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 09/22 למכרז   1מסמך 

    09/22מספר מכרז פומבי 

עין   תקן טיהור שפכיםניקוי אגנים אנארוביים ובריכת איוור במלמתן שירותי 

 עבור המועצה האזורית תמר   גדי

 דברי הסבר כלליים והנחיות להגשת הצעות 

 תיאור השירותים הנדרשים תנאים כלליים ו

תמר   .1 האזורית  מטעמה  כן  והמועצה  הסמך  "גופי  בזהמועצה)להלן:  מזמינה  למתן  הצעות  את  "( 

עבור    עין גדי  "מט"ש( במתקן טיהור שפכים )להלן:    נים אנארוביים ובריכת איוורניקוי אגשירותי  

וביתר מסמכי  למסמכי המכרז(    5מסמך  )  הכל לפי המפורט במפרט הטכני,  המועצה האזורית תמר

  ."(השירותים)להלן, ביחד: "המכרז 

למסמכי המכרז( וביתר    5מסמך  השירותים הניתנים במכרז, יהיו בהתאם למפורט במפרט הטכני ) .2

שר מפורטים בתמצית להלן )מובהר כי אין בפירוט להלן כדי לגרוע מהפירוט שניתן  מסמכי המכרז, א

 במפרט הטכני(:  

 ניקוי בוצה ומשקעים שהצטברו באגנים האנארוביים ובבריכת האיוור.  .א

הזרמתם לשקי גיאוטיוב אשר יסופקו על ידי המציע, בשטח המט"ש וייבוש הבוצה בשקים  .ב

 הנ"ל. 

והובלתה אל אתר מורשה מחוץ למט"ש   פינוי הבוצה היבשה מהגיאוטיובים  כי  מובהר בזאת 

והיא תבוצע על ידי המועצה , אך על המציע יהיה לספק את    במסגרת שירותים אלו  לולהאינה כ

 כלל האמצעים לרבות ההדרכה של עובדי המועצה לביצוע הפינוי כאמור.

הזוכה במכרז  המציע  ה במכרז לכל היקף עבודה שהוא.  הזוכ המציע  המועצה אינה מתחייבת כלפי   .3

למציע הזוכה    יהיה לחייב לבצע עבודות כאמור במסמכי המכרז, בכל היקף לו יידרש על ידי המועצה.

לא תהא כל טענה, דרישה או תביעה כלפי המועצה כתוצאה מהיקף, סוג או כמות העבודות שיוזמנו  

 על ידה.  

מחיר ביחס לכל סעיף וסעיף בכתב הכמויות המופיע בהצעה    יע במסגרת הצעתם על המציעים להצ .4

( ההתקשרות  .(6מסמך  הכספית  תקופת  כל  לאורך  קבוע  יהיה  שיוצע  ספק,    .המחיר  הסר  למען 

המחירים שיתקבלו יכללו את כלל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בביצוע העבודות, ובכלל  

יקון, החלפה, שיקום ופירוק. למען הסר ספק מובהר,  זה הוצאות העמסה, הובלה, סבלות, פריקה, ת

לא יהיה זכאי לכל תשלום או מימון נוסף פרט למחירים הקבועים בהתאם להצעתו.  המציע הזוכה  כי  

לקחת בחשבון בתמחור הצעתו עלויות שכר עבודה, עלויות כלי רכב, עלויות החומרים    יםעל המציע

 י ועוד. והציוד הנדרש, רווח קבלני, מיקום גאוגרפ 

  מובהר בזאת כי הצעות אשר לא יכללו את כלל הסעיפים ייפסלו על הסף.
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   על פי מחיר בלבד, כאשר ההצעה הזולה ביותר תוכרז כהצעה הזוכה במכרז.ההצעות תדורגנה  .5

הינה   .6 במכרז  שיזכה  המציע  עם  הבסיסית  ההתקשרות  )להלן:  12תקופת  תקופת "  חודשים 

ל "(, כאשר בתום  ההתקשרות זה יתחדש מאליו באותם תנאים    ארבע תקופת ההתקשרות הסכם 

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

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

 חודשים.    60שרות ותקופת ההארכה לא יעלו על בתום אותה תקופה. בכל מקרה, תקופת ההתק

   סף תנאי 

בתנאי    במועד הגשת הצעתו למכרז  בעצמו  העומדשהינו יחיד או תאגיד  רשאי לגשת למכרז מציע   .7

 הסף המצטברים הבאים:   

 . כדין במדינת ישראל אזרח ישראלי או תאגיד הרשוםהמציע הינו  .7.1

  למועד הגשת ההצעה שנים האחרונות שקדמוהמציע ביצע כקבלן ראשי במהלך  חמש  ה .7.2

או  ו/מבריכות פרויקטים של ניקוי משקעים/בוצה   )התחיל וסיים( לפחות שני (2016-2021)

ביריעות איטום ,באחד האמצעים הבאים או בשילוב של  מאגרי שפכים/קולחים, אטומות 

איסוף  ביצע  הפרויקטים( אותם וכן )בכל אחד מ  יג'רשאיבה, רובוט, דרי  האמצעים שלהלן:

  -לא יפחת משהיקף כספי ם הנ"ל, ביבושה בשקיי ו  המשקעים לשקי גיאוטיוב / הבוצהשל 

 .  לפרויקט ש"ח )לא כולל מע"מ( 300,000

בשנה בכל אחת   )לא כולל מע"מ( ₪   1,000,000בעל מחזור פעילות של לפחות  המציע .7.3

 .2לנספח ג' למסמך  , בהתאם ( 2019-2021שקדמו למועד הגשת המכרז )  שניםהמשלוש 

, בהתאם לפורמט  7.2המלצות ביחס לפרויקטים שצוינו בסעיף   2על המציע להציג  .7.4

 . '7מסמך ההמלצות 

 . 3מסמך ,  בנקאית בנוסח הנדרש במסמכי המכרזהצעתו למכרז ערבות צירף ל המציע .7.5

 המציע השתתף בסיור קבלנים. .7.6

 . על שמו רכש את מסמכי המכרזהמציע  .7.7

על ניהול פנקסי  בתוקף  אישור  ובעל    לצורך מע"מבע"מ    או חברה  הינו עוסק מורשה  המציע .7.8

חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות  

 . 1976 –מס( התשל"ו 

המציע ו/או בעל זיקה אליו נעדר הרשעות בפסק דין חלוט, בעבירות לפי חוק עובדים זרים   .7.9

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

האמורים   החוקים  לפי  עבירות  משתי  ההרשעה    -ביותר  ממועד  לפחות  אחת  שנה  חלפה 

האחרונה. היעדר הרשעה כאמור יחול גם לגבי בעלי השליטה במציע ומנהליו הבכירים וכל  
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אחד ממורשי החתימה במציע. כמו כן, המציע עומד בדרישת חוק עסקאות גופים ציבוריים  

 . ובדים עם מוגבלויותנוגע להעסקת ע ב

 

 ערבות בנקאית לקיום ההצעה 

לצרף להצעתו ערבות בנקאית מקורית, אוטונומית ובלתי   מציעלהבטחת קיום הצעתו למכרז על כל   .8

בנוסח המצורף כ בנק ישראלי,  )  15,000, בסך של  למסמכי המכרז  3מסמך  מותנית, של  להלן: ₪ 

אולם המועצה תהא רשאית להורות    ,13.02.2023  ערבות הקיום תהיה בתוקף עד"(.  ערבות הקיום"

 למציע להאריך את תוקפה בחודש נוסף, והמציע יהיה חייב להאריכה בהתאם. 

תואמת לנוסח  ערבות מקורית  אשר  על המציע להקפיד הקפדה יתרה על כך שערבות הקיום תהיה   .9

יהיו בדיוק כפי שנדרש שם, ותוקף הערבות  גובה  וכי  ללא כל סטיות   המצורף למסמכי המכרז, 

עלול להביא    צירוף ערבות שלא בנוסח הנדרש  אוו/אי צירוף ערבות כלל  )כלפי מעלה או כלפי מטה(.  

 לפסילת ההצעה על הסף.

במידה   .10 הערבות  את  לחלט  רשאית  תהא  תנאי    והמציעהמועצה  פי  על  בהתחייבויותיו  יעמוד  לא 

כן תהא המועצה  ת כמפורט לעיל.  המכרז ו/או יחזור בו מהצעתו ו/או ימנע מהארכת תוקף הערבו

  14לחלט את ערבות הקיום במידה והמציע אשר נשלחה אליו הודעת הזכייה, לא חתם בתוך  רשאית  

יום ממועד ההודעה על הזכייה על ההסכם ו/או לא צירף את כל המסמכים הנדרשים ו/או לא עמד  

 בהתחייבות כלשהי הכלולה בתנאי המכרז. 

עים אשר לא זכו במכרז עם מתן ההודעה על אי זכייתם. ערבות הקיום  ערבויות הקיום יוחזרו למצי  .11

למציע אשר הצעתו זכתה במכרז תושב לו לאחר חתימתו על ההסכם וצירוף כל הטפסים והמסמכים  

 הנדרשים, לרבות ערבות ביצוע. 

 

 מסמכי המכרז 

 "(:המכרזמסמכי מסמכי המכרז המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: " .12

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

 

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

 פירוט ניסיון המציע  –נספח א'   

 טופס פתיחת ספק – נספח ב'

 הצהרה בדבר מחזור כספי  –נספח ג' 

 

 ום( נוסח ערבות בנקאית לקיום ההצעה )ערבות קי - 3מסמך 

 

 הסכם התקשרות בין הזוכה לבין המועצה, על נספחיו:  -  4מסמך 

 אישור על קיום ביטוחים  -נספח א'   

 נוסח ערבות ביצוע  - נספח ב'

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

 (SLAהסכם רמת שירות ) - נספח ד'



5 
 

 

 עובד מועצה והיעדר ניגוד עניינים תצהיר בדבר העדר זיקה לנבחר או  –' הנספח 

 

 

 .מסמך הגדרת השירותים )מפרט( -  5מסמך 

 

   ההצעה הכספיתכתב הכמויות ו -  6מסמך 

 

 פורמט המלצה    - 7מסמך 

 

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

שרדי המועצה  ש"ח )שלא יוחזרו בכל מקרה(, במ   500את חוברת המכרז ניתן לרכוש בתמורה לסך של   .13

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

. בנוסף, ניתן לעיין במסמכי  PDF, והרוכש יקבל את מסמכי המכרז במייל בפורמט  08-6688855/6

תר האינטרנט  ובא  09:00-15:00המכרז, ללא תשלום, במשרדי המועצה, בימים א' עד ה' בין השעות 

   .http://ma-tamar.org.ilשל המועצה 

ממט"ש  . היציאה לסיור תהא  ברחבי המועצהיתקיים  השירותים  להכרת אזור ביצוע  מציעים  סיור   .14

בתאריך   גדי   חובה    . 12:00  בשעה   ,19/10/2022עין  תנאי  הינה  אורכו  לכל  בסיור  השתתפות 

 . להשתתפות במכרז

 

 שאלות הבהרה  

  ,לבדוק את כל מסמכי המכרז לפני הגשת הצעתם, לוודא כי המסמכים מובנים להם  ציעיםעל המ .15

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

בכל שאלה או הבהרה שתידרש למציע בקשר עם תנאי המכרז ו/או אם ימצא המציע סתירות ו/או   .16

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

בדוא"ל  לרכזת וועדת המכרזים במועצה  בלבד, את שאלותיו    WORDהמציע להפנות בכתב בפורמט  

michrazim@ma-tamar.co.il 16:00בשעה  26/10/2022  וזאת עד לא יאוחר מיום. 

באחריות המציע לקבל אישור של המועצה בדבר קבלת שאלות הבהרה שיועברו באמצעות דואר   .17

פניה שלא נתקבל לגביה אישור    בדוא"לאו    08-6688880אלקטרוני, בטלפון: )לא אוטומטי(.  חוזר 

ובות לשאלות הבהרה כאמור, ככל שתינתנה, תינתנה  , תש קבלה כאמור, תיחשב כאילו לא התקבלה

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

 לדברים שיאמרו בעל פה.  

על השאלות להיות מנוסחות באופן ברור, ענייני ולכלול במסגרת השאלה את מספר העמוד, מספר   .18

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

 האלקטרוני למתן התשובות. 

מקצתן,    תמתחייב  האינ   המועצה .19 או  כולן  ההבהרה,  שאלות  על  לא    לרבותלענות  היותן  מחמת 

 ברורות, לא ענייניות או בעלות הפניה שגויה אל מסמכי המכרז. 
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עדכונים,    מועצה ה .20 שינויים,  המכרז  למסמכי  להכניס  הבלעדי,  דעתה  שיקול  פי  על  רשאית,  תהא 

תוספות ותיקונים, בין אם במענה לשאלות המזמינים ובין אם מיוזמתה, וזאת עד למועד האחרון  

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

אל כתובות הדואר האלקטרוני אותן ימסרו בעת  מאת המועצה  את מסמכי המכרז    קיבלו לידיהם

 מסמכי המכרז.  קבלת

 אופן הגשת ההצעות

ן המועצה  מחלקת רכש, מכרזים והתקשרויות בבנייאת ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים שב  .21

עה שלא  . הצ12:00עד השעה    13/11/2022ם  שבנווה זוהר. המועד האחרון להגשת הצעות הינו יו

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

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

 המציעים רשאים להיות נוכחים בפתיחה.    13/11/2022תיבת המכרזים תיפתח ביום 

להצעתו את כל מסמכי המכרז ואת כל המסמכים והאישורים המפורטים להלן,     על המציע לצרף .22

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

,  חתומים על ידו 4כמסמך    המצ"ב  הסכםכאשר כל העמודים של מסמכי המכרז, לרבות הזוהר,  

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

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

וגש במעטפה ההצעה הכספית ת   .העתקים לא כרוכים וכן על גבי מדיה דיגיטלית )דיסק און קי(

 . כמפורט להלן נפרדת,סגורה 

 :יל, יש לצרף את כל המסמכים הבאיםלע 22לחוברת המכרז, כשהיא חתומה כאמור בסעיף   .23

המצ"ב  הצהרת .23.1 י  2מסמך  כ  המציע  על  חתומה  כשהיא  נספחיה,  על  המכרז,  די  למסמכי 

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

מחזור פעילות  בדבר  רו"ח    והצהרה מטעם  להצעה את פרטיו  נספח ב', מילא ב7.2בתנאי סף  

 ; 7.3המוכחים את עמידתו בתנאי סף   2למסמך  נספח ג', בנוסח  שנתית

קיום .23.2 כבנוסח    ערבות  המכר  3מסמך  המצורף  בגובה  למסמכי  ובתוקף    ₪  15,000ז, 

 ;   13/02/2023עד

תצהיר חתום על ידי מורשי החתימה של המציע, מאושר ומאומת על ידי עורך דין, בדבר  .23.3

לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,   ובדבר העסקת עובדים עם מוגבלויות קיום דיני העבודה

 ; להסכם ג' נספחבנוסח המצ"ב כ  1976- תשל"ו

ידי המציע במקום  , כשהוא חתום על  הסכםל  נספח ד'(, המצורף כSLAהסכם רמת שירות ) .23.4

 ; המסומן לכך

 ;(הסכםל 'הנספח ) בדבר העדר זיקה לנבחר או עובד מועצה והיעדר ניגוד עניינים תצהיר .23.5

 ; אישור עוסק מורשה .23.6

 ;7למסמך  המלצות בהתאם  .23.7

 ; 1975  –לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו מס במקור בתוקף אישור על ניכוי  .23.8
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ורשומות לפי   .23.9 ניהול פנקסי חשבונות  חוק  אישור תקף מפקיד שומה או מרואה חשבון על 

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

)אם וככל שנשלחו למציעים על ידי    חתום על ידי המציע  תשובות לשאלות הבהרהמסמך   .23.10

 המועצה 

 פרוטוקול סיור מציעים;  .23.11

(, כשהוא חתום על ידי המציע. על המציע  הסכםל  'אנספח  ר על קיום ביטוחים )טופס האישו .23.12

ללא כל מחיקות, שינויים (  לאחר שבדק אותו מול חברת הביטוח שלו)לחתום על טופס זה  

. מובהר, כי בשלב הגשת ההצעה אין צורך להחתים את חברת הביטוח על  או הסתייגויות

 טופס האישור על קיום ביטוחים, וחתימתה תידרש אך ורק ממי שיוכרז כזוכה במכרז. 

