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 הזמנה להציע הצעות

"( מזמינה בזאת הצעות להתקשרות על פי מכרז המועצה" ו/או "המזמיןהמועצה המקומית כפר שמריהו )להלן: "

 פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז. -, הכל עלותחזוקה מסגרת לעבודות שיפוצים

 יש להדפיס מאתר המועצה לשם הגשת ההצעה. את מסמכי המכרז 

)אשר לא יוחזר(, ולצרף את הקבלה להצעה שתוגש למועצה. ₪  500לשם השתתפות במכרז על המציע לשלם סך של 

-8:00, כפר שמריהו. בימים א' עד ה', בשעות: 18במשרדי המועצה ברחוב קרן היסוד  תשלום דמי ההשתתפות

 .073-2776607טלפונית במחלקת הגביה של המועצה או , 14:00

, ועל  http://www.kfar-shemaryahu.muni.ilלא יתקיים כנס מציעים, עדכונים יפורסמו באתר המועצה בכתובת 

המשתתפים חלה האחריות להתעדכן בפרסומים. לא תתקבל טענה על אי ידיעה אודות פרסום שהועלה לאתר 

 עות למכרז.המועצה טרם המועד להגשת הצ

לרבות הערבות הבנקאית, כמפורט להלן, ויתר האישורים והמסמכים יש להכניס למעטפה סגורה,  ,את ההצעה

 ''. 6/2021  "מכרז מס'שלא תשא עליה סימני זיהוי כלשהם, שייכתב עליה 

 ,ולהכניסהית בלבד )לא באמצעות משלוח בדואר( את מעטפת ההצעה יש למסור למזכירות המועצה, במסירה ידנ

לא וזאת לתיבת המכרזים, לאחר שנחתמה על ידי מזכירות המועצה בחותמת "התקבל" בציון התאריך והשעה, 

ועד האחרון להגשת הצעות למכרז"( הצעה שתוגש לאחר )להלן: "המ 12:00  בשעה  13/10/2021ד'  מיום יאוחר 

 המועד האחרון להגשת ההצעות, לא תתקבל ולא תובא לדיון. 

 ליוםשתהיה בתוקף עד ₪  15,000ערבות בנקאית בלתי מותנית לטובת המועצה בסכום של  ההצעה לצרף על מגיש

 וכמפורט בתנאי המכרז. 20/1/2022

 .ערבות זו תוחלף על ידי הזוכה בערבות ביצוע כמפורט במסמכי המכרז

 מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי.  ואינ המזמין

 , בכפוף להוראות הדין.הזוכהאת הזכות לערוך משא ומתן עם  ושומר לעצמ המזמין

 

 

 ,סרג' קורשיא

 ראש המועצה 
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 הוראות והנחיות למשתתפים –מסמך א' 

 רקע כללי .1

הצעות להתקשרות על פי המועצה המקומית כפר שמריהו )להלן: "המועצה"/"המזמין"( מזמינה בזאת  .1.1

על פי ההגדרות המופיעות להלן ובהתאם להוראות  הכל ותחזוקה, מכרז מסגרת לעבודות שיפוצים

 ולנספחים המצורפים למכרז זה. 

עבודות תיקונים מזדמנות/דחופות ופרויקטים מתוכננים של עבודות שיפוצים  הןהעבודות נשוא מכרז זה  .1.2

כגון שיפוצי קיץ במוסדות חינוך. העבודות יבוצעו במוסדות חינוך, מוסדות ציבור, משרדי המועצה או בכל 

מבנה/אתר אחר בתחום שיפוט המועצה, הכל בהתאם לצרכי המועצה. היקף העבודות בפועל ייקבע 

 המועצה במשך תקופת ההתקשרות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.  בהתאם לצרכי

יובא לידיעת המשתתפים כי מרבית עבודות השיפוצים המתוכננות מראש מבוצעות במהלך חודשי הקיץ,  .1.3

באוגוסט, במספר אתרים בו זמנית במקביל, ולמציע הזוכה לא תהיה כל טענה  15 –ליולי  1בין התאריכים 

 כלפי המועצה לעניין זה. 

