לרבות ההוצאות המשפטיות.

על המבוטח והבאים מטעם המבוטח לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת  12

במיוחד העבודות ופגיעה, אבדן או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא בקשר עם ביצוע 

ולעמוד בדרישות החוק לעניין עבודות בגובה לרבות תקנות הבטיחות  לקיים סדרי עבודה לעבודות בחום

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל,  .2007 -בעבודה )עבודות בגובה( התשס"ז

ות ההסכם הקיבוצי בענף באחריות המבוטח למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי, הורא

תקנות וכדומה, שהותקנו לפי הבניה לעניין תנאים סוציאליים וחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, 

החוקים הנ"ל ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל עובדי ושליחי המבוטח יהיו בכל 

 שעל פי החוקים הנ"ל. עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות 

ביטוח זה ו/או לא חידשם ו/או לא קיימם  בנספחלא ערך המבוטח את ביטוחי המבוטח כמתחייב  13

יום מראש על  14במלואם או במועדם, תהא לרשות מבקש האישור הזכות, לאחר מתן הודעה למבוטח 

ח וכל ההוצאות הנלוות לעשות כן, לערוך את ביטוחי המבוטח ולשלם את דמי הביטו מבקש האישור כוונת

 לכך )במפורש לרבות דמים והפרשי הצמדה וריבית(. 

עקב הפרת התחייבות המבוטח לערוך את  כל ההוצאות בגין התשלומים וההוצאות של מבקש האישור

ביטוחי המבוטח, יחולו על המבוטח בלבד, ולמבקש האישור תהא הזכות לנכות את הוצאות הביטוח מכל 

 בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין. סכום שיגיע למבוטח,

  אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור אחריות כלשהי.

יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום  המבוטחמובהר, כי 

טח יהא חייב בפיצוי ו/או בשיפוי מבקש האישור . כמו כן, מוסכם במפורש כי המבוההשתתפות העצמית

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.

א מסכים ומאשר מחברת הביטוח, הו מבקש האישורמצהיר בזאת כי בכפוף לקבלת דרישת מבוטח ה 14

. כל זכויות מבקש האישורעל שם  מבקש האישורלחברת הביטוח להעביר פוליסה או פוליסות לפי בחירת 

מיום שהפוליסה או הפוליסות הועברו על שמו.  מבקש האישורוחובות הפוליסה או הפוליסות יחולו על 

אישור זה שניתן על ידי  בפוליסה או הפוליסות בטלות ומבוטלות. מבוטחמיום ההעברה כל זכויות ה

חדל מהעבודה נשוא ההסכם לפרק זמן העולה על עשרה ימים או מבוטח מותנה בכך שה מבוטחה

הפך  המבוטחלא שילם עבור הפוליסה או הפוליסות או שמבוטח הפך לחדל פירעון או שה מבוטחשה



 

 

הדין או תנאי לפושט רגל או שחברת הביטוח החליטה לבטל את הפוליסה מסיבות המותרות לה לפי 

 ימים כאמור 10פוליסה אחרת, זהה, חלופית תחתיה בתוך  מבוטחהפוליסה ולא נערכה ע"י ה

 אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור אחריות כלשהי.
ספח מוסכם בזאת כי התחייבויות המבוטח לעריכת ביטוחים הינן בהתאם לאמור בהוראות נ

ביטוח זה, אף אם יחולו על הצדדים הוראות בדבר המצאת אישור קיום ביטוחים במתכונות 
תמציתית בהתאם להוראות המפקח על הביטוח או כל הוראה אחרת בעניין זה. לאור האמור, 
מוסכם כי נוסח אישורי הביטוח המצ"ב לנספח ביטוח זה הינם דוגמה בלבד ואינם מהווים נוסח 

וים פגיעה בהתחייבויות החוזיות של המבוטח לעריכת ביטוחים בהתאם לאמור מחייב ולא מהו
בהוראות בנספח ביטוח זה. כן מוסכם כי בכל מקרה בו יחול שינוי בהוראות המפקח על הביטוח 
כאמור, מבקש האישור יהא רשאי להחליף את דוגמת נוסח אישורי הביטוח המצ"ב בנוסח 

ף להתחייבויות הביטוח של המבוטח כמפורט בנספח ביטוח אישורי ביטוח חלופיים, וזאת בכפו
 זה כאמור.

 

יהא המוטב הבלעדי לקבלת תגמולי ביטוח בכל הקשור לרכוש  מבקש האישורמובהר ומוסכם בזאת, כי  15

לשם קימום הנזק ובהתאם  מבוטחיועברו ל מבקש האישור. תגמולי הביטוח שקיבל מבקש האישור

 אישור.מבקש הלשיקול דעתו הבלעדי של 

 :ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם 16

וכי מבטח המבוטח ו/או הבאים מטעמו ידי מבקש האישור -הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על 16.4

 מוותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מי מהמפורטים לעיל.