 את האישורים כדלקמן: גם  מציע שהוא תאגיד יצרף  .23.13

דין .23.13.1 עורך  ידי  על  חתום  חשבון  אישור  רואה  ושמות  /  החתימה  זכויות  בדבר   ,

 . על הצעה זוהמציע לחתום בשם המוסמכים 

 התאגיד;של התאגדות ה מסמכי  .23.13.2

תדפיס מעודכן נכון למועד הגשת ההצעה, של רישום התאגיד מרשם החברות /   .23.13.3

 רשם השותפויות, לרבות רישום בעלי המניות / השותפים;

העתק קבלה על רכישת מסמכי המכרז. הקבלה תהיה על שם המציע ואינה ניתנת להעברה  .23.14

 השונים. בין המציעים  

יש לצרף את האישור והתצהיר הנדרשים בהתאם    בשליטתאם המציע הוא עסק   .23.15 אישה, 

 . 1992-ב לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב 2לסעיף  

  להשתתפות ( את הצעתו הכספית  המכרזלמסמכי    6מסמך  )  הכספית  ההצעה  במסמך  למלא  המציע  על .24

להגיש    ההצעה  מסמךאת    .במכרז יש  המציע  ידי  על  ונחתם  שמולא  לאחר  במעטפה הכספית, 

  , אותה יש לסגור ולהכניס לתוך מעטפת ההצעה. על שתי המעטפות, החיצונית והפנימית, נפרדת

 .22/09יש לרשום את מספר המכרז 

  הסכם המציע אינו רשאי לבצע שינויים ו/או מחיקות ו/או תוספות במסמכי המכרז, לרבות בתנאי ה  .25

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

הצעה שנעשו בה שינויים ו/או מחיקות ו/או תוספות כאמור, לבקש ו/או לקבל הבהרות ו/או הסברים  

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

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

מובהר, כי מסמכי המכרז הנם רכוש המועצה בלבד, ולמציע אין כל רשות להעתיקם או לעשות כל   .26

 שימוש בהם, אלא לצורך הגשת הצעתו למכרז.  

 הצעות המחר וההכרזה על הזכייה 

הזוכה במכרז. במקרה שבו שתי  הצעתו כהצעה  תוכרז    המציע שיציע את הצעת המחיר הזולה ביותר .27

במכרז זה, תינתן עדיפות לספקים מקומיים    , תיערך בין המציעים הגרלה.יהיו זהות  או יותר  הצעות
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ביותר,  הנמוכה  מן ההצעה    5%בעד  גבוהה  של אותו ספק מקומי יהיה  והצעת המחיר  כך שבמידה  

)ספק מקומי: יחיד אשר הינו תושב המועצה על    תוכרז הצעתו של אותו ספק מקומי כזוכה במכרז

לחוק החברות( הינו תושב    268תאגיד שבעל השליטה בו )כהגדרתו בסעיף    או  פי רישומי משרד הפנים

 ההצעה.   המועצה על פי רישומי משרד הפנים במועד הגשת

או לדחות    , , שומרת המועצה לעצמה את הזכות לקבל כל הצעה שהיאלעיל  על אף האמור  .27.1

ביותר, להפסיק ו/או לבטל את המכרז ולעשות כל  הזולה  כל ההצעות, לרבות ההצעה  את  

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

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

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

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

בתוך  ,  ההזוכ .  תועל קבלת הצע  הותודיע לזוכ   במכרז  כהזתאשר    ההמועצה תקבע את ההצע  .27.2

. ההסכםלו דבר זכייתו, ימציא למועצה כל מסמך הנדרש לצורך ביצוע  היוודעיום מיום  14

 (. 4מסמך להסכם )' בנספח ערבות הביצוע המצורפת ככלל זה, ימציא הזוכה למועצה את ב

 כללי 

בתוקף למשך   .28 עד שיחתם    90ההצעה תישאר  או  שנקבע להגשת ההצעות,  ימים מהמועד האחרון 

. למועצה תהא זכות להאריך את תוקף ההצעות בעד  מבניהם על ידי המועצה, לפי המוקדם ההסכם

, ובמקרה כאמור יאריכו המציעים את תוקף ערבות  ספים בהודעה בכתב למציעיםחודשים נו  ארבעה

   הקיום שלהם בהתאם. 

המועצה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לתקן טעויות אריתמטיות בהצעה,   .29

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

, לבוא בדין ודברים  תםמסמכים הדרושים לצורך הבהרת ההצע וות, אישורים, המלצות  אסמכתא

 עם כל מציע, בכתב או בעל פה, ביחס לפרטי הצעתו וכל אי בהירות הקשורה אליה.  

בהגשת הצעתו מוותר המציע ויתור סופי ומוחלט על כל טענה בדבר אי הבנה, אי ידיעה, פגם או מום   .30

, לרבות סבירותם. סעיפים שכוונתם לא ברורה די הצורך, יש לבררם  המכרזבאיזה מתנאי או מסמכי  

 .15סעיף במראש, כאמור 

  ההסכם , לרבות בתנאי  המכרזהמציע אינו רשאי לבצע שינויים ו/או מחיקות ו/או תוספות במסמכי   .31

ו/או בנספחיו. המועצה תהא רשאית לקבל או לפסול הצעה שנעשו בה שינויים ו/או מחיקות ו/או  

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

הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ולמציע לא תהיינה כל  ול שינוי או תוספת כאמור,  מכ

 טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה. 

תהיה המועצה רשאית להציג    במכרזמסכים המציע לכך, כי במקרה בו יזכה    למכרזבהגשת הצעתו   .32

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

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

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

 לקיומו/ם של פרט/ים חסוי/ים בהצעה מסור למועצה.  
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הנם רכוש המועצה בלבד, ולמציע אין כל רשות להעתיקם או לעשות כל    כרזהממובהר, כי מסמכי   .33

 .  למכרזשימוש בהם, אלא לצורך הגשת הצעתו 

של   .34 במקרה  אותם.  ולהבהיר  המכרז  מסמכי  ביתר  האמור  על  להוסיף  באות  זה  מסמך  הוראות 

אות מסמך סתירה או אי התאמה בין הוראות מסמך זה לבין יתר מסמכי המכרז, יגברו ויחולו הור

 .זה
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 09/22למכרז   2מסמך 

 

 09/22 להשתתפות במכרז מס'והצהרת המציע הצעה 

בזאת  מזמינה  ה "(  המועצההמועצה האזורית תמר )להלן: " להתקשר עם    את יעים בזמצ  ,אנו הח"מ .1

לפי המפורט במפרט    , הכלאיוור במט"ש עין גדיובריכת  ניקוי אגנים אנארוביים    הצעות למתן שירותי

   ."(השירותים: "המכרז( וביתר מסמכי המכרז )להלןלמסמכי   5מסמך ) הטכני

כי   .2 בזאת,  מצהירים  הכלליים  אנו  ההסבר  בדברי  כהגדרתם  המכרז  מסמכי  כל  את  בעיון  קראנו 

על כל    ,(5מסמך  )  הטכני   פרטוהמ  (4ך  מסמ)  ו על נספחי  הסכםוההנחיות להגשת הצעות, לרבות ה 

תנאי הסף להגשת  תנאיהם ופרטיהם, מצהירים ומתחייבים כי הבנו את כל מסמכי המכרז, לרבות  

ו השירותתנאי  הצעה  לנו,  ,  יםמתן  שנדרשו  השאלות  כל  את  העשויים  שאלנו  הגורמים  את  בחנו 

ובהתאם לכל אלה ועל פיהם  אות שתהיינה כרוכות בכך עבורנו  וההוצ  יםמתן השירותלהשפיע על  

הצעתנו את  המכרז  ביססנו  תנאי  כי  ומתחייבים,  מצהירים  אנו  למכרז  הצעתנו  הגשת  בעצם   .

מקובלים עלינו וכי לא תהיה לנו כל טענה, דרישה או תביעה בעניין תנאי המכרז, לרבות בהירותם  

 ו/או סבירותם.   

הכלליים    לדברי ההסבר  7  תנאי הסף של המכרז, כמפורט בסעיףאנו מצהירים כי אנו עומדים בכל   .3

 למסמכי המכרז(.  1מסמך )

  מכרז הנשוא שירותים  כי ברשותנו המומחיות, הידע והניסיון הדרושים לשם ביצוע ה  , אנו מצהירים .4

וכי הצעתנו  בהתאם למסמכי המכרז, באיכות הגבוהה ביותר ולשביעות רצונה המלאה של המועצה,  

ל  תאגיד( ע של טרות שלנו )במקרה  הינה בגדר הסמכויות, הכוחות והמ ומתן השירותים על פיה זאת 

 פי מסמכי היסוד שלנו. 

כי הצעה זאת מוגשת בתום לב וללא כל קנוניה, קשר או הסכם עם כל מציע אחר     ,נו מצהיריםא .5

 לאותו מכרז.    

מילוי התחייבויותינו  תשולם לנו בכפוף ל  השירותים  התמורה עבורבמידה ונזכה במכרז,  כי    ,ידוע לנו .6

 ( ועל פי תנאי התשלום המפורטים בו. למסמכי המכרז 4 ךמסמ)  כםהסהוראות הבהתאם ל

תחום  ב לזוכה  בלעדיות  מתן  ו/או ל  מסוים  התקשרות להיקף    ת מתחייב  האינ   מועצהו כי הנ ידוע ל .7

 השירותים נשוא המכרז.  

על ידי המועצה,    נו, בשלמותם, כפי שהומצאו להסכםאת מסמכי המכרז, לרבות ה  את בז  פיםמצר  ואנ .8

  21-26סעיפים    נו, וכן את כל המסמכים שצירופם נדרש על פי  כאשר כל העמודים חתומים על ידי

זה, אנו מצרפים להבטחת קיום הצעתנו ערבות בנקאית אוטונומית   לדברי ההסבר למכרז. בכלל 

 למסמכי המכרז.    3מסמך ובלתי חוזרת, בנוסח המצ"ב כ

ליתן לה    יםמתחייב  והננ  הדירה ובלתי חוזרת, ובמידה ותתקבל על ידי המועצההצעתנו זו הנה בלתי   .9

לשביעות רצונה  ו  ולהוראות נציג המועצה  , בהתאם לתנאי המכרז את השירותים )כהגדרתם לעיל(

מהמועד בו הוכנסה לתיבת המכרזים    נוזו תעמוד בתוקפה ותחייב אות  ההצע.  של המועצההמלא  

או עם מציע אחר על ידי המועצה או עד חלוף שלושה חודשים מהמועד    נו עימ   הסכםועד חתימתו של  

ידוע לנו כי המועצה רשאית להאריך    האחרון להגשת הצעות במכרז, לפי המוקדם שבין המועדים.
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, ובמקרה כאמור אנו מתחייבים להאריך את תוקף  פיםנוס  חודשים  ארבעהעד  את תוקף ההצעות ב

 א למועצה ערבות קיום מתוקנת.  ערבות הקיום שלנו בהתאמה, ולהמצי

  ינו על כך הודעה, יהיה על  נומסר לייום מיום שת   14תזכה במכרז, הרי שתוך    נו כי אם הצעת  נו,ידוע ל .10

. בכלל  הסכםלחתום על מסמכים ולהמציא מסמכים על פי דרישתה של המועצה לצורך ביצועו של ה

על קיום ביטוחים )בנוסח המצ"ב    ראת טופס האישו  להמציא למועצהזה ידוע לנו כי יהיה עלינו  

נספח בנוסח המצ"ב כ)  וכן ערבות ביצוע  (, כשהוא חתום על ידי חברת הביטוח שלנוהסכםל  'אנספח  כ

  ₪.  30,000 של בסך, (הסכםל 'ב

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

לקבל את ההצעה    ת מתחייב  האינ הגבוהה ביותר; לנהל משא ומתן עם מי מהמציעים; וכי המועצה  

עמנו תהווה    הסכםידוע לנו כי רק חתימת המועצה על    ביותר ו/או הצעה כלשהי.  הזולההכספית  

 צד המועצה. התקשרות מחייבת מ

כמו כן, במידה ונחזור בנו מהצעתנו ו/או שלא נמציא את המסמכים שיידרשו מאיתנו כמפורט בסעיף   .12

לעיל ו/או לא נעמוד באיזו מהתחייבויותינו על פי מסמכי המכרז וכיו"ב, מכל סיבה שהיא, תהיה    23

ו/או להתקשר עם המציע   זכייתנו  ו/או לבטל את  ערבות הקיום שלנו  המועצה רשאית לחלט את 

 שידורג אחרינו ו/או לנקוט בכל פעולה אחרת על פי שיקול דעתה של המועצה. 

ל דרישות המועצה במסגרת מסמכי המכרז על נספחיהם, ולמלא אחריהם  אנו מתחייבים לעמוד בכ  .13

 במלואם.  

מפורטת בהצעת המחיר    התמורה המבוקשת על ידינו עבור מתן השירותים בהתאם למסמכי המכרז .14

המכרז(  6מסמך  ) ההצעה  נפרדת  סגורה   במעטפה  המצורפת  , למסמכי  מעטפת  לתוך  המוכנסת   ,

   .הכללית

ת במלואה ורשאית ליישם חלקים  ועצה אינה חייבת לקבל את ההצעה הכספיידוע לנו כי המכמו כן,   .15

   .ממנה

גופי הסמך של  תוכל להסב את ההסכם לכל ו/או חלק מ   המועצהידוע לנו, כי במידה ונזכה במכרז,   .16

   .המועצה ללא תשלום נוסף ו/או הגבלת

מהווים את התמורה  המפורטים בהצעת המחיר  תמורה  ההרינו להצהיר ולהתחייב בזאת כי סכומי   .17

הבלעדית והיחידה בעבור אספקת כל מכלול השירותים הנכללים במכרז זה ולרבות כל שירות או 

ו/או החזר כלשהו    ,דרישה אחרת העולים ממכרז זה זכאים לכל תשלום  נהיה  וכי פרט לכך לא 

 .מהמועצה

בנקיבת    הננו .18 כי  נוספת,  דרישה  או  טענה  סייג,  כל  ללא  בזאת,  שבהצעת    תעריפיםהמצהירים 

הבאנו בחשבון את כל הגורמים המשפיעים ו/או עשויים להשפיע בעתיד על הצעתנו וזאת,  המחיר

ההארכה   תקופות  כל  ולמשך  וההסכם  המכרז  תקופת  כל  ולמשך  מהכלל  יוצא  כל  ללא 

 האופציונאליות הנכללות בהם.
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 ולראיה באנו על החתום:

 

 ___________________  שם המציע   _____________  תאריך 

 ___________________  כתובת    

 ___________________  ת.ז / מס' תאגיד     

 ___________________  מס' טלפון     

 ___________________  מס' פקס     

 ___________________  חתימת המציע      

 

 

 :אישור עו"ד

 

, מאשר כי ה"ה _____________________________ חתמו בפני  ___עו"ד___אני הח"מ, ____  

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

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

   ________________  __________________  __________________

 חתימה  שם תאריך  
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 2נספח א' למסמך 

 המציע ניסיונו של  פרטי

 

 שלהלן.  המלא את הטבל, על המציע ל ו לצורך בדיקת עמידת הצעתו בתנאי הסף

לסעיף   ניסיונו    7.2בהתאם  את  לפרט  המציע  על  סף(  ראשי  וביצב)תנאי  כקבלן  ה ע  שנים  חמש  במהלך 

שקדמו ההצעה  האחרונות  הגשת  שני  ( 2016-2021)  למועד  לפחות  וסיים(  ניקוי    )התחיל  של  פרויקטים 

ביריעות איטום ,באחד האמצעים הבאים   או מאגרי שפכים/קולחים, אטומות  ו/ מבריכות  משקעים/בוצה  

איסוף  ביצע  הפרויקטים(  אותם  וכן )בכל אחד מ  שאיבה, רובוט, דרייג'ר  או בשילוב של האמצעים שלהלן:

ש"ח )לא    300,000  -לא יפחת משהיקף כספי  ם הנ"ל, ביבושה בשקייו   המשקעים לשקי גיאוטיוב  /הבוצהשל  

  לפרויקט: כולל מע"מ(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
שם הלקוח  

 ותיאורו 

 פירוט מהות השירות

 

פירוט 

 האמצעים 

ההיקף  

 הכספי

מועדי 

תחילת וסיום  

השירותים  

 )חודש+שנה( 

 פרטי  איש קשר אצל הלקוח

1. 