לאורך תקופת ההתקשרות הקבלן הזוכה יהיה מחויב להיות זמין לביצוע העבודות בכל היקף ובכל עת,  .1.4

 בהתאם לדרישות המועצה.

ועצה אינה מחויבת לרכוש שירות בכל היקף שהוא. למען הסר ספק, יובהר כי מדובר בהתקשרות מסגרת לפיה המ .1.5

 המועצה תהא רשאית להפחית או להגדיל את מספר נותני השירות מטעם הזוכה בהתאם לצרכיה.  

למען הסר ספק יובהר כי ביצוע העבודות והשירותים נשוא המכרז מותנה בקיום תקציב מאושר. למועצה שמורה  .1.6

שינוי מועדי הביצוע ו/או על היקף ביצועם, ולספק לא תהיה כל טענה או   הזכות להחליט על ביטול העבודות או על

 דרישה או תביעה כלפי המועצה בעניין זה.

 תקופת ההתקשרות: .1.7

( חודשים. למועצה שמורה הזכות, לפי שיקול 12) תקופת ההתקשרות על פי מכרז זה תהיה לשנים עשר

באותם תנאים ובלבד שמשך ההתקשרות כולה דעתה הבלעדי, להאריך את ההתקשרות לתקופות נוספות 

 ( חודשים.60לא יעלה על שישים )
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 לוחות זמנים למכרז .2

 פרטים נוספים תקופה/יום/שעה מהות

יון במסמכי תקופה לע

המכרז, ותשלום דמי 

 השתתפות

 (שלא יוחזרו)₪  500דמי השתתפות  12/9/2021מיום החל 

במשרדי המועצה ברחוב  תשלום דמי ההשתתפות

, כפר שמריהו. בימים א' עד ה', 18קרן היסוד 

או טלפונית במחלקת , 8:00-14:00בשעות: 

 .073-2776607הגביה של המועצה 

  לא יתקיים כנס מציעים 

עד  30/9/2021ריך תאעד  הגשת שאלות הבהרה

 .12:00השעה 

 WORDבדוא"ל בלבד בקובץ 

 noa@c-on.comלכתובת 

 04-6336070יש להתקשר:  הפניהלאישור קבלת 

 7שלוחה 

הגשת המועד האחרון ל

 הצעות

עד  13/10/2021ד' יום 

 12:00השעה 

בהגשה ידנית בלבד, לתיבת המכרזים במשרדי 

 כפר שמריהו 18המועצה ברחוב קרן היסוד 

יום מהמועד האחרון  120 תוקף ההצעה 

 להגשת הצעות

 

משך תקופת 

 ההתקשרות

למועצה שמורה הזכות להאריך את ההתקשרות  חודשים  12

לעוד תקופות, בנות עד שנה אחת כל אחת, 

ובלבד שמשך כל ההתקשרות לא  באותם התנאים

 חודש. 60על יעלה 

המזמין רשאי לשנות כל אחד מן המועדים המפורטים לעיל, ובכלל זה לדחות את המועד האחרון הערה: 

הודעה בדבר דחייה כאמור תימסר לכל מי שרכש את מסמכי המכרז או נרשם על ידי נציג  .להגשת ההצעות

 המזמין.
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 תנאי סף להשתתפות במכרז .3

 רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העומד בכל התנאים הבאים, במצטבר:

מציע שהינו יחיד אשר הינו תושב מדינת ישראל ועוסק מורשה, או תאגיד רשום כדין בישראל העומדים  .3.1

בכול הדרישות ובתנאי הסף במצטבר. גופים המרכיבים תאגיד לא יכולים להשתתף בנפרד, וכן לא תותר 

 גופים שהתאגדו במיוחד לצורך הגשת הצעה למכרז זה. הגשת הצעה על ידי

, 1969 - ט"תשכ בנאיות הנדסה לעבודות קבלנים רישום חוק פי על המציע הינו קבלן הרשום סיווג קבלני: .3.2