ר משלוח יום לאח 30שינוי לרעה או ביטול של מי מביטוחי המבוטח, לא ייכנס לתוקף אלא  16.5

 הודעה של המבטח למבקש האישור בדבר השינוי לרעה או הביטול.

על אף האמור לעיל, לעניין ביטוח העבודות הקבלניות, לא יחול שינוי לרעת מבקש האישור או 

ביטול של ביטוח העבודות כאמור, אלא מחמת אי תשלום פרמיה, ובכל מקרה בכפוף לכך שתשלח 

 יום מראש. 60בדואר רשום,  לידי מבקש האישור הודעה על כך

הפרת תנאי ביטוחי המבוטח והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי  16.6

לקבלת פיצוי או  ו/או מי מטעמוהמבוטח ו/או מי מטעם המבוטח לא תגרע מזכויות מבקש האישור 

 שיפוי על פי הביטוחים כאמור.

לשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כ 16.7

אחר ו/או בשל כל סיבה אחרת לרבות תנאים מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או ביטוח חסר 

ו/או מידע חיתומי שגוי ו/או מטעה הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי מבקש האישור ו/או הבאים מטעם 

 מבקש האישור.

. חריג רשלנות רבתי )אם קיים( יבוטל, אולם 2013ורה היקף הכיסוי לא יפחת מתנאי ביט מהד 16.8

אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות המבוטח על פי חוק חוזה ביטוח 

 . 1981 -התשמ"א 

המבטח מוותר על זכות התחלוף )למעט ביחס לביטוח חובה( כלפי מבקש האישור וכלפי הבאים  16.9

אדם או גוף שמבקש האישור התחייב כלפיו בכתב טרם קרות  מטעם מבקש האישור, וכן כלפי כל

מקרה הביטוח לשפות ו/או לכלול ויתור על זכות התחלוף לטובתו, אולם הויתור על זכות התחלוף 

 כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

בכל מקרה בו תופסקנה העבודות על ידי המבוטח טרם השלמתן מכל סיבה שהיא, על  16.10

להמציא אישור ממבטח המבוטח על המשך עריכת פוליסת ביטוח עבודות קבלניות בידי  המבוטח

מבקש האישור ו/או כל גוף אחר שמבקש האישור יורה עליו וכי הפוליסה הקבלנית תועבר על שם 

 מבקש האישור ו/או כל גוף אחר שמבקש האישור יורה עליו.

לנשיאה בהשתתפויות העצמיות על המבוטח מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ו 16.11

 החלות על פיהן. 

 הפרה של איזה מהוראות סעיף בטוח זה תהווה הפרה יסודית. 17



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 05/21למכרז מס'  3למסמך  ד'נספח 

 

 נוסח ערבות ביצוע
 לכבוד

 המועצה האזורית תמר
 נווה זוהר, ד.נ. ים המלח

 
 א.ג.נ.,

 
 )להלן: "ההסכם"( ות הביצוע" בקשר להסכם לביצוע הנדון: ערבות מס' _______ "ערב

( ₪ עשרת אלפים)ובמילים:  ₪ 10,000הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 
"( בקשר עם ההסכם החייבהמגיע או עשוי להגיע לכם מאת ____________________ )להלן: "

 שבנדון.

לגובה סכום הערבות ישולם על ידינו בתוספת כל סכום שתדרשו מאתנו בקשר לכתב ערבות זה עד 
הפרשי הצמדה למדד מחירי תשומה בבנייה למגורים באופן שאם ביום שנשלם לכם סכום כלשהו 

המדד על פי כתב ערבות זה, יהיה המדד שהתפרסם לאחרונה לפני התשלום בפועל )להלן: "
"( המדד הבסיסין: ""( גבוה מהמדד שהתפרסם לאחרונה לפני יום חתימת ההסכם )להלהחדש

נשלם לכם את אותו סכום כשהוא מוגדל באותו שיעור שבו עלה המדד החדש לעומת המדד 
 הבסיסי.

המונח "מדד" פירושו מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים על פי מרכיביו כפי שהינם ביום חתימת 
וסד הסכם זה, המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אף אם יתפרסם על ידי כל מ

ממשלתי אחר, לרבות כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו בין שהוא מבוסס על אותם נתונים ובין 
 אם לאו.

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.