     
 שם:__________________

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________

2. 

     
 שם: __________________ 

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________
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 2' למסמך בנספח 

 טופס פתיחת ספק 

 

 ___________________________________________________________  שם הספק:

 ____________________  תיק ניכויים  ___________________  מספר עוסק 

 

 כתובת למשלוח דואר ופרטי התקשרות 

 

 רחוב _______________ מספר בית _________ מספר דירה ________ עיר ___________  

 מיקוד __________  או לחילופין ת.ד. ________________ עיר ____________________ 

 ________________  פקס _________________    ________________  פלאפון  טלפון 

 ________________________________________  ________________  מייל -כתובת אי

 

 אישורים 

 )חובה(אישור מצורף  ________________________   תוקף אישור ניהול ספרים 

 )חובה(אישור מצורף  ________________________    תוקף אישור ניכוי מס 

 )חובה(אישור מצורף   כן/לא  עוסק פטור 

 

 פרטי חשבון בנק 

 ___________________________________ מספר הבנק  ___________  שם הבנק 

 ___________________________________ מספר הסניף ___________  שם הסניף 

 ____________________________ מספר חשבון __________________   שם החשבון

 : צילום שיק/אישור בנק )חובה(אסמכתא מצורפת 

 

 הפרטים הנדרשים חובה למלא את כל 

 

 

 חתימת המציע: ___________________________ 
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 נספח ג' למסמך 2

 כספיבדבר מחזור  הצהרה

 :הרינו להצהיר כדלקמן

)לא כולל    ₪   1,000,000- מחזור הכנסות בסך שאינו נמוך מ  למציעהיו    2021עד    2019  הרינו להצהיר כי בשנים

 : ע"פ הפירוט הבאמע"מ( לשנה 

 .₪ ____________________ היה בסך של 2019הכספי של המשתתף בשנת המחזור  

 .₪ ____________________ היה בסך של 2020המחזור הכספי של המשתתף בשנת 

 .₪ ____________________ היה בסך של 2021המחזור הכספי של המשתתף בשנת 

 

הערת "עסק חי" כהגדרתו בתקן    2020כמו כן, לא קיימת בדו"חות הכספיים המבוקרים של המציע לשנת  

 של לשכת רואי החשבון בישראל.  570ביקורת מס' 

 ____________________ המציעחתימת   

 אישור רואה חשבון 

 וכרואי החשבון שלו, ביקרנו את הצהרת (,  להלן: "המציע")לבקשת _______________________ 

אחריותנו היא    .המציעהרה הינה באחריות הנהלת המשתתף בדבר ניסיון בביצוע עבודות כמדווח לעיל. ההצ 

 .לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו

בסכומים    ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות

מטעה מהותית.  הצגה    ובמידע שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל

לדעתנו בהתבסס על ביקורתנו הצהרה זו משקפת    .אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו

וביחס    הצהרת המשתתף בדבר היקף עבודות בשנים הרלבנטיות  באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את

 .להצהרת המשתתף  להערת "עסק חי" 

 בכבוד רב, 

________________________       ________________________  _______________________ 

 תאריך                                                 שם + משפחה                                חתימה + חותמת
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 מסמך 3 למכרז  09/22

 

  

 נוסח ערבות בנקאית לקיום ההצעה

 

 לכבוד 

 מועצה אזורית תמר  

 זוהר, ד.נ. ים המלח  - נוה 

 

 אדונים נכבדים, 

 

 ערבות מס'__________ הנדון: 

 

 

חדשים(    שקלים  עשר אלףחמישה    ₪ )ובמילים:  15,000  של הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך  

לבין המדד                   "(, בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן בין מדד חודש סכום הקרן)להלן: "

 "(.הפרשי ההצמדה הידוע ביום התשלום )להלן: "

 

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

או   המגיע  הצמדה  הפרשי  בתוספת  הקרן  )להלן:  סכום   _________________ מאת  לכם  להגיע  עשוי 

אשר הוצא על ידיכם, וזאת מבלי שתצטרכו להוכיח, לבסס או לנמק    22/09"( בקשר עם מכרז מס'  החייב"

 את עילת דרישתכם או סכומה.

 

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

 וש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב. או לדר

 

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

 

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

 

 

 

 בכבוד רב,  

 

 בנק __________  

 סניף _________  
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   09/22למכרז    4סמך  מ

 למתן שירותים   הסכם

 . 2022בחודש _________,  הר ביום ________ו שנערך ונחתם בנווה ז

 מועצה אזורית תמר  בין : 

 869100מנווה זוהר, ד.נ. ים המלח  

 מצד אחד       "( מועצהה )להלן: " 

 

 )ח.פ. ____________(  _________________ לבין: 

 _______________ מ  

 מצד שני   "( נותן השירות"  :)להלן 

 

"  והמועצה הואיל  )להלן:  תמר  שמספרו    "(המועצההאזורית  פומבי  מכרז  )להלן:    09/22פרסמה 

נים אנארוביים ובריכת איוור במתקן טיהור  ניקוי אג שירותי  למתן  לקבלת הצעות  "(  המכרז"

, הכל לפי המפורט במפרט הטכני  האזורית תמרעבור המועצה  עין גדי "מט"ש(שפכים )להלן: 

   "(.השירותים למסמכי המכרז( וביתר מסמכי המכרז )להלן, ביחד: " 5מסמך )

  , והכל למועצההשתתף במכרז וזכה בו, והוא מקבל על עצמו ליתן את השירותים    נותן השירותו והואיל

ובמתכונת המתוארת    מועצה הסכם זה לשביעות רצונה של הו  מסמכי המכרז  בהתאם להוראות

 להלן; 

בהתאם לתנאים המפורטים  למתן השירותים    נותן השירותמעוניינת להתקשר עם    מועצהוה והואיל

 ; להלן

וכ  ,מצהיר  נותן השירות ו והואיל הוא בעל הכישורים, האמצעים  וביכולתו  וכי  לקיים אחר  ח האדם, 

 בכפוף להוראות הסכם זה; , הכלותהנדרש והתחייבויותי 

 :לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

 מבוא .1

  הבאים:  הסכםוכן נספחי ה והצעת נותן השירות למכרז, מסמכי המכרזיצורפו  הסכםל .1.1

 אישור על קיום ביטוחים  -נספח א' 

 נוסח ערבות ביצוע  - נספח ב'

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

 (SLAהסכם רמת שירות ) - נספח ד'
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 תצהיר בדבר העדר זיקה לנבחר או עובד מועצה והיעדר ניגוד עניינים  –' הנספח 

 

 

 נציג המועצה  .2

, או מי שימונה  מועצהב   מחלקת מים וביובמנהל  איש הקשר מטעם המועצה לביצוע הסכם זה הינו  

"   ו מטעמ )להלן:  ליתן הנחיות  נציג המועצהכנציג המועצה לצורך הסכם זה  "(, אשר הינו מוסמך 

הכל על פי  ובדבר אופן ביצוע השירות על פי הסכם זה, לגרוע ממנה או להוסיף עליה, נותן השירות ל

 שיקול דעתו.  

 מהות ההתקשרות  .3

ייתן למועצה את השירותים המפורטים בהסכם זה בהתאם להצעתו למכרז    נותן השירות .3.1

 .  המפרט הטכני  –למכרז  5מסמך ולכל מסמכי המכרז, לרבות  

יבצע את השירותים בהתאם ללוחות הזמנים כפי שיקבעו על ידי המועצה מעת  נותן השירות   .3.2

 לעת.   

יבצעו   .3.3 מטעמו,  והעובדים  השירות  הנכללותאת  נותן  הפעולות  במסמך   כלל  והמפורטות 

כ המצ"ב  )המפרט(,  השירותים  מהאמור    5מסמך  הגדרת  לגרוע  מבלי  המכרז.  למסמכי 

ידי   על  עליהם  שיוטלו  המשימות  כל  את  מטעמו  והעובדים  השירות  נותן  יבצעו  ובנוסף, 

המועצה ואשר קשורות בשירותים, בין אם אלו מצוינות במפורש בהסכם זה על נספחיו ו/או  

 בין אם לאו, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של המועצה. במסמכי המכרז, ו

ועל כן    נותן השירות  של  וויכולותי  וזה מתבססת על כישורי הסכם  מובהר, כי ההתקשרות ב  .3.4

הא רשאי להסב  י לא    נותן השירותבלבד.    והשירותים יבוצעו על יד  כי נותן השירות,  מתחייב  

זה לאחר, אלא אם נתקבל לכך אישור המועצה,   הסכםעל פי    ווזכויותי   ו את התחייבויותי

 מראש ובכתב.  

 נותן השירותצהרות והתחייבויות ה .4

 מבלי לגרוע מיתר התחייבויותיהם שבהסכם זה, נותן השירות מצהיר ומתחייב כדלקמן:

לביצוע   .4.1 הנדרשים  והמסמכים  הנתונים  כל  את  בעצמו  להשיג  עליו  יהיה  כי  לו,  ידוע  כי 

ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, כי קיבל מהמועצה, לשביעות רצונו, כל מידע, נתון  השירותים,  

 וכל דבר אחר העשוי להשפיע על עבודתו ושירותיו בהתאם להסכם זה.   

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המועצה תשתף פעולה עם נותן השירות, ותספק לו, על פי בקשתו   .4.2

בר המצוי  נתון  או  מסמך  מידע,  כל  סביר,  לגורם  ובאופן  אותו  תפנה  לחילופין  או  שותה 

במועצה או כל גורם אחר אצלו נמצא המידע, המסמך או הנתון הרלוונטי, ותציין בפניי אותו  

 גורם כי נותן השירות פועל מטעמה.  

ולבצע את כלל התחייבויותיו על פי המפורט בהסכם ם  שירותיה כי הוא מתחייב ליתן את   .4.3

המקצועי   הנוהג  מיטב  לפי  וזאת  במקצועיות  זה,  ביותר,  הגבוהים  לסטנדרטים  ובהתאם 

תוך  של המועצה,  רצונה המלאה  ולשביעות  דין  כל  להוראות  ובמיומנות מרבית, בהתאם 

נותן   ימלא  כך  לשם  הרלוונטיים.  המקצוע  אנשי  כל  עם  פעולה  ושיתוף  הדוק  מגע  קיום 
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ינן מפורטות  השירות אחר כל הוראותיה של המועצה, בין שהן מפורטות בהסכם זה ובין שא

 בו, וימנע מלפעול ללא קבלת אישור מראש מאת המועצה.

מילוי התחייבויותיו   .4.4 ככל שלצורך  כי  ומוצהר,  מוסכם  לעיל  לגרוע מכלליות האמור  מבלי 

יידרש נותן השירות לבוא במגע עם גורמים שונים, יקפיד נותן השירות לשמור על יחסי אמון  

התחייבויות בשם כל  להבטיח הבטחות ו/או ליטול  עם המועצה ולהימנע מלהציג מצגים ו/או  

 המועצה.  

 תיאום ודיווח .5

נותן השירות מתחייב לבצע את השירותים ואת ההתחייבויות על פי הסכם זה בתיאום ותוך   .5.1

 קיום קשר מתמיד ויעיל עם נציג המועצה.  

על   .5.2 בכתב  וחשבון  דין  למועצה  השירות  נותן  יגיש  המועצה,  ידי  על  שייקבע  מועד  בכל 

ו עד לאותה  התקדמות השירותים, ובכלל זה ימסרו למועצה כל המסמכים אשר נערכו על יד

עת בקשר עם השירותים. בנוסף, ימסור נותן השירות למועצה, ולפי דרישת המועצה הן לכל  

להתקדמות   בנוגע  פה,  ובעל  בכתב  שוטפים,  דיווחים  המועצה,  מטעם  הפועל  אחר  גוף 

ייערכו   חלקם,  או  האמורים,  וההנחיות  הדו"חות  כי  לדרוש  רשאית  המועצה  השירותים. 

שירות, במידת הצורך, לקבל מהמועצה הרשאה והנחיות לגבי המשך בכתב. כן ידאג נותן ה

 פעולותיו.   

,  במתן השירותיםמבלי לגרוע מחובת נותן השירות לדווח על כל התקדמות, פעולה ובעיה   .5.3

רשאית המועצה או מי מטעמה לבקר במשרדי נותן השירות ו/או לדרוש לעיין בכל מסמך 

השירות, ונותן השירות מתחייב לאפשר ולסייע למועצה ו/או  בקשר עם או המצוי בידי נותן  

 לבאי כוחה לבצע את הבדיקות בכל עת.

כדי   .5.4 מי מטעמה  ו/או  באישור המועצה  או  אין בהסכמה  כי  הצדדים,  בין  ומוצהר  מוסכם 

 לשחרר את נותן השירות מאחריותו המקצועית הבלעדית לשירותים הניתנים על ידו. 

 ולו , הפרתו וביטההסכם תקופת .6

חודשים, החל מיום ________ ועד ליום ________ )להלן:    12תקופת ההסכם הינה למשך   .6.1

ההתקשרות" זו.  "(תקופת  תקופה  לעוד  בסיום  לשנה  משנה  מאליו  יתחדש    4  ההסכם 

נוספות של   )להלן:    12תקופות  (. במידה והמועצה  "תקופות ההארכה"חודשים בכל פעם 

יום לפני    30השירות לפחות    לנותןא על כך בכתב  תחליט שלא לחדש את ההסכם, תודיע הי

 תום תקופת הארכה.  

זה, בשינויים המתחייבים. באחריות  הסכם  יובהר, כי בתקופות ההארכה יחולו כל הוראות   .6.2

  הוא השירות לשמור בתקופות ההארכה את כל הרישיונות, ההיתרים והאישורים להם    נותן

ו המכרז  לפי  הערבות  הסכם  נדרש  תוקף  והארכת  כנדרש  תקף  ביטוחי  כיסוי  )לרבות  זה 

פי חוזה  - אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בזכויות המועצה על הבנקאית( ו/או לפי דין בתוקף.  