 .רשיון קבלן בתוקף(לפחות  )יש לצרף  1 סוג 100-'ג קבוצה או/ו לפחות 2 סוג 131-'א בקבוצה

 :ניסיון .3.3

במסגרת השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז המציע ביצע עבודות שיפוצים  5במהלך   .3.3.1

עם רשות מקומית ו/או תאגיד עירוני ו/או משרד ממשלתי ו/או לפחות אחת  התקשרות מסגרת

)לעניין סעיף זה: "התקשרות מסגרת" הינה התקשרות  חברה ממשלתית ו/או גוף סמך של אחד מהם

ר במהלכה הוזמנו מהקבלן עבודות שיפוצים מעת לעת באמצעות הזמנת עבודה. לתקופה מוגדרת אש

 חודשים או יותר ברצף(. 12בחשבון התקשרויות שנמשכו תקופה של  הלעניין תנאי סף זה תילקחנ

השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז ביצע המציע לפחות ארבעה פרוייקטים של  5במהלך  .3.3.2

 )לפני מע"מ(.₪  100,000-היקף העבודה בכל פרויקט לא פחת מעבודות שיפוץ מבנים, כאשר 

 להוכחת עמידתו בתנאי זה יצרף המציע להצעתו רשימת לקוחות ועבודות קודמות שביצע, ופירוט -

 .8א/נספח התקשרויות עם רשויות/גופים ציבוריים ע"ג 

לקוחות הסר ספק מובהר בזאת כי המועצה שומרת לעצמה את הזכות ליצור קשר עם למען  -

 המציע, לקבלת חוות דעת על המציע גם בתחומים שאינם נכללים בדרישות מכרז זה.

מנהל עבודה מוסמך הרשום במשרד  הכלכלה והתעשייה באגף הפיקוח : המציע מעסיק לפחות כוח אדם .3.4

 על העבודה, ובעל וותק של שלוש שנים ממועד הסמכתו.

יש לצרף פרטי מנהלי העבודה, אישורים אודות הסמכתם להצעה וקורות חיים  להוכחת האמור בסעיף זה

 עדכניים של מנהלי העבודה.

מובהר, כי הגשת ערבות בנוסח שונה . 2א/כנספח ערבות בנקאית בנוסח המצורף למכרז זה  המציע צרף .3.5

 יביא לפסילת ההצעה ולרבות ערבות מטיבה.  2א/מנספח 

 מגיש ההצעה למכרז בלבד.כל המסמכים והאישורים ע"ש  .3.6

 מכרז ) יש לצרף להצעה קבלה על שם המציע(.ב שילם את דמי ההשתתפותהמציע  .3.7

 המציע הגיש את הצעתו עד למועד האחרון להגשת הצעות כנדרש במכרז זה. .3.8

 

 הבהרות:

רשאי מציע אשר לא יעמוד בעצמו בתנאים הנ"ל ו/או לא יצרף להצעתו אישורים המעידים כי הוא עומד בהם, 

 המזמין לפסול את הצעתו.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המזמין שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לדרוש מכל אחד 

מהמציעים, לאחר הגשת ההצעות למכרז, להשלים מידע חסר ו/או אישורים דקלרטיביים, בכל הקשור לניסיונו 

 ל המציע.ויכולתו ש

המלא, לדרוש מהמציעים להוכיח את מהימנותם, כישוריהם, ניסיונם  ושיקול דעתהא רשאי לפי י מזמיןה

גם לאחר הגשת  ו/או כל מידע נחוץ אחר דומה ולדרוש לשם כך מסמכים נוספים עבודהויכולתם הכספית לביצוע 

 הצעות.
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 מסמכים שיש לצרף להצעה .4

לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף של המכרז, על המציע לצרף להצעתו את המסמכים שיפורטו להלן, כאשר כל 

 המסמכים הם על שם המציע בלבד ותקפים במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז: 