 יך כתב ערבות זה ועד לתאריך __________, ועד בכלל.ערבות זו תישאר בתוקפה מתאר

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

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

 

 בכבוד רב, 

 בנק __________ 

 _________סניף ___                        
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 נוסח ערבות טיב
 לכבוד

 המועצה האזורית תמר
 נווה זוהר, ד.נ. ים המלח

 
 א.ג.נ.,

 
 )להלן: "ההסכם"(  מיום ________" בקשר להסכם טיבהנדון: ערבות מס' _______ "ערבות 

"( קיבל על עצמו לפי הסכם מס' נותן השירות__ )להלן: "הואיל וה"ה ________________
 _____ מיום ______________ ליתן אחריות על העבודות שבוצעו על ידו לתקופת הבדק;

 
ימציא לכם ערבות בנקאית מאת בנק מוכר  שנותן השירותוהואיל והותנה על ידכם בהסכם הנ"ל 

 פת הבדק בהתאם להסכם על נספחיו;בסכום המצוין בו כערובה לקיום התחייבויותיו לתקו
 

 ערבות כנ"ל; לנותן השירותוהואיל והסכמנו לתת 
 

הנ"ל עד לסך של  נותן השירותלפיכך הננו מאשרים בזה שהננו ערבים ואחראים כלפיכם, בעד 
"( סכום הקרןש"ח( )להלן: " __________________________)ובמילים: ₪  _________

המחירים לצרכן בין המדד הידוע במועד הוצאת הערבות לבין בתוספת הפרשי הצמדה למדד 
 "(.הפרשי ההצמדההמדד הידוע ביום התשלום )להלן: "

 
אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב וללא טענות ומענות, כל סכום או 

ק סכומים בגבולות הקרן בתוספת הפרשי הצמדה, וזאת מבלי שתצטרכו להוכיח, לבסס או לנמ
 את עילת דרישתכם או סכומה.

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

 .נותן השירותאת דרישתכם או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת 
 

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

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

 בכבוד רב, 

 בנק __________ 

 _________סניף ___                        
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 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
 לכבוד

 המועצה האזורית תמר
 
 

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

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

_________________ )להלן:  -הנני משמש בתפקיד _________________ ב .1

 "( המשתתף"

 הנני מוסמך ליתן תצהיר זה מטעם המשתתף. .2

 הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן: יש לסמן את .3

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

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

 להגשת הצעות במכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 –)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו ב2כהגדרתו בסעיף  –"בעל זיקה" *  

1976. 

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

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

 –עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

לחוק להגברת האכיפה  2ניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף ולע 1991

, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות 2011 –של דיני העבודה, התשע"ב 

 בתוספת השלישית לאותו חוק.

 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן: .4

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

 "( אינן חלות על המשתתף.חוק שוויון זכויות)להלן: " 1998

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

יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה  –למשתתף שסימן את חלופה ב' בסעיף ב' לעיל  .5

 :הרלוונטיות להלן

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



 

 

עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ"ל  100המשתתף מעסיק  –(  2חלופה )  □
משרד העבודה הרווחה, והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי 

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן. –לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך  9סעיף 

חייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה, במקרה שהמשתתף הת  
( לעיל, ונעשתה עמו התקשרות 2והשירותים החברתיים לפי הוראות חלופה )

הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו,  –(  2שלגביה הוא תחייב כאמור באותה חלופה )
לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל  9ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 

 ומן.לייש

המשתתף מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה  -למשתתף שסימן את חלופה ב'  לעיל .6

ימים ממועד התקשרותו  30למנכ"ל משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך 

 עם המועצה )ככל שתהיה התקשרות כאמור(  

 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 

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

 

  ________________ __________________ 
 עו"ד  תאריך  
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 1976-תצהיר בדבר קיום דיני העבודה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 

 לכבוד

 מועצה אזורית תמר

 

 

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

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

_________________ )להלן:  -הנני משמש בתפקיד _________________ ב .1

 "המשתתף"( 

 תתף.הנני מוסמך ליתן תצהיר זה מטעם המש .2

 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן: .3

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

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

 להגשת הצעות במכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 –ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 2הגדרתו בסעיף כ –"בעל זיקה" *  

1976. 

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

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

 –שנ"א עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, הת

לחוק להגברת האכיפה  2ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף  1991

, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות 2011 –של דיני העבודה, התשע"ב 

 בתוספת השלישית לאותו חוק.

 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן: .4

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

 )להלן: "חוק שוויון זכויות"( אינן חלות על המשתתף. 1998

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

 אותן.

יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה  –למשתתף שסימן את חלופה ב' בסעיף ב' לעיל  .5

 :הרלוונטיות להלן



 

 

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

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

משרד העבודה הרווחה, והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי 

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן. –לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך  9סעיף 

מקרה שהמשתתף התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה, ב  

( לעיל, ונעשתה עמו התקשרות 2והשירותים החברתיים לפי הוראות חלופה )

הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו,  –(  2שלגביה הוא תחייב כאמור באותה חלופה )

הוא גם פעל לחוק שוויון זכויות,  9ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 

 ליישומן.

המשתתף מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה  -למשתתף שסימן את חלופה ב'  לעיל .6

ימים ממועד  30למנכ"ל משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך 

 התקשרותו עם המועצה )ככל שתהיה התקשרות כאמור(  

 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 

יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני  את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא

 את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני. 

  __________ __________________ 

 עו"ד         תאריך  

________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד 