 פי כל דין. - זה ו/או על 

ולפי שיקול דעתה   .6.3 עת, מכל סיבה שהיא  לעיל, תהא המועצה רשאית בכל  על אף האמור 

יום    30השירות לפחות    ןי סיום בהודעה בכתב שתימסר לנות הבלעדי, להביא חוזה זה ליד

השירות לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המועצה בעניין.    ןמראש, ולנות
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במקרה זה ובכל מקרה אחר של ביטול החוזה על ידי המועצה, לא תחול על המועצה חובה  

ום התמורה בגין השירותים  השירות תשלום כלשהו, פרט לתשל  ןלפצות ו/או לשלם לנות 

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

ביצוע   .6.4 את  למסור  רשאית  המועצה  תהא  שהיא,  סיבה  מכל  גמר  לידי  ההסכם  הובא 

מסמך, ולהשתמש לצורך כך בכל    על ידי חפיפה מסודרת של נותן השירות,  השירותים לאחר

ידי נותן    ם בעותק קשיח או בפורמט אלקטרוניתרשים, תהליך או נוהל, בין א שהוכן על 

לא תהיינה כל טענות, דרישות או תביעות מכל סוג    ולנותן השירות  ,השירות ללא תשלום

לא תהא    לנותן השירותשהוא כלפי המועצה בשל שימושה בזכותה זו. מוצהר ומוסכם, כי  

כים הקשורים לשירותים על  , והוא יעביר את כל המסממכל סוג  כל זכות עיכבון במסמכים

סוגיהם אשר המצויים אצלו, ללא תמורה, לידי המועצה. למען הסר ספק מודגש, כי אין  

באמור לעיל כדי לגרוע מטענות וזכויות המועצה כלפי נותן השירות, לרבות דרישה להשבת 

  6.5כספים בגין הנזקים שנגרמו למועצה עקב אחד או יותר מהאירועים המפורטים בסעיף  

 להלן.  

מבלי לגרוע מכלליות האמור, תהא המועצה זכאית להודיע על ביטולו המיידי של הסכם זה   .6.5

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

 הבאים: 

  נגד נותן השירות הוגשה בקשה למינוי כונס נכסים )זמני או קבוע(, להכרזתו   כפושט רגל, למינוי  6.5.1

יום או אם נותן השירות נמצא באיחוד תיקים   60מפרק )זמני או קבוע(, והמינוי לא יבוטל תוך 

 או אם הוגשה בקשה לאיחוד תיקים; 

 הוטל צו עיקול על נכס מנכסיו של נותן השירות ועיקול זה לא הוסר תוך שבועיים.  6.5.2

ו הסביר של המועצה  שונה מצבו העסקי או הכספי של נותן השירות באופן אשר על פי שיקול דעת  6.5.3

עלול להשפיע מהותית לרעה על יכולתו של נותן השירות לבצע כיאות את התחייבויותיו על פי  

 ההסכם. 

נותן השירות העביר ו/או המחה זכויותיו ו/או חובותיו ו/או התחייבויותיו על פי הסכם זה לצד   6.5.4

 ג', ללא אישור המועצה מראש ובכתב. 

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות הצדדים לבטל הסכם זה במקרה של הפרתו היסודית   .6.6

בהתאם להוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת  או לקבל כל סעד אחר  על ידי מי מהם,  

   1970 - הסכם( התשל"א 

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות הצדדים לבטל הסכם זה במקרה של הפרתו היסודית   .6.7

 . 1970  -מי מהם, בהתאם להוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם( התשל"אעל ידי  
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 לוח הזמנים  .7

נותן השירות יתחיל ויתמיד עם ביצוע השירותים ברציפות, בהתאם ללוחות הזמנים כפי   7.1

שיקבע ע"י המועצה וכפי שתורה המועצה מעת לעת. נותן השירות יבצע כל שלב בשירותים  

שלא נקבע לו מועד, כל אימת שייקבע על ידי המועצה, כי הינו דרוש מבחינה מקצועית, תוך  

 זמן סביר.   

ע  7.2 לא  נגרם  המועצה  שלדעת  אחרים  תנאים  עקב  או  עליון  כוח  עקב  השירות  בביצוע  יכוב 

שליטה עליהם ו/או יכולת למנוע אותן, רשאית המועצה לדחות בכתב   לנותן השירות הייתה  

יודיע  לנותן השירותאת מועדי הביצוע שנקבעו   נותן השירות  ידה.  על  , לתקופה שתיקבע 

ות של אירוע, שלדעתו יש בו כדי לגרום לעיכוב  התרחש-למועצה מיד עם התרחשות או אי

 בלוח הזמנים.  

 התמורה .8

על פי ההסכם במלואן,    נותן השירות  תוקיום כל התחייבויומתן השירותים  תמורת ביצוע   .8.1

, ובהתאם לביצוע בפועל ולמנגנון  המועצהבמועדן, במקצועיות ולשביעות רצון מלאה של  

מתחייב  בהסכם,  הקבוע  להמועצה    תהתשלומים  השירות  לשלם  של: נותן  סכום 

)בתוספת  ובמילים:  מע"מ(  _____________________ 

כל   או  מע"מ(,  )בתוספת   ₪___________________________________________

בהתאם להצעה הכספית    "(התמורהסכום אחר שייקבע בהתאם להוראות ההסכם )להלן: "

 למסמכי המכרז. '6מסמך  –הכמויות  של המציע למכרז  בוכת

 התמורה תשולם על ידי המועצה לנותן השירות בהתאם לאבני הדרך הבאות:  

מס'   .1 סעיפים  ביצוע  תום  הכמויות  01.001-01.003עם  למסמכי    5מסמך  )  שבכתב 

ביצוען  המכרז( סיום  המ   הינו,אשר  רצון  ולשביעות  יד ועצה  על  ל  היאושר  ישולם  נותן  בכתב, 

   למסמכי המכרז(. 6מסמך ו )בהצעת  ההנקוב ית הכספ  ממחיר ההצעה   70%השירות   

עם תום תקופת היבוש והגעת הבוצה לדרגת היובש הרצויה כנקוב במפרט ,וכפוף לאשור   .2

ההצעה הכספית הנקובה  הנותרים ממחיר    30%נותן השירות  ישולם ל על כך בכתב  המועצה  

 .למסמכי המכרז( 6מסמך  בהצעתו )

  ו/או תשלום ו/או החזר ו/או שיפוי מובהר, כי נותן השירות לא יהיה זכאי לקבל לכל תמורה  

 נוספים מעבר לסכום הנקוב לעיל. 

תמורה מלאה    יםלעיל, מהוו  8.1  ףבסעי   יםם הנקובמיבין הצדדים, כי הסכומוסכם ומוצהר   .8.2

השירותים נשוא  מתן  בבחינת עלות כוללת למועצה בגין    ם, וההשירותים  מתןוסופית בגין  

שיפוי   ו/או  החזר  ו/או  תשלום  ו/או  תמורה  לכל  זכאי  יהא  לא  השירות  ונותן  זה,  הסכם 

נוספים מעבר לכך, לרבות בגין הוצאות שהוציא בקשר עם ביצוע התחייבויותיו בהסכם זה, 

, דיונים או פגישות, שירותי משרד, נסיעות, זמן בטלה,  טיפול בתקלותלרבות )אך לא רק(  

וכיו"ב, בין    והטלים מכל סוג  דיו שיועסקו בביצוע השירות על כל הנלווים, מיסיםשכר עוב

 אם היו ידועים במועד חתימת הסכם זה ובין אם לאו.  
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לכל חודש, יגיש נותן השירות למועצה דו"ח חודשי המפרט    10- אחת לחודש, ולא יאוחר מה .8.3

המגיעה   התמורה  בגין  עסקה  וחשבונית  החולף  בחודש  פעילותו  השירותים  את  עבור  לו 

ה לאחר  שתוגש  עסקה  חשבונית  החולף.  בחודש  ידו  על  כאילו    10-שניתנו  תחשב  לחודש 

 ו. הוגשה בחודש הבא אחרי

המועצה תבדוק את החשבון ותאשר אותו, כולו או חלקו, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.   .8.4

למרכיבי החשבון,  המועצה תהא רשאית לדרוש מנותן השירות הבהרות ו/או תיקונים בנוגע  

 ימים ממועד קבלתה.  7ונותן השירות ימלא אחר דרישתה בתוך 

ממועד הגשת החשבון למועצה, ובכפוף    15בתנאי שוטף +    לנותן השירותהתמורה תשולם   .8.5

בסעיף   כמפורט  החשבון  את  המועצה  להגיש    8.4לאישור  מתחייב  השירות  נותן  לעיל. 

בתוך   למועצה  כדין  מס  ממוע  7חשבונית  עוד  ימים  מהמועצה.  כלשהו  תשלום  קבלת  ד 

מדי  ישולם  בביצוע השירות  שיועסקו  עובדיו  של  עבודתם  כי שכר  נותן השירות,  מתחייב 

תלו ללא  בדין,  הקבוע  במועד  ועיכוב    תחודש  המועצה  ידי  על  התשלומים  העברת  במועד 

שיועסקו   עובדיו  של  שכרם  לעיכוב  עילה  יהווה  לא  המועצה  ידי  על  התשלומים  בהעברת 

בביצוע השירות. כן מובהר, כי אין באישור המועצה כאמור כדי להוות משום ויתור על טענה  

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

בנוסף, לצורך ביצוע כל תשלום, ימציא נותן השירות למועצה אישורים על פי דין, תקפים   .8.6

בונות ורשומות לפי החוק, אישור בדבר היותו עוסק  למועדי התשלום, בדבר ניהול פנקסי חש

 מורשה ואישור לצורך ניכוי מס במקור. 

יתעכב   .8.7 כלשהו  שתשלום  במקרה  או  כנדרש,  מסמכים  או  חשבון  השירות  נותן  הגיש  לא 

ו/או לא מילא תנאי מוקדם לתשלומו    ,כתוצאה מכך שנותן השירות לא עמד בלוח הזמנים

לום ריבית ולא יצטרפו אליו הפרשי הצמדה כלשהם בגין  של אותו סכום, לא ישא אותו תש

התשלומים   מועדי  יידחו  לעיל,  המתוארות  בנסיבות  בתשלום  עיכוב  חל  העיכוב.  תקופת 

 שנותרו על פי ההסכם, בהתאמה לתקופת האיחור.   

אין בהעברת התמורה   .8.8 כי  כולה או חלקה, משום לנותן השירותלמען הסר ספק מובהר,   ,

 עבודה.   אישור על השלמת 

 ערבויות .9

ערבות    המועצהבידי    נותן השירותיפקיד   יום מהמועד שהודע לו על זכייתו במכרז,  14בתוך   .9.1

  , צמודה ש"ח(שלושים אלף  ₪ )ובמילים:    30,000בנקאית אוטונומית לקיום ההסכם בסך  

לצרכןלמדד   "המחירים  )להלן:  זה  הסכם  פי  על  התחייבויותיו  ביצוע  להבטחת  ערבות , 

 להסכם. 'נספח ב"(. נוסח ערבות הביצוע יהיה בנוסח הביצוע

לביצוע תשלום כלשהו  להתקשרות המועצה בהסכם זה והפקדת ערבות הביצוע מהווה תנאי   .9.2

 .  העל ידי

השירות .9.3 הכרוכים    נותן  התשלומים  ויתר  העמלות  ההוצאות,  כל  לתשלום  אחראי  יהיה 

 פות האמורות לעיל.  התקובתוקף במשך כל   הושמירת  ערבות הביצועבהוצאת 

מהתחייבויות   .9.4 איזו  של  הפרה  של  השירותבמקרה  זה  נותן  הסכם  עם  רשאית  ,  בקשר 

של ערבות הביצוע או כל    חילוטה, אך לא חייבת, לדרוש, מעת לעת ובכל עת, את  המועצה
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וזאת מבלי לגרוע מזכותה לכל סעד אחר או נוסף העומד לה על פי כל דין או על   ממנה,חלק  

נותן    ההסכם.פי הוראות   חילטה המועצה את ערבות הביצוע, כולה או חלקה, ימציא לה 

ימים מיום שהודע לו על חילוט הערבות, ערבות ביצוע חדשה  7- השירות, בתוך לא יאוחר מ

 בגובה הסכום שחולט מתוך הערבות, בנוסח זהה לנוסח הערבות שחולטה.   

  מנותן השירות לתבוע    המועצהבזכות    , כדי לפגועהאו חלק  הכול,  בות הביצוערע  חילוטאין ב .9.5

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

 למימוש הערבות.

 אחריות ושיפוי בנזיקין .10

זה   .10.1 בהסכם  כמפורט  השירותים  בגין  הבלעדית  האחריות  כי  הצדדים,  בין  בזה  מוסכם 

השירות   נותן  על  תחול  ל ובנספחיו  המועצה  של  אישוריה  הולפיכך  ו/או  מתן  שירותים 

למסמכים אשר הוכנו על ידי נותן השירות על פי הסכם זה, לא ישחררו את נותן השירות  

מטעמה   מי  ו/או  המועצה  על  להטיל  כדי  בכך  ואין  הנ"ל  המלאה  המקצועית  מאחריותו 

 ים. אחריות כלשהי לטיב או כשרות או איכות השירותים ו/או המסמכים האמור

נותן השירות יהא אחראי על פי דין לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או אובדן שייגרמו   .10.2

שסופקו למועצה  ו/או עקב כך שהשירותים     ,השירותיםמתן  למועצה ו/או לצד שלישי בגין  

 בשלמותם או בחלקם אינם מבוצעים בהתאם להתחייבויות נותן השירות על פי ההסכם. 

אמור לעיל, יהא נותן השירות אחראי באופן בלעדי כלפי המועצה  מבלי לגרוע מכלליות ה  .10.3

ו/או כלפי העובדים המועסקים על ידו ו/או כלפי חליפיהם ו/או כלפי צד שלישי כלשהו ו/או  

כלפי קבלנים המועסקים על ידו ועובדיהם ו/או כלפי כל אדם הפועל מטעמו, לכל נזק לגוף  

הוא שיגרם להם או לרכושם כתוצאה ו/או במהלך  או לרכוש או אבדן או נזק אחר מכל סוג ש

ו/או  עקב מעשה או מחדל או טעות או השמטה של נותן השירות או מי    ,השירותים  מתן

מטעמו, והוא מתחייב לפצותם בגין כל נזק שיגרם להם, ו/או שהמועצה תחויב בפיצויו בגין  

יים ביטוח ובין אם לאו,  האחריות של נותן השירות כאמור לעיל ו/או על פי דין, בין אם ק

על כל דרישה ו/או תביעה כאמור עם קבלתה    לנותן השירותבכפוף לכך שהמועצה תמסור  

 ותאפשר לו להתגונן מפניה. 

נותן השירות פוטר את המועצה ו/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשירותה מכל אחריות   .10.4

 לכל אבדן או נזק על פי הגדרת האחריות שבהסכם זה.  

צה בכל תשלום ו/או הוצאה ו/או נזק ו/או הפסד שנגרמו לה ו/או לרכושה )כולל  נשאה המוע .10.5

עקיפה(   או  )ישירה  כתוצאה  ו/או  עקב  ו/או  בגין  ושלוחיו(  השירות  נותן    ממתן עובדי 

השירותים, יהיה על נותן השירות להחזיר למועצה כל תשלום ו/או הוצאה כנ"ל ולשפותה  

 עיל.  על כל הנזקים ו/או ההפסדים כאמור ל

המועצה רשאית לנכות כל סכום שהיא שילמה או חויבה לשלמו בגין תביעה ו/או דרישה   .10.6

שיגיע   סכום  מכל  השירותכאמור,  כזה   לנותן  סכום  כל  לעכב  זכאית  תהא  וגם  ממנה, 

שלישי   לצד  נזק  דמי  לשלם  צפויה  תהא  המועצה  בו  מקרה  בכל  כנ"ל,  תשלום  להבטחת 

על    לנותן השירותה מותנית בכך שהמועצה תודיע  כלשהו. זכותה של המועצה כאמור תהי

 כל תביעה ו/או דרישה כאמור עם קבלתה ותאפשר לו להתגונן מפניה. 
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 ביטוח .11

דין,   .11.1 כל  לפי  ו/או  זה  פי הסכם  על  נותן השירות  לגרוע מאחריות  נותן  מבלי  על  כי  מובהר 

 רד ממנו חלק בלתי נפ  יםהביטוח המצ"ב להסכם זה ומהוו יהשירות יחולו הוראות נספח 

 קבלן עצמאי  –יחסי מזמין  .12

מוסכם בין הצדדים כי נותן השירות יבצע את השירותים נשוא הסכם זה כקבלן עצמאי,   .12.1

יחסי עובד ומעביד בין   כדי ליצור  וכמי שמפעיל עסק משלו, ואין בהתקשרות בהסכם זה 

 המועצה ו/או מי מטעמה לבין נותן השירות או מי מעובדיו. 

כעצמאי במס ערך מוסף, מס הכנסה  נותן השירות מצהיר ומתחייב כי הוא מנהל תיקים   .12.2

 והמוסד לביטוח לאומי. 

נותן השירות מצהיר ומתחייב, כי הוא משלם לעובדיו אשר יועסקו על ידו במתן השירותים   .12.3

י ידוע לו כי התמורה הנקובה  וכ ,את מלוא זכויותיהם בהתאם להוראות כל דין ו/או הסכם

לעיל הינה בבחינת עלות כוללת למועצה וכוללת גם את התמורה בגין שכר עובדיו    8.1  ףבסעי

, והנלווים לו. נותן השירות יאפשר למועצה, על  יםהשירות  במתןכאמור, אם וככל שיועסקו  

תו של נותן השירות בתנאי סעיף זה. עוד מצהיר נותן  פי דרישתה מעת לעת, לבדוק את עמיד

לעיל   המפורטת  כי מתוך התמורה  ביטוחו    8.1  ףבסעיהשירות,  לצורך  סכומים  ינכו  לעיל 

ארים וביטוח נכות( ו/או ביטוח פנסיוני של מי מעובדיו שיועסקו  הפנסיוני )לרבות ביטוח ש

 בביצוע השירות.    

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, נותן השירות מתחייב לפצות את המועצה ו/או לשפותה, מיד עם  .12.4

דרישה ראשונה, בכל סכום שתידרש המועצה לשלם ו/או שיהא עליה לשלם ובכל ההוצאות  

מעביד בין המועצה או  - שתישא ו/או תידרש לשאת בהן עקב טענה לקיומם של יחסי עובד

 או עובדיו ו/או מי מטעמו.   /מי מטעמה לבין נותן השירות ו

נותן השירות העוסק   .12.5 עובד של  המועצה תהא רשאית, מנימוקים סבירים, לדרוש החלפת 

בביצוע השירותים, ונותן השירות מתחייב להיענות לדרישתה. יובהר, כי אין בסעיף זה כדי  

על  מעביד כמפורט לעיל, ומתן הוראה  -לגרוע מהסכמת הצדדים כי לא יהיו כל יחסי עובד

 פיו לא תביא לעיכוב בלוחות הזמנים. 

 היעדר בלעדיות  .13

המועצה תהיה רשאית, אם תמצא לנכון לעשות זאת, להזמין או להעסיק נותן/י שירותים   .13.1

הכרוך    ספקיםו/או   ו/או  הקשור  עניין  בכל  למועצה,  השירותים  מתן  לשם    במתן נוספים 

   .ו/או אספקת מוצרי חומרה, תוכנה ורישוי מכל סוג השירותים

כאמור, בין אם לפני חתימת ההסכם ובין לאחר אותו מועד, יסייע    נותן שירות אחרהוזמן   .13.2

בביצוע תפקידו, ישתף עמו פעולה וימציא לו כל מידע,    נותן שירות האחרנותן השירות בידי 

 .    נותן השירות האחרנתון ומסמך המצוי ברשותו ואשר יידרשו על ידי  

תהיה איזו זכות קדימה ו/או עדיפות ו/או זכות אחרת  לא    שלנותן השירותמוסכם בזאת,   .13.3

 שירותים כלשהם אשר אינם כלולים בהסכם זה.  במתןכלשהי 
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 זכויות יוצרים .14

תמצא  .14.1 שימוש שהמועצה  כל  לעשות  הסכמתו הבלתי מסויגת  בזה את  נותן  השירות  נותן 

 לנכון במסמכי ותוצרי השירותים שבוצעו על פי הסכם זה. 

כ  .14.2 הצדדים,  על  כל  מוסכם  התרשימים, המסמכיםי  התוכניות,  הסקרים,  הדו"חות,   ,

וכל מסמך אחר מכל סוג, אשר נוצרו    , הרשיונות התוכנות  החשבונות, החישובים, התוצרים

לצורך   ו/או  נותן    מתןבמסגרת  ואין  המועצה,  של  הבלעדית  בבעלותה  יהיו  השירותים, 

למוסר או  להעתיקם  או  כלשהו  שימוש  בהם  לעשות  רשאי  לצרכי השירות  ם לאחר, אלא 

קיום התחייבויותיו על פי הסכם זה ו/או לאחר קבלת אישור המועצה מראש ובכתב, ואך 

 . מראש ובכתב לאישור בכפוף ורק 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, נותן השירות מתחייב לשמור את המסמכים המצוינים בסעיף.   .14.3

), ולא להומאובטחת  ממוינת  ,לעיל בצורה מסודרת, מעודכנת  14.2 ( 7שמידם במשך שבע 

 שנים ממועד סיום ההתקשרות אלא באישור מראש ובכתב על ידי המועצה. 

מוסכם בזה, כי המועצה תהיה זכאית לקבל את כל המסמכים או חלק מהם בכל עת שהיא,   .14.4

בין במשך ביצוע הסכם זה ובין לאחר סיומו, ונותן השירות מתחייב למוסרם למועצה מיד 

 ביאורים שיידרשו, לשביעות רצונה המלא של המועצה.    עם דרישתה, בצירוף כל ה

לא תהא, מכל סיבה שהיא, זכות עיכבון או שיעבוד על המסמכים ו/או חלקם,   לנותן השירות  .14.5

והוא לא יהיה זכאי, מכל סיבה שהיא, למנוע מסירתם למועצה ושימוש של המועצה בהם 

  חוזה לחוק    5הסר ספק, סעיף    כפי שתמצא לנכון, בין בעצמה ובין באמצעות אחרים. למען

לא יחול על הסכם זה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, נותן השירות    1974  -  קבלנות, התשל"ד 

במסמכי בעיניה  שייראה  שימוש  כל  לעשות  מסויג,  בלתי  בהיתר  למועצה  בזאת  , ם מתיר 

 הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה.  ו

 סודיות .15

לפרס .15.1 לגלות,  למסור,  להעביר,  ולא  מוחלטת  סודיות  על  לשמור  מתחייב  השירות  ם נותן 

לחשוף או לרמוז לכל אדם ו/או גוף כלשהו כל מידע, תוכנית, חומר, מסמך עיוני או מעשי,  

, והוא מתחייב שלא להשתמש בכל מידע שהגיע  מתן השירותיםשנאסף או נתקבל במסגרת  

השירותים לכל מטרה אחרת שהיא, למעט לצורך מילוי תפקידו על פי    מתןאליו עם ולצורך  

הסכמה מראש ובכתב מאת המועצה ובתנאים שהמועצה תקבע.  הסכם זה, אלא אם קיבל  

 למען הסר ספק, מובהר, כי המועצה הינה הבעלים של כל מידע, מסמך ותוכנית כאמור.

 תחרות  -ניגוד עניינים ואי .16

והתחייבויותיו   .16.1 חובותיו  עם  עניינים  ניגוד  של  במצב  להימצא  שלא  מתחייב  השירות  נותן 

 למועצה. 

למו .16.2 ידווח  השירות  אשר נותן  התפתחות  או  נושא  או  עניין  כל  על  דיחוי,  וללא  מיד  עצה, 

לגביהם יש לו עניין ואשר עלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם חובותיו והתחייבויותיו למועצה  

 , ולמועצה יש עניין בהם.  למתן השירותים ו/או אשר קשורים במישרין או בעקיפין 
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לעיל תעמוד בתוקפה במהלך    16.2י סעיף  מובהר ומוסכם כי התחייבותו של נותן השירות לפ .16.3

)שניים עשר( חודשים לאחר תום תקופת הסכם זה ו/או לאחר    12תקופת ההתקשרות ועד  

 ביטולו על ידי מי מן הצדדים, תהא עילת הביטול אשר תהא.

 

 

 העברת זכויות .17

נותן השירות אינו רשאי למסור, להסב או להעביר לאחר הסכם זה או כל חלק ממנו, או   .17.1

להעביר או למסור לאחר כל זכות או חובה על פי הסכם זה אלא בהסכמת המועצה מראש 

ועובדים, שאושרו מראש על ידי המועצה, על ידי    צד ג'ובכתב. על אף האמור לעיל, העסקת  

 מה, משום הפרה של סעיף זה.     נותן השירות, אין בה, כשלעצ

לעיל, אינם משחררים את   17.1  מובהר, כי הסכמתה או אישורה של המועצה בהתאם לסעיף .17.2

נותן השירות מאחריותו המקצועית והבלעדית והתחייבויותיו לפי הסכם זה, והוא ימשיך  

 . מתן השירותיםלשאת באחריות המלאה לכל מעשה או מחדל בקשר עם 

חובותיה   .17.3 את  ולהעביר  להמחות  רשאית  תהא  המועצה  כי  הצדדים  ידי  על  בזה  מוסכם 

לפי הסכם זה, לכל אדם או גוף אחר, כפי שתמצא לנכון. ניתנה  וזכויותיה כלפי נותן השירות,  

על העברת הזכויות והחובות לאדם או גוף כאמור, יחולו, החל   לנותן השירות הודעה בכתב  

מהמועד שייקבע בהודעה, כל זכויות וחובות המועצה כלפי נותן השירות על אותו אדם או 

 ה כלפי אותו אדם או גוף כאמור. גוף וזכויות וחובות נותן השירות יחולו בהתאמ 

 שונות .18

מבלי לפגוע בזכויות המועצה לכל סעד על פי כל דין ו/או על פי הסכם זה, תהיה המועצה   .18.1

כל סכום כסף לכיסוי כל    לנותן השירותזכאית לקזז ו/או לחלט מתוך הכספים המגיעים  

ו/או בין בכל דרך    סכום אשר יגיע לה מנותן השירות, בין כדמי נזק ו/או פיצוי ו/או שיפוי

 לא תהא זכות קיזוז כנגד המועצה.     לנותן השירותאחרת. 

ספרי המועצה וחשבונותיה יחשבו ויהיו נאמנים על נותן השירות, וישמשו בכל עת הוכחה   .18.2

לכאורה בכל הנוגע לתשלומים שהמועצה תשלם על פי הסכם זה, וכן בכל הנוגע לכל סכום  

 או על ידי נותן השירות למועצה.    ירות לנותן הששישולם על ידי המועצה 

 בכל מקרה של סתירה בין האמור בהסכם לנספחיו, יגבר האמור בהסכם.  .18.3

ויתר אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראה מהוראות הסכם זה או אישר סטיה מהוראת   .18.4

ההסכם, לא ייחשב הדבר כוויתור או כאישור על כל הפרה או סטיה שיבואו לאחר מכן, בין  

 תה הוראה ובין של הוראה אחרת.  של או

כל ויתור, אורכה, הנחה מטעם אחד הצדדים, וכל שינוי של איזה מתנאי ההסכם, לא יהיו   .18.5

 תקפים אלא אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי אותו צד. 
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למען הסר ספק אין באמור בהסכם זה כדי להקנות זכות מכל מן וסוג שהוא אלא לצדדים  .18.6

 בהסכם זה. 

, כי הסמכות היחידה והבלעדית לדון בכל מחלוקת בין הצדדים בקשר מוסכם בין הצדדים .18.7

עם הסכם זה תהיה נתונה לבית המשפט בבאר שבע, וכי לאף בית משפט אחר לא תהא כל 

 סמכות לדון במחלוקת כאמור. 

 כתובות הצדדים לצורך הסכם זה יהיו כמפורט במבוא להסכם. .18.8

 

 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום 
 

  _______________  _______________ 

 נותן השירות מועצהה 
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 4למסמך  נספח א'

 נספח ביטוח

 לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:

 _________________.  -" המבוטח"

מועצה אזורית תמר ו/או תאגידים ו/או חברות עירוניים ו/או גופי סמך רשותיים ו/או עמותות –"  מבקש האישור "

 בשליטתם  ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם.

 שירותי ניקוי אגנים אנארוביים ובריכת איוור במתקן טיהור שפכים עין גדי  -" העבודות"

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

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

מי מטעם המבוטח    3נוספת של   ו/או  ויציאת המבוטח  ומוחלט  סופי  לאחר מסירת העבודות באופן  שנים 
מאתר העבודות, את הביטוחים המפורטים באישור ביטוחי המבוטח המצ"ב להסכם זה ומהווה חלק בלתי 

 "(. ביטוחי המבוטח" -ו "אישור ביטוחי המבוטחנפרד ממנו )להלן: "

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

 תשלומים לביטוח לאומי וביטוחי רכב כמפורט להלן: 
י )רכוש( עקב השימוש בכלי רכב בגבול אחריות שא יפחת פי דין וביטוח צד שליש-ביטוח חובה כנדרש על .2.1

נזק אחד.   750,000  -מ בגין  בכך   ₪  יראו  צד שלישי כאמור אולם  למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח 
₪ כאילו נערך ביטוח צד ג' כאמור. ככל שתוגש תביעה מצד שלישי    750,000"ביטוח עצמי" בסך של  

ישור, בגין נזק אשר היה מכוסה לו נערך ביטוח כאמור, על  כנגד מבקש האישור או מי מטעם מבקש הא
 המבוטח לשפות המפורטים לעיל בגין נזק או הוצאה כאמור.

ביטוח מקיף. אולם מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח מקיף כאמור בסעיף זה ולהסתפק   .2.2
 לעיל.   8בביטוח חובה וצד שלישי )רכוש(, ובלבד שיחול האמור בסעיף 

ביטוח כל הסיכונים לציוד מכני הנדסי, מפני אובדן או נזק פיזי בלתי צפוי, הנובע מסיבה כלשהי, במלוא  .2.3
וד, רעידת אדמה, סיכוני טבע ונזק  ערך כינון. הביטוח יערך על בסיס "כל הסיכונים" כולל פריצה, ש

₪    750,000בזדון. הביטוח יכלול כיסוי לצד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש בגבול אחריות של  
בגין כל כלי הנדסי כבד. הביטוח יורחב לשפות את מבקש האישור ו/או את המפקח/מנהל הפרויקט בשל 

מוש בציוד, בכפוף לסעיף אחריות צולבת. מוסכם  אחריות שעלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב השי
כי למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח לציוד, ולהסתפק בביטוח צד שלישי כאמור, ובלבד שיחול האמור 

 לעיל.  8בסעיף 

 יטוח אחר שחובה על המבוטח לערוך לפי כל דין.כל ב .2.4

זה לעיל כולל גם, אך לא רק, משאיות,   שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.פי סעיף  - המונח "כלי רכב" על .2.5
 ייד, מנופים, מלגזות, גוררים ונגררים, עגורנים וכלי הרמה ניידים אחרים.ציוד מכני הנדסי נ

ימים לפני מועד תחילת    7ללא כל דרישה מצד מבקש האישור, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור   .3
העבודות/ממועד החתימה על הסכם זה, ובכל מקרה כתנאי מקדים לכניסת המבוטח לאתר העבודות, את  

מבוטח, חתום בידי מבטח המבוטח, בהתאם להוראות המפקח על הביטוח, רשות שוק ההון,  אישור ביטוחי ה
 .  2019-1-6ביטוח וחיסכון 

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

 לעיל.  1תקופה נוספת כמפורט בסעיף  

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

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

 הביטוח או השינוי לרעה בביטוח.מועד ביטול 
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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 ההסכם. 

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

 האישור בלבד באם לא יומצא אישור ביטוחי המבוטח במועד.
על המבוטח לקיים את כל תנאי ביטוחי המבוטח, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא  .5

המבוטח להודיע   שביטוחי המבוטח יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח לקיימם. כן מתחייב
למבקש האישור מיד על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה ולשתף פעולה עם מבקש האישור ככל שיידרש  

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

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

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

 למבוטח על פי הסכם זה. 
מבקש האישור רשאי לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא כאמור לעיל, ועל המבוטח לבצע כל שינוי  .6

כאמור בסעיף ביטוח זה. מוסכם בזה במפורש כי  או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות המבוטח  
אין בעריכת ביטוחי המבוטח, בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת ביטוחים אלה ו/או בבדיקתם ו/או באי 
להטיל   כדי  בכך  ואין  למוסכם  המבוטח  ביטוחי  התאמת  בדבר  אישור  להוות  כדי  בשינויים  ו/או  בדיקתם 

- מי מטעם מבקש האישור ו/או לצמצם את אחריות המבוטח עלאחריות כלשהי על מבקש האישור ו/או על  
 פי דין.- פי הסכם זה ו/או 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. 
וי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף ביטוח זה, הינה  מוסכם בזאת, כי היקף הכיס .7

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

ור בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי  מבקש האיש
 הביטוח שהוצא על ידי המבוטח.

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

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

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

זכות המבטח לתחלוף כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור, למעט כלפי אדם שגרם לנזק 

ע  ו/או משלים שייערך  נוסף  יורחב שם המבוטח לכלול את מבקש -לבזדון. בכל ביטוח חבות  ידי המבוטח 

 האישור, בכפוף לסעיף אחריות צולבת. 
המבוטח פוטר, בשמו ובשם הבאים מטעם המבוטח, את מבקש האישור ואת הבאים מטעם מבקש האישור,   .8

הקבלנים,  של  שבהסכמיהם  )ובלבד  העבודות  לביצוע  הקשורים  והגורמים  היועצים  הקבלנים,  את  וכן 
הגורמים הקשורים לביצוע העבודות כאמור נכלל פטור מקביל לטובת המבוטח(, מאחריות לאבדן היועצים ו

ידי מי מטעם ו/או עבור המבוטח  -ידי המבוטח ו/או על-או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו שיובא על
ע מכלליות  לאתר העבודות ו/או לסביבתם ו/או אשר משמש את המבוטח לצורך ביצוע העבודות )ומבלי לגרו

נזק אשר   וכן מאחריות לאבדן או  וכלי שינוע כלשהם(,  נגררים  האמור, לרבות משאיות, כלי רכב, צמ"ה, 
המבוטח זכאי לשיפוי בגינו על פי ביטוחי הרכוש שהתחייב המבוטח לערוך כאמור בסעיף ביטוח זה )או שהיה  

בגינו אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות   ו/או הפרת תנאי זכאי לשיפוי  ו/או ביטוח חסר 
 הפוליסות( אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 

היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד מי מטעם המבוטח ו/או קבלני משנה מטעם המבוטח, בניגוד   .9
ו/או  לשפות את מבקש האישור  כלשהו, המבוטח מתחייב  צד שלישי  ו/או  לעיל,  מי מטעם מבקש   לאמור 

 האישור, בכל תשלום ו/או הוצאו 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  .10

ידי המבוטח   על  ידי מי מטעם תגמולי ביטוח שנמנעו מהם עקב הפרה של תנאי ביטוחי המבוטח  על  ו/או 
המבוטח. למבקש האישור הזכות 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   .11

חרר את המבוטח מהאחריות המוטלת על המבוטח על פי הסכם זה או על פי דין לרבות, במקרה שהביטוח  יש
אינו מכסה את העילה 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.
הוראות סעיף הביטוח לעיל יובאו לידיעת מנהלים, עובדים וקבלנים מטעם המבוטח. כן מתחייב המבוטח   .12

לוודא במידה ויועסקו על ידי המבוטח קבלני משנה בקשר עם העבודות נשוא חוזה זה, על המבוטח לוודא  
ב זה,  ביטוח  בסעיף  המפורטים  הביטוחים  את  מקיימים  הינם  כי  העסקתם,  לתחילת  שינויים  כתנאי 

המחויבים בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות, וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם המבוטח או לתקופה  
 מאוחרת יותר על פי המוגדר בסעיף זה. 
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למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המבוטח נושא באחריות כלפי מבקש האישור ביחס לעבודות, בין אם בוצעו  

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

ידי מבוטח המשנה,  -ו/או לפצות את מבקש האישור בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם בשל העבודות שבוצעו על

בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה בביטוחי המבוטח ו/או בביטוחי קבלני המשנה מטעם המבוטח ובין 

 אם לאו. 

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

באחריות המבוטח לשפות את מבקש האישור ו/או מי מטעם מבקש האישור בכל תשלום ו/או הוצאה שיישאו 

 בהם, לרבות ההוצאות המשפטיות.
והזהירות הנדרשים לשם מניעת פגיעה,  על המבוטח והבאים מטעם המבוטח לנקוט בכל אמצעי הבטיחות   .13

אבדן או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא בקשר עם ביצוע העבודות ובמיוחד לקיים סדרי 
עבודה לעבודות בחום ולעמוד בדרישות החוק לעניין עבודות בגובה לרבות תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות 

לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, באחריות המבוטח למלא . בנוסף ומבלי  2007  -בגובה( התשס"ז
תנאים   לעניין  הבניה  בענף  הקיבוצי  ההסכם  הוראות  לאומי,  לביטוח  החוק  והוראות  דרישות  כל  אחר 

תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל ובעיקר  סוציאליים וחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים,  
האמור לעיל, באופן שכל עובדי ושליחי המבוטח יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת   אך מבלי לפגוע בכלליות

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

האישור לעשות כן, לערוך את ביטוחי המבוטח ולשלם את דמי הביטוח וכל ההוצאות הנלוות לכך )במפורש 
 לרבות דמים והפרשי הצמדה וריבית(. 

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

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

 שיגיע למבוטח, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין. 

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

ב יהיה אחראי  כי המבוטח  לסכום מובהר,  נזקים שהם מתחת  לרבות  לנזקים בלתי מבוטחים,  אופן מלא 

ההשתתפות העצמית. כמו 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 

 סכם זה מיד עם דרישתו הראשונה בכתב. לפי דין או לפי ה

 

מוסכם בזאת כי התחייבויות המבוטח לעריכת ביטוחים הינן בהתאם לאמור בהוראות נספח ביטוח זה, אף 

אם יחולו על הצדדים הוראות בדבר המצאת אישור קיום ביטוחים במתכונות תמציתית בהתאם להוראות  

יטוח המצ"ב  המפקח על הביטוח או כל הוראה אחרת בעניין זה. לאור האמור, מוסכם כי נוסח אישורי הב

לנספח ביטוח זה הינם דוגמה בלבד ואינם 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  

ף את דוגמת נוסח אישורי שינוי בהוראות המפקח על הביטוח כאמור, מבקש האישור יהא רשאי להחלי

הביטוח המצ"ב בנוסח אישורי ביטוח חלופיים, וזאת בכפוף להתחייבויות הביטוח של המבוטח כמפורט 

 בנספח ביטוח זה כאמור. 

 

 

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

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

 המבטח למבקש האישור בדבר השינוי לרעה או הביטול.
ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי המבוטח   הפרת תנאי ביטוחי המבוטח והתנאותיהם .15.3

ו/או מי מטעם 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  .15.4
חרת לרבות תנאים מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או ביטוח חסר ו/או מידע בשל כל סיבה א
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מבקש   מטעם  הבאים  ו/או  האישור  מבקש  כלפי  יופעל  לא  זה  שסעיף  הרי  מטעה  ו/או  שגוי  חיתומי 
 האישור.

. חריג רשלנות 2013לא יפחת מתנאי ביט מהדורה   היקף הכיסוי )למעט בפוליסת אחריות מקצועית( .15.5
קיים( יבוטל, אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות המבוטח   רבתי )אם

 .  1981 -על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א 
המבטח מוותר על זכות התחלוף )למעט ביחס לביטוח חובה( כלפי מבקש האישור וכלפי הבאים מטעם  .15.6

התחיי האישור  שמבקש  גוף  או  אדם  כל  כלפי  וכן  האישור,  מקרה מבקש  קרות  טרם  בכתב  כלפיו  ב 
הביטוח לשפות ו/או לכלול ויתור על 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   .15.7

 פיהן. 

 ות סעיף בטוח זה תהווה הפרה יסודית.הפרה של איזה מהורא .16
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 4למסמך  נספח ב'

 

 נוסח ערבות ביצוע

 

 נוסח ערבות בנקאית לביצוע המכרז
                                                               

 

 __/__/__ תאריך:                                                                              לכבוד

 מועצה אזורית תמר 

 

 ________________  הנדון: ערבות מס'                                               

 
מרחוב   .1 ח.צ.__________________   / ח.פ.   / ת.ז.  מס'   _____________ בקשת  לפי 

)להלן   מיקוד(  כולל  מלאה  )כתובת  אנו    -_____________________________  "הנערב"( 
ח  בלתי  באופן  כלפיכם  בזה  של  ערבים  כולל  לסכום  עד  סכום  כל  לתשלום    ש"ח   30,000וזר 

  למכרז"( שתדרשו מאת הנערב בקשר  סכום הערבות "  - ( בלבד )להלן  ש"חשלושים אלף    במילים)
שירותי    /  22מספר   גדי  למתן  עין  במט"ש  איוור  ובריכת  אנארוביים  אגנים    למועצה ניקוי 

 וזאת להבטחת כל התחייבויות הנערב כלפיכם. האזורית תמר 

 
סכום ערבות זו צמוד למדד המחרים לצרכן, כפי שיתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית   .2

לסטטיסטיקה או כל גוף רשמי אחר שיבוא במקומה. מדד הבסיס לצורך חישוב ההצמדה הינו  
מדד חודש   ________, אשר פורסם ביום  ________, שהינו המדד הידוע במועד מתן ערבות  

 זו.

 
לכם, תוך שבעה ימים מקבלת דרישתכם בכתב, כל סכום עד לגבול סכום הערבות  אנו נשלם   .3

האמורה לעיל, מבלי שיהיה עליכם לבסס או לנמק  את דרישתכם באופן כלשהוא, או לדרוש  
תחילה את סילוק סכום הערבות מהספק, בלבד שהסכום הכולל שנשלם על פי ערבותנו זו לא  

 יעלה על סכום הערבות. 

 
ישאר בתקופה עד ליום  __________ ועד בכלל, כל דרישה על פיה צריכה להגיע  ערבות זו ת  .4

 בכתב לידינו עד לתאריך האמור ועד בכלל. דרישה שתגיע לאחר התאריך האמור לא תיענה. 

 
 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה.  .5

 

 

 

 חתימת הבנק:  

 _______________ 
 סניף _________                         
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   4למסמך  נספח ג'

 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  

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

 "(  המשתתף_________________ )להלן: "  -הנני משמש בתפקיד _________________ ב .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***;    □

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

 הצעות במכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 

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

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

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

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

,  2011  –לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב    2לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף  

 ות בתוספת השלישית לאותו חוק. גם עבירה על הוראות החיקוקים המנוי 

 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן: .4

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

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

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

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

 :להלן

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

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

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

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

ב כאמור  ( לעיל, ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא תחיי2החברתיים לפי הוראות חלופה )

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

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

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

ימים ממועד התקשרותו עם המועצה )ככל שתהיה    30  העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך

 התקשרות כאמור(   

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

  _______________ 

 חתימת המצהיר  

 אימות חתימה 

 

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

מר/גב' _____________ 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.  

  ____ ______  __________________ 

 עו"ד          תאריך   

 

 

 

 ________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד 
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 4למסמך  נספח ד'

  (SLAרמת שירות ) הסכם 

 

 

 

סכום  מהות הליקוי  מס'

הפיצוי 

 בש"ח

 הערות

1.  
במפרט הטכני לביצוע הכולל של עבודות   המצוין   ממשך הזמן  חריגה  

השאיבה והניקוי של האגנים האנארוביים ובריכת האיוור, והזרמת הבוצה  

 לשקי הגיאוטיוב כולל כל הנדרש במפרט הטכני ובכתב הכמויות בשלמות 

 ליום  2,500

2.  
אי הגעה לשטח הנדרשת על פי קריאת המזמין מסיבה כלשהי במהלך ביצוע  

שעות ממועד   24-עבודות הניקוי והזרמת הבוצה לשקי הגיאוטיוב מעבר ל 

 של המזמין )פניה טלפונית ו/או בכתב(  קבלת הקריאה 

 ליום  1,000

3.  
אי הגעה לשטח הנדרשת על פי קריאת המזמין מסיבה כלשהי במהלך  

 שעות .  48-בוצה, מעבר ל תקופת יבוש ה

 ליום  500

 

 

עקב   הליקויאשר תידרש המועצה להזמין קבלן צד ג' וזאת לטובת תיקון   ליקוי  מובהר בזאת  כי בכל  •

אי יכולתו או אי זמינותו של הזוכה, הזוכה הוא זה אשר יישא בעלויות הקבלן אשר ביצע את העבודה  

 בפועל.
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 4למסמך  נספח ה'

 תצהיר בדבר העדר זיקה לנבחר או עובד מועצה והיעדר ניגוד עניינים  

 ___________________________________ הרשות המקומית: 

 מועמד/ת לתפקיד: ___________________________________ 

 

 תפקידים וכהונות –חלק א' 

 פרטים אישיים  .1

 שם משפחה: _____________________________ 

 שם פרטי: _______________________________ 

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

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

 מס' טלפון: ____________________  מס' טלפון נייד: ____________________ 

 

 תפקידים ועיסוקים .2

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

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

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

 נדבות(.נא להתייחס לתפקידים בשכר או בהתנדבות )יש לציין במפורש גם תפקידים בהת

 

תחומי הפעילות של   שם המעסיק וכתובתו 

 המעסיק 

התפקיד ותחומי  

 האחריות 

 תאריכי העסקה 
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 תפקידים ציבוריים  .3

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

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

 

 תאריכי מילוי התפקיד  התפקיד  הגוף 

   

   

   

   

   

 

 חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים .4

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

 ציבוריים. ציבוריים ובין אם אינם 

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

 

שם התאגיד / רשות / גוף  

 ותחום עיסוקו 

תאריך התחלת  

הכהונה ותאריך  

 סיומה 

פעילות מיוחדת   סוג הכהונה * 

בדירקטוריון )כגון  

חברות בוועדות או  

 תפקידים אחרים( 

    

    

    

    

    

    

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

 בעלי המניות שמינו אותך. 
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 קשר לפעילות הרשות המקומית  .5

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

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

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

 אליהם(? 

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

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

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

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

 כן / לא 

 אם כן, פרט/י:

 ___________________________________________________________________________

____________________________________________________ _______________________

 ___________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________ 

 

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

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

 בלבד.

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

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

 טוריון(. ופעילות מיוחדת בדירק

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

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________ 

 _________________________________ __________________________________________

 ___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ . 

 

 

 זיקות לכפופים או לממונים בתפקיד 

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

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

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

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

 –וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו; לענין פסקה זו 

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

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

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

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

 (   חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים; 2)



40 
 

 

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

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

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

 כן / לא 

 אם כן, פרט/י:

 ____________________________________ ______________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

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

, שלך או של קרוביך, שעלולים להעמיד אותך במצב של  שלא פורטו לעילהאם ידוע לך על תפקידים ועניינים 

 ים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת? חשש לניגוד עניינ 

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

 כן / לא 

 אם כן, פרט/י:

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 ___________________ _______________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

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

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

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

 . ראשונהנא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה 

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

 כן / לא 

 אם כן, פרט/י:

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________ ___________ 

 __________________________________________________________________ 
 

 פירוט קורות חיים ועיסוקים  .9

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

 כולל תאריכים. 
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 נכסים ואחזקות  –חלק ב' 

 אחזקות במניות  .10

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

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

 בתאגידים הנסחרים בבורסה(.

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

 א כן / ל

 אם כן, פרט/י:

 

  שם המחזיק )אם  שם התאגיד / גוף 

 המחזיק אינו המועמד( 

 תחום עיסוק  אחוז החזקות 

 התאגיד / הגוף 

    

    

    

    

    

    

 

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

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

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

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

 כן / לא 

 אם כן, פרט/י:

 __________________________________________________________ 

 _____________ _____________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 

 חבות כספים בהיקף משמעותי  .12

ערב לחובות או להתחייבויות  האם את/ה, קרוביך או מישהו משותפיך העסקיים, אם ישנם, חייב כספים או  

 כלשהם?

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

 כן / לא 

 אם כן, פרט/י:

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

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

ניגוד עניינים  , שעשויים להעמיד אותך במצב של חשש לשלא פורטו לעילהאם ידוע לך על נכסים אחרים,  

 בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת?

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

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

 . שונהנא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה רא

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

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

 כן / לא 

 אם כן, פרט/י:

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________ ___________ 

 הצהרה  –חלק ג' 

 

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

 בזאת, כי:

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

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

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

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

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

 ; לניגוד עניינים עם התפקיד

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

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

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

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

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

 

 

  _________________  _________________ 

 חתימה  תאריך  
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 09/22למכרז   5מסמך 

 
 סמך הגדרת השירותים )מפרט טכני( מ

 

 תוכן עניינים  

 
 תכולת העבודה

 י תאור מט"ש עין גד

 ה תאור האגנים והבריכ

  ציוד וכלים שעל הקבלן לספק 

 המשך פעולת המט"ש במהלך העבודה

 מרכיבי העבודה   

 שאיבת הנוזל והבוצה 
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 מט"ש עין גדי  -תוכנית כללית  - 1נספח מס' 
 

 טבלת תכונות יריעות הגיאוטיוב – 2נספח מס'                     
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 תכולת העבודה  .1
 

העבודה נשוא מכרז זה כוללת ביצוע של ניקוי בוצה ומשקעים שהצטברו באגנים  
האנארוביים מבטון ובאגן איוור מעפר המחופה ביריעות איטום )פלסטיות(  במט"ש עין  

גדי הנמצא מדרום לקיבוץ עין גדי.את הבוצה והמשקעים שהצטברו באגנים הנ"ל יש  
 .  30%-רגת יבוש של כלשאוב לשקי " גיאוטיוב"  לשם יבושה עד לד

במסגרת עבודה זו   אינם כלולות   יודגש, כי פינוי הבוצה מהאתר והובלתה לאתר מורשה 
 והאחריות על הפינוי היא של המזמין. 

 

 תאור מט"ש עין גדי  .2
 

קולט את שפכי קיבוץ עין גדי וכן מתחמים   שנה.המט"ש 20- מט"ש עין גדי הוקם לפני כ
 שונים  באזור כגון: אכסנית נוער, מלון וכד'. 

מגוב מיכני גס, מדידת ספיקות,  - המט"ש פועל בשיטה אקסטנסיבית  וכולל:טיפול קדם
להלן "האגנים", ובריכת  איוור  - שני אגני שיקוע אנארוביים מבטון )עובדים במקביל(

- לחים מבריכת  האיוור מוזרמים למאגר קולחים  בנפח של כ)להלן "הבריכה"( . הקו
 מ"ק.  100,000

 מק"י. 300 -ספיקת השפכים היומית הממוצעת הנקלטת במט"ש היא כ
 תוכנית כללית של המט"ש. – 1ראה נספח מס' 

 
 

 תאור האגנים   .3
 

 אגנים אנארוביים  3.1
 

משותף( העובדים במקביל, קרי: לכל אחד    צמודים זה לזה )קיר  מבטוןקיימים שני אגנים אנארוביים           
 מהם מוזרמת חצי מכלל ספיקת השפכים הנכנסת למט"ש. 

 מידות כל אגן הם כלהלן: 

 מ'  20  -אורך כל אגן:כ -

 מ'  7.50-רוחב כל אגן : כ  -

 מ', מתחתית עד פני בטון.  4.30עומק כל אגן: -

 מ"ק.  1,100האגנים:מ"ק, סה"כ הנפח בשני   550נפח נוזל בכל  אגן:  -

 . האגנים מוקפים במעקה בטיחות המותקן על פני הבטון
 

באגנים מתרחש שיקוע ראשוני ופירוק מסוים של החומר האורגאני בשפכים באמצעות חיידקים אנארוביים. על  
 פני האגנים נוצרת צופת , ובתחתית האגנים שוקעת בוצה .

 
 (:1,2מס' ראה תכנית מבט על וחתך האגנים להלן )תמונות 
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 : מבט על אגנים אנארוביים  1תמונה מס' 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 : חתכים לאורך אגן אנארובי  2תמונה מס' 
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 בריכת  איוור  3.2

 
 מ"ק , מחופה ביריעות איטום פלסטיות.  2,500אחת  מעפר בנפח  קיימת בריכת איוור 

 מ'.הסוללות הפנימיות של האגן משופעות. 4.0-עומק הבריכה  )מפני הסוללה ועד התחתית(: כ
 

 כ"ס.   30בבריכה מותקנים  שני מאווררי שטח ושני מאווררי יניקה בהספק כולל של 
 כמו כן מותקן בשוחת היציאה מהאגן מד חמצן מומס רציף.

 
 
 

 פירוט העבודה לביצוע .4
 

 כללי   4.1
 

ככלל, העבודה שיש לבצע במסגרת מכרז זה כוללת ניקוי בוצה ומשקעים שהצטברו  
באגנים האנארוביים ובבריכת  האיוור, הזרמתה לשקי גיאוטיוב שיסופקו ויותקנו ע"י 

 הקבלן  בשטח המט"ש ויבוש הבוצה בשקים הנ"ל. 
אינה  ש כאמור,פינוי  הבוצה היבשה מהגיאוטיובים והובלתה אל אתר מורשה מחוץ למט"

זו והיא תתבצע על ידי המזמין, אך על הקבלן יהיה לספק את כל  כלולה במסגרת עבודה
 האמצעים וההדרכה של עובדי המזמין  לביצוע עבודת הפינוי של הבוצה משקי הגיאוטיוב. 

 

 לוח זמנים ושלבי הביצוע  4.2
 

 לוח זמנים  4.2.1
איוור( תעשה בזמן  ביצוע עבודת הניקוי של כל האגנים )שני האנארוביים ואגן ה

וזאת על מנת להקטין ככל    ימים 5שלא יעלה על  הקצר ביותר האפשרי ובזמן כולל 
הניתן את הפגיעה בתהליך הטיהור ובאיכות הקולחים המופקים במט"ש וכן על מנת  

 לא לגרום להגלשת שפכים על פני השטח. 
 

 שלבי הביצוע  4.2.2
י הביצוע ולוחות הזמנים לכלל  על הקבלן להגיש לאשורו של המזמין בכתב את שלב 

העבודה.המזמין יהיה  רשאי לדרוש מהקבלן לבצע שינוי בשלביות ובלוחות הזמנים  
זאת על פי שיקול דעתו של המזמין, ועל הקבלן יהיה להתאים את לוחות הזמנים  

 ושלבי הביצוע לדרישת המזמין. 
 

 מניעת מטרדים סביבתיים  4.3
 

טמפרטורות גבוהות במיוחד וכן  -כגון  םיייודגש כי עקב כך שתנאי המקום הייחוד 
קרבת האתר לכביש ראשי ,על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הנדרשים  למניעת  

מטרדים סביבתיים ובכלל זה גם מטרדי ריח, מטרדי זבובים וכל מטרד אחר העלול  
להיווצר במהלך ביצוע העבודות וכן במהלך שהיית הבוצה בשקי הגיאוטיוב עד  

ולשם מניעת המטרדים הסביבתיים על הקבלן    הע"י המזמין. במידלפינויה מהאתר 
לספק כלים/חומרים )כגון חומרי ריסוס( יהיה עליו לספק אותם גם במהלך תקופת  

 שהיית הבוצה ויבושה בשקי הגיאוטיוב ועד לפינוי הבוצה מהאתר ע"י המזמין. 
 

 ציוד וכלים שעל הקבלן לספק  .5
 
על הקבלן לספק להתקין ולהפעיל  את כל הציוד, האביזרים,החומרים  והכלים    5.1

הנדרשים לשם ביצוע מושלם של העבודה. גם אם יסתבר שבמהלך העבודה נדרש  
להשתמש  באמצעים נוספים/אחרים לשם ביצוע העבודה בלו"ז שנקבע ואשר לא סופקו  

אימה לחומר הנשאב וכד' (  ע"י הקבלן )כגון: ביוביות לשאיבת בוצה,משאבה מת
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באחריות הקבלן לספק את הכלים והאמצעים הנדרשים על חשבונו ולא תשולם לקבלן  
 כל תוספת תשלום עבור אספקה והפעלת הכלים הנ"ל. 

על הקבלן לדאוג לכך שיהיה ברשותו באתר או במרחק הובלה קצר מהאתר ציוד חליפי 
לעבודה הכלולה בחוזה זה ,  וזאת למקרה שתתרחש תקלה באחד הציודים המשמשים

במטרה למנוע גרימת כל עיכוב בביצוע העבודה שעלול לגרום לפגיעה ביעילות תהליך 
 הטיהור במט"ש .

 
 אספקת מים וחשמל הדרושים לצורך ביצוע העבודה תעשה ע"י המזמין ועל חשבונו.   5.2

 

 המשך פעולת המט"ש במהלך העבודה .6
 

הנכללות במכרז/חוזה זה על המט"ש להמשיך  מודגש כי במהלך כל ביצוע העבודות  
בקליטה רציפה של השפכים המוזרמים אליו ובתהליך הטיהור שלהם, ככל הניתן תוך 

 מניעת הרעה בתהליך הטיפול ובאיכות הקולחים המופקים במט"ש. 
 
 

 מרכיבי העבודה    .7
 

בהכרח מכילים את  מרכיבי העבודה וסדר הביצוע המתוארים להלן הם עקרוניים בלבד ולא   7.1
כל הפעולות והמרכיבים שידרשו לשם ביצוע מושלם של העבודה .כאמור, לו"ז ושלבי הביצוע  

יוגשו ע"י הקבלן לאשור המזמין בכתב לא יאוחר משבוע ממועד חתימת החוזה עם הקבלן ועל  
 הקבלן לעדכן אותו בהתאם לדרישת המזמין. 

 
 ן לבצע הן כלהלן: מרכיבי העבודה והפעולות העקרוניות שעל הקבל

 

ביצוע כל עבודות ההכנה הנדרשות ובכללן: חפירת מאצרה וחיפויה ביריעות   .א
איטום,הנחת שקי הגיאוטיוב , הנחת צנור להזרמת מי התסנין לאגנים  

האנארוביים, הכנת מערכת הזרקת הפולימרים לקו הזרמת הבוצה וכל  
נע כל עיכוב  פעולה אחרת הנדרשת כהכנה לביצוע עבודות הניקוי, כך שימ

 במהלך הביצוע.  

שאיבה וריקון הנוזל והצופת מאחד מתוך שני האגנים האנארוביים )אגן   .ב
( כאשר אלו יוזרמו לאגן האנארובי השני הצמוד אליו. שאיבה וניקוי   1מס' 

הבוצה והמשקעים שהצטברו הן בתחתית והן בקירות האגן. הזרמת    כל
ע"י הקבלן. בשלב זה תיפסק  הבוצה לשקי הגיאוטיוב  שיסופקו ויותקנו 

הזרמת שפכים לאגן האנארובי בו יבוצעו פעולות הניקוי,זאת ע"י סגירת  
סגר בשוחת החלוקה , וכל השפכים הנכנסים למט"ש יופנו  לאגן האנארובי  

 השני. 

ותיפסק   1לאחר סיום שלב א' תחודש הזרמת השפכים לאגן האנארובי מס'   .ג
יהיו כנ"ל למתואר    2שיש לבצע באגן  . הפעולות  2הזרמת השפכים לאגן מס'  

 בסעיף ב' לעיל.

במהלך השלבים המתוארים בסעיפים ב',ג' לעיל  יבוצע במקביל גם ניקוי   .ד
 בריכת האיוור  שיכלול את הפעולות הבאות: 

 תעשה ע"י המזמין בלבד.  –הפסקת פעולת המאווררים המותקנים באגן  -
 תעשה ע"י המזמין.   –העברת המאווררים לגדה  -
)נוזל המכיל ביומסה( והזרמתו לשוחה קרובה   הנוזל המעורב שאיבת  -

 שדרכה מוזרמים קולחי המט"ש למאגר עין גדי. 
שאיבת הבוצה/משקעים  שהצטברו בתחתית האגן ועל הדפנות והזרמתה   -

 לשקי הגיאוטיוב. 
בחינת מצב היריעות באגן .בחינה זו תעשה ע"י נציג מקצועי מטעם הקבלן   -

ובנוכחות נציג המזמין.במידה ויתגלו פגמים/קרעים ביריעות  על הקבלן  
לתקן הפגמים הנ"ל .התיקון יתבצע ע"י ריתוך יריעת פוליאתילן מהסוג  

העובי וכל שאר התכונות של היריעה הקיימת , ובזמן המינימלי הניתן  
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שם כך הקבלן מתחייב כי בדק את סוג היריעה הקיימת ויש ברשותו  .ל
 יריעה מהסוג הנ"ל . 

על הקבלן להקפיד שפעולת תיקון הפגמים ביריעות לא תיפגע באזורים  
 אחרים ביריעה.  

פעולות חידוש הזרמת השפכים לבריכת האיוור  ,החזרת המאווררים   -
 יעשו ע"י נציגי המזמין .   -לבריכה והפעלתם 

 

שלב  שיתבצע בעבודה יאושר ע"י המזמין ובמידה וידרשו ע"י  כל  7.2
המזמין השלמה/תיקון כלשהו הקבלן מחויב לבצע את הנדרש .הקבלן  
לא ימשיך בביצוע השלבים הבאים ללא אשור מפורש מהמזמין לעשות  

 זאת.
 

 שאיבת הנוזל והבוצה  .8
 

יותקן ע"י הקבלן.  שאיבת הנוזל והבוצה צריכה להתבצע באמצעות ציוד מתאים שיסופק ו 
באחריות הקבלן לבצע בדיקות מקדימות של טיב הנוזל והבוצה על מנת להתאים את ציוד  
השאיבה שיסופק על ידו לתכונות הנוזל והבוצה )כגון:ריכוז המוצקים בבוצה(. לא תתקבל  

כל טענה מצד הקבלן על כך שלא  צפה את תכונות הבוצה ולא סיפק לאתר את האמצעים  
ניקוי ושאיבת הנוזל והבוצה, וכן לא יתאפשר לקבלן לעכב את ביצוע  המתאימים ל

 העבודות עקב חוסר בכלים/אמצעים מתאימים לביצוע העבודה. 
 

 הכנת המאצרה להנחת הגיאוטיובים .9
 

על הקבלן לבצע את כל העבודות הדרושות להכנת המאצרה בה יונחו שקי הגיאוטיוב  
תמוקם במקום עליו יורה המזמין. הכנת המאצרה תכלול את כל הפעולות   .המאצרה

 הנדרשות ובכלל זה: 
 

עבודות החפירה הדרושות במידות ובעומק המתאימים לשקי   -
הגיאוטיוב. על הקבלן לבדוק מראש את כמות הגיאוטיובים הדרושה  
לאיסוף כל כמויות הבוצה מהאגנים ומהבריכה ולהתאים את מידות  

מות ונפח הגיאוטיובים שיסופקו על ידו. נפח ומידות  המאצרה לכ
המאצרה צריכים לכלול רזרבה כזו שתאפשר להציב שקים נוספים  

לאלו שהקבלן הביא בחשבון , זאת למקרה שבעת ביצוע פעולות הניקוי  
ושאיבת הבוצה תידרש הצבת שקים נוספים על אלו שתוכננו ע"י  

 הקבלן. 
ך שלא תופר הקרקע באזור  הקבלן אחראי ליציבות החפירה ולכ -

המאצרה הן בשעת ביצועה והן במשך כל הזמן בו המאצרה ממוקמת  
במט"ש ועלין לבדוק את כל התנאים , סוג הקרקע וכד' כדי להבטיח  

 יציבות זאת.
הקבלן יגיש למזמין  תוכנית  המראה את מיקום המאצרה ומידותיה   -

ב המאצרה   ע"ג תוכנית האתר שתסופק לו, וכן שרטוט של חתך לרוח 
הכולל מידות רוחב,אורך ועומק של המאצרה.המזמין רשאי לבקש  

מהקבלן לערוך שינויים במיקום ו/או מידות המאצרה ועל הקבלן יהיה  
 לבצעם  ולהגיש תוכנית מעודכנת.

על הקבלן לבצע את תחתית המאצרה בשיפוע מתאים שיאפשר הזרמת   -
קבלן במאצרה  מי התסנין משקי הגיאוטיוב אל עוקה שתחפר ע"י ה

ממנה יוזרמו בגרביטציה/או בשאיבה )בהתאם למתאפשר על פי תנאי  
 השטח(  מי התסנין אל האגנים האנארוביים.  

תחתית המאצרה ודפנות המאצרה יחופו ביריעת פוליאתילן בעובי   -
מ"מ . באחריות הקבלן לדאוג לעיגון היריעה כך שלא   1של  מינמלי

 יחולו תזוזות שלה. 
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המאצרה תסומן בהיקפה בכל האמצעים הנדרשים על פי תקנות   -
 הבטיחות. 

 

 שאיבת מי התסנין  .10
 

באחריות הקבלן לדאוג לשאיבת מי התסנין הניגרים משקי הגיאוטיוב בכל תקופת היבוש  
דות והציוד הנדרש לשם הזרמת מי התסנין לאגנים של הבוצה השוהה בשקים. כל  העבו

 האנארוביים ובכלל זה: משאבות, צנרת, מגופים וכד' יסופקו יותקנו ויופעלו ע"י הקבלן. 
 

 הזרקת פולימרים  .11
 

על מנת ליעל את תהליך יבוש הבוצה על הקבלן להזריק פולימרים לבוצה לפני כניסתה 
 לגיאוטיובים. נקודת ההזרקה תהיה על צנור סניקת הבוצה מהבריכה/אגנים. הקבלן רשאי  

 
להשתמש בפולימר נוזלי או בפולימר אבקתי שיסופקו לאתר העבודה על חשבונו. על הקבלן  

 הפולימר שבכוונתו להשתמש בו.   להציג בפני המזמין את סוג
הקבלן יספק ויתקין את כל האמצעים הנדרשים לשם הזרקת הפולימר ובכלל זה: מערכת 

במידה ויסופק לאתר  פולימר אבקתי תכלול המערכת את כל הנדרש לשם  -הכנת פולימרים
 מיכל מים )מילוי המיכל במים או בקולחים מתאימים -הכנת פולימר נוזלי ובכלל זה גם

לפעולה   1משאבות מינון )  2תהיה באחריות הקבלן(, מערבל וכד'.כמו כן יסופקו ע"י הקבלן  
ואחת רזרבית(. נקודת ההזרקה תותקן ע"י הקבלן כך שימנעו סתימות .אחרי נקודת  

עם מגוף   Tההזרקה של הפולימר יש להתקין על צנור הזרמת הבוצה לגיאוטיובים אביזר 
 ה . שיאפשר לקיחת דגימה של הבוצ

 

 שקי הגיאוטיובים  .12
 

 אספקת שקי גיאוטיוב  12.1
 

.לא תתאפשר לקבלן הבאת חומר  חרושתיים על הקבלן לספק לאתר העבודה שקי גיאוטיוב  
 גלם לאתר )יריעות( והכנת השקים באתר . 

על הקבלן לספק לאתר מספר ונפח כולל של  גיאוטיובים, כזה שיאפשר את קליטת כל 
האנארוביים ועליו לערוך את כל הבדיקות המקדימות  הבוצה והמשקעים שיפונו מהאגנים 

 הדרושות לשם הערכת כמות הבוצה שעליו לפנות לשקי הגיאוטיובים.
 

 גיאוטיוב  -מפרט טכני  12.2
 

המיוצרים במפעל  בעל   חרושתיים כאמור, על הקבלן לספק לאתר שקי גיאוטיוב  .א
 ניסיון מוכח ביצור שקי גיאוטיוב.  

מיד לאחר חתימת החוזה ובטרם אספקת השקים לאתר על הקבלן להציג בכתב   .ב
 לאשור המזמין את הנתונים הבאים: 

 שם היצרן   -
בשימוש בשקי הגיאוטיוב מהתוצרת ומהסוג  בארץניסיון  -

 שמות אנשי קשר שעבורם סופקו השקים הנ"ל.  המוצעים,כולל
מפרט טכני של הגיאוטיוב שבכוונתו לספק , שיכלול טבלת יצרן   -

 המפרטת את כל התכונות הנדרשות על פי המצוין בסעיף ג' להלן. 
במידה והגיאוטיובים שיוצגו ע"י הקבלן לאשור לא יענו על הדרישות,  

אוטיוב מתוצרת  המזמין יהיה רשאי לדרוש מהקבלן לספק שקי גי 
אחרת ובעלות תכונות כנדרש במפרט ועל הקבלן יהיה להציג לאשור  

המזמין שקי גיאוטיוב  העונים על הנדרש במפרט. יודגש, כי הקבלן לא  
 יספק לאתר גיאוטיובים בטרם אושרו ע"י המזמין.
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,  µm 250שקי הגיאוטיוב יהיו עשויים מיריעת פוליפרופילן בעלת חורים בגודל  .ג

או שווה איכות מאושר בעלת  תכונות   GT500Dדגם   TENCATEחברת  מתוצרת
תכונות  . 2המצורפת בנספח מס' מיכניות, הידראוליות וקיימות כמפורט בטבלה 

.השקים יכללו   2המפורטים בטבלה שבנספח מס'   ISO-היריעה יענו על תקני ה
  פתחים הניתנים לסגירה,דרכם תישאב הבוצה אל השקים ואשר ניתן יהיה

 לפתוח אותם בכל עת לצורך בחינת תכונות הבוצה ודרגת היובש שלה .  

 

 יבוש הבוצה  .13
 

ולדאוג לפעולה תקינה של   על הקבלן ללוות את כל תקופת יבוש הבוצה בשקי הגיאוטיוב
כל האמצעים הנדרשים לשם שאיבת מים המצטברים במאצרה גם אם אלו הצטברו עקב 

 מי גשמים. 
 בדיקת דרגת היובש של הבוצה תעשה ע"י המזמין.

הקבלן מחויב לתת למזמין הדרכה  בכל נושא שיעלה ע"י המזמין במשך תקופת יבוש 
במידה וידרש ע"י המזמין . וי הבוצה מהםהבוצה וכן בנושא אופן פתיחת השקים ופינ

 הקבלן מחויב להגיע לאתר לשם ביצוע הליווי וההדרכה בתקופת יבוש הבוצה.
 

 פינוי הבוצה .14
 

למכולות שיוצבו באתר יעשה במועד שיוחלט עליו ע"י   פינוי הבוצה משקי הגיאוטיוב
המכולות תסופקנה   המזמין בהתאם לדרגת היובש של הבוצה ובהתאם לשיקולי המזמין.

פעולת הפינוי של הבוצה משקי הגיאוטיוב למכולות תעשה ע"י הקבלן  לאתר ע"י המזמין.
כמויות מחיר בסעיף  או ע"י המזמין זאת על פי החלטת המזמין.על  המציע לנקוב בכתב ה

המתאים והמזמין שומר לעצמו את הזכות שלא להפעיל את הסעיף הנ"ל הנוגע לפינוי 
הבוצה משקי הגיאוטיוב למכולות. על הקבלן להביא בחשבון אספקת והפעלת כל הכלים  

 הדרושים לשם פינוי הבוצה מהשקים למכולות.
ע"י המזמין ועל   פינוי הבוצה )שנאספה במכולות( מהמט"ש לאתר מורשה יעשה

 חשבונו.
 

 כיסוי המאצרה   .15
 

לאחר  פינוי שקי הגיאוטיוב מהמאצרה, ורק במידה ויידרש ע"י המזמין, הקבלן יכסה   
את המאצרה ויחזיר את השטח לקדמותו. על  המציע לנקוב בכתב הכמויות מחיר בסעיף  

יל את המתאים המתייחס  לכיסוי המאצרה והמזמין שומר לעצמו את הזכות שלא להפע 
 הסעיף הנ"ל. 

 

 אופני מדידה ותשלום  .16
 

 המדידה לתשלום תעשה בהתאם לסעיפים המתוארים בכתב הכמויות וכלהלן: 

עבור חפירת המאצרה וחיפוי המאצרה ביריעות ,אספקה והתקנת שקי הגיאוטיוב   .א
,אספקה והנחת משאבה וצנור הזרמת מי תסנין לאגנים האנארוביים וכל הנדרש  

 ישולם לקבלן מחיר קומפלט. - דות בשלמות לביצוע העבו

עבור ניקוי ושאיבת הבוצה והמשקעים מהאגנים האנארוביים )משני האגנים בסה"כ(   .ב
והזרמת הבוצה לשקי הגיאוטיוב כולל גם אספקה והתקנת מערכת הכנה והזרקת  

 ישולם לקבלן מחיר קומפלט.  -פולימרים וכולל כל הנדרש בשלמות לביצוע העבודה

בת הבוצה והמשקעים מבריכת האיוור והזרמת הבוצה לשקי  עבור ניקוי ושאי  .ג
הגיאוטיוב כולל גם אספקה והתקנת מערכת הכנה והזרקת פולימרים וכולל כל  

ישולם    -הנדרש בשלמות לביצוע העבודה וכן,המיגת הצורך, תיקון יריעות האיטום 
 לקבלן מחיר קומפלט. 

  –כולל גם ביקורים באתר  עבור ליווי והדרכת עובדי המזמין בתקופת יבוש הבוצה .ד
 ישולם לקבלן מחיר קומפלט.
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ישולם לקבלן   -עבור פינוי הבוצה משקי הגיאוטיוב אל מכולות שתסופקנה ע"י הקבלן .ה
 מחיר קומפלט )סעיף אופציונלי(. 

והחזרת השטח לקדמותו ישולם לקבלן מחיר קומפלט )סעיף    עבור כיסוי המאצרה .ו
 אופציונלי(.
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 22/09למכרז   6מסמך 

 הכספית הצעההכתב כמויות ו

 

 לכבוד 

 תמר מועצה אזורית 

 

לפי המפורט   הכלניקוי אגנים אנארוסיים ובריכת איוור במט"ש עין גדי שירותי   למתן הצעה  הנדון:

 )להלן: "השירותים"(למסמכי המכרז( וביתר מסמכי המכרז  5במפרט הטכני )מסמך  

 

למתן   להגיש הצעה בזה מתכבד   _________________של   מוסמך נציג ________________ מ,  "הח  אני

 נספחיהם. כל על ב"ההסכם המצ ונוסח המכרז  מסמכי לתנאי למועצה בהתאםהשירותים 

 

 .היטב לי ומובנים לי מוכרים , הםהמכרז מסמכי כל את בידי יש

 

 .בפנייה המפורטות הדרישות כל את היטב ובחנתיששקלתי  לאחר נעשית הצעתי

 .  ילהלן הצעת

, ככל שלא ימולאו  בכתב הכמויות  סעיף וסעיף( עבור כל  בש"ח, ללא מע"מעל המציע למלא מחירים ) •

 כלל הסעיפים הרי שהצעה זו תיפסל על הסף: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17/08/2022 זרכמ
דף מס':     001 ידג ןיע ש"טמ - רוויא תוכירבו םייבוראנא םינגא יוקינ

. 10 קרפ
ריחמ

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
. 10 ק ר פ 

היופיח,הרצאמה תריפח  01.001
יקש תנקתהו הקפסא,םנוגיאו םוטיא תועיריב
רונצו הבאשמ תנקתהו הקפסא , בויטואיגה
םינגאל םתמרזהו ןינסתה ימל הקינס

 1.00 'פמוק .תומלשב שרדנה לכ ללוכ םייבוראנאה

הצובה תביאשו יוקינ,תפוצהו לזונה תביאש 01.002
ינש:כ"הס( םייבוראנאה םינגאהמ םיעקשמהו

ללוכ בויטואיגה יקשל הצובה תמרזה ,)םינגא
הנכה תכרעמ לש הלעפהו הנקתה הקפסא םג

 1.00 'פמוק .תומלשב שרדנה לכ ללוכו םירמילופ תקרזהו

הצובה תביאשו יוקינ,לזונה תביאש  01.003
הצובה תמרזה, רוויאה תכירבמ םיעקשמהו
הנקתה הקפסא םג ללוכ בויטואיגה יקשל
םירמילופ תקרזהו הנכה תכרעמ לש הלעפהו
רוויאה תכירבב םוטיאה תועירי ןוקית,
שרדנה לכ ללוכו,םימגפ ולגתי םהב תומוקמב

 1.00 'פמוק .תומלשב

תפוקתב ןימזמה ידבוע תכרדהו יוויל  01.004
 1.00 'פמוק רתאב םירוקיב םג ללוכ הצובה שובי

תולוכמ לא בויטואיגה יקשמ הצובה יוניפ 01.005
 1.00 'פמוק )ילנויצפוא ףיעס( ןימזמה י"ע הנקפוסתש

הרצאמה חטש תרזחהו הרצאמה יוסיכ 01.006
 1.00 'פמוק )ילנויצפוא ףיעס( ותומדקל

. 10 כ"הס
קובץ: מואז תמר  .../002 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה

תויומכ בתכ



17/08/2022 )זוכיר( זרכמ
דף מס':     002 ידג ןיע ש"טמ - רוויא תוכירבו םייבוראנא םינגא יוקינ

כ"הס
. 10 קרפ 

כ"הס
 יללכ כ"הס 
מ"עמ %71 
מ"עמ ללוכ כ"הס 

____________ _______________________________
ךיראתןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש

קובץ: מואז תמר 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה

בכבוד רב,  

___________חותמת:חתימה:תאריך:  ___________ ___________
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 09/22למכרז   7מסמך 

 דעת  חוות פורמט
   דלכבו

 ים המלח   –תמר  האזוריתהמועצה 

 86910.נ. ים המלח ד

 ה זוהר נוו

     באמצעות המציע 

 

       א.ג.נ.,

 

 בדבר ביצוע עבודות כנדרש בתנאי הסף על ידי המציע אישור הנדון: 

 

 ____________________     שם המזמין: 

 

 ____________________  הרלוונטי:  איש הקשרשם 

 

 ____________________  טלפון ליצירת קשר )חובה(: 

 
את   .א עבורנו  ביצע/ה   _________________________________ המציע/ה  כי  בזה  מאשרים  הננו 

 בלבד(:  2017-2021)במהלך השנים העבודות הבאות 

 

מיקום ביצוע 

 העבודות

 מועד התחלה וסיום היקף ביצוע העבודות מהות ופירוט העבודות 

    

    

    

 
 (:*הקף/סמן בהתאםדעתנו המקצועית ביחס לעבודות המפורטות בטבלה דלעיל )להלן חוות  .ב

 

איכות 

 העבודה

 גבוהה  

 

 טובה 

 

 מספקת  

 

עמידה  

 בלו"ז

 עומד בלו"ז  

 

 עומד חלקית  

 

 חורג מלו"ז  

 

מילוי  

דרישות 

 המזמין

 טובים מאוד  

 

 טובים  

 

 מספקים  

 

 

 _____________________ פרטי החותם )שם מלא + תפקיד(: 

 

 חתימה + חותמת: _________________________ 

 בלבד )חתימה + חותמת(.  המזמיןחשוב: טופס המלצה זה צריך להיות חתום על ידי 

 