 .1נספח א/הצהרת המציע חתומה, ע"ג  .4.1

 .3נספח א/, ע"ג 1976 –עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו לעניין חוק  תצהיר .4.2

 .4נספח א/תצהיר והתחייבות על היעדר ניגוד עניינים, בנוסח  .4.3

 .5נספח א/ ע"ג, העבודה דיני על שמירה לעניין והתחייבות תצהיר .4.4

פליליות  הרשעות העדר בדבר דין עורך של המציע, בעלי השליטה במציע ומנהליו בפני חתומות הצהרות .4.5

 . 6א/נספח , על גבי 1981-לחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, התשמ"א קודמות לפי התוספת השניה

 מהמרשם לידיעתו שיובא המידע את שיקוליו בעניין להביא רשאי המזמין כי למען הסר ספק יובהר

 המידע כאמור. י"עפ במכרז מציע של הצעה לפסול המזמיןזו רשאי  סמכותו הפלילי, וכי במסגרת

 .בו השליטה בעלי או/ו תאגיד של מנהליו על או/ו תאגיד על גם, תחול זו הוראה

 המזמין. כנגדו המוגש אישום כתב או פלילי רישום כל על החוזה בתקופות גם לדווח במכרז הזוכה על

 .במכרז הזוכה עם עבודתו המשך להפסיק רשאי יהיה

 מורשה. עוסק תעודת .4.6

(, חשבונות ניהול אכיפת) ציבוריים גופים עסקאות חוק פי על ורשומות חשבונות פנקסי ניהול בדבר אישור .4.7

 המציע. שם על, מ"מע אזורי וממונה השומה פקיד מטעם, הנוכחית לשנה תקף, 1976-ו"התשל

 .הנוכחית לשנה תקף במקור הכנסה מס ניכוי על אישור .4.8

 7נספח א/, ע"ג ע"י רו"ח או עו"ד בתוקף לשנה הנוכחית אישור בדבר מורשי חתימה מאושר .4.9

 :את המסמכים הבאיםגם  ולהצעת יצרף ,שהוא תאגידמציע  .4.10

 מסוגו. לתאגידים דין פי על המתנהל ממרשם רישום בתוקף תעודת .4.10.1

 .בתוקף לשנה הנוכחית/ רשם השותפויות, לפי העניין, תדפיס רשם חברות .4.10.2

ככל שבהצעת המציע קיימים סעיפים ו/או מסמכים המהווים מבחינתו "סוד מסחרי" ו/או "סוד מקצועי",   .4.11

 .9א/נספח עליו לציין זאת במפורש בהצעתו על גבי 

מובהר בזאת כי לא יהיה בציון סעיפים ו/או מסמכים כאמור לעיל, שפרסומם מחויב עפ"י דין, כדי לחייב 

 את המזמין לשמור על חסיונם

יצרף להצעתו אישור רו"ח כמפורט להלן וכן תצהיר של מחזיקה  -מציע שהינו עסק בשליטת אישה  .4.12

 בשליטת העסק. 
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 הגשת הצעות .5

  עיון במסמכי המכרז ורכישתם .5.1

לשם הגשת הצעה יש להדפיס את חוברת המכרז מאתר המועצה )לשונית "מכרזים"(, ולכרוך את  .5.1.1

 חוברת המכרז על כל עמודיה.

 . www.kfar-shemaryahu.muni.ilכתובת אתר האינטרנט של המועצה: 

אשר ישולמו לפקודת כולל מע"מ  ש"ח 500של  לשלם סךכתנאי להשתתפות במכרז נדרש המציע  .5.1.2

 .הצעתו תיפסל על הסף המזמין, מציע שלא ישלם את דמי ההשתתפות כאמור

 על המציע לצרף להצעתו העתק אישור על ביצוע התשלום עבור ההשתתפות במכרז.   .5.1.3

 .מכרז לא יוחזר למציע מכל סיבה שהיאב ההשתתפותמובהר בזה, כי הסך הנ"ל עבור  .5.1.4

 :לאופן הכנת ההצעהדרישות  .5.2

כוללת את כל המסמכים המצורפים למכרז לרבות  רותים כשהיאילכל הש על המציע להגיש הצעה .5.2.1

, וכן לחתום )חתימה וחותמת( בכל המקומות בתחתית כל עמוד כשהם חתומים המפרטים

 .המיועדים

מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה  .5.2.2

 למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על המציע בלבד. 

יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. למזמין  120למשך : ההצעה תהיה בתוקף תוקף ההצעה .5.3

 יום נוספים. 120-שמורה הזכות לדרוש מהמציעים להאריך את תוקף ההצעה ב

 :הגשת הצעות  אופן ומועד .5.4

את ההצעה לרבות הערבות הבנקאית, כמפורט להלן, ויתר האישורים והמסמכים יש להכניס  .5.4.1

''. את 6/2021שא עליה סימני זיהוי כלשהם, שייכתב עליה "מכרז מס' ילמעטפה סגורה, שלא ת

מעטפת ההצעה יש למסור למזכירות המועצה, במסירה ידנית בלבד ולהכניסה, לתיבת המכרזים, 

לאחר שנחתמה על ידי מזכירות המועצה בחותמת "התקבל" בציון התאריך והשעה, לא יאוחר 

  לעיל. 2בסעיף למכרז"( המפורט בהתאמה מהמועד )להלן: "המועד האחרון להגשת הצעות 

 הצעה שתוגש לאחר המועד דלעיל לא תתקבל.  .5.4.2

 בדואר או בכל דרך אחרת יגרום לפסילת ההצעה. משלוח ההצעה .5.4.3

המזמין שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להאריך את המועד האחרון להגשת  .5.4.4

 .האינטרנט של המועצה שתפורסם באתרההצעות למכרז לתקופה נוספת, בהודעה 

 

 מחירי ההצעה .6

 .6נספח ב/ב, המופיע הצעת המחיר מפורטת על פי סעיפי כתבהצעת המחיר תהייה  .6.1

 חומרי, החומרים, הציוד, עלויותה כל את יכלול בהצעתו המציע שינקוב ההצעה מחיר כי, בזאת מובהר .6.2

 פי-על השירותים להספקת הדרוש היתר האגרות, ההיטלים וכל, המיסים )למעט מע"מ(,  האדם כח, העזר

 .ההסכם/המכרז מסמכי כל

 רמות: 4-לעיל( ב 2המציע ינקוב בהנחות מבוקשות, ביחס למחירון דקל )כהגדרתו בסעיף  .6.3

 )ללא מע"מ(, בהזמנת עבודה אחת.₪  50,000לעבודות בהיקף של עד  .6.3.1

 מע"מ(, בהזמנת עבודה אחת .)ללא ₪  150,000עד ₪  50,000לעבודות בהיקף של  .6.3.2

 )ללא מע"מ(, בהזמנת עבודה אחת .₪  250,000עד ₪  150,000לעבודות בהיקף של  .6.3.3

 )ללא מע"מ(, בהזמנת עבודה אחת.₪  250,000לעבודות בהיקף העולה על  .6.3.4

 (.או יותרביחס לעבודות באתר אחד  –)כל הסעיפים לעיל  
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העדכני ביותר ביום ביצוע העבודות. יובהר כי לא ניתן הנחה אחידה וקבועה למחירון דקל,  תהיה ההצעה .6.4

 לנקוב בהנחה שונה לפרקים שונים במחירון, וההנחה תהיה אחידה.

 למען הסר ספק מובהר בזאת: .6.5

המחירים האפשריים ביחס לכל סעיף במחירון דקל, תהיה לפי היקף ביצוע אותו מהקביעה לפי איזה  .6.5.1

, בין אם העבודות מתבצעות באתר אחד ובין אם לפי הזמנת עבודה אחתסעיף במסגרת עבודה 

 במספר אתרים.

ללא קשר לפרק ולסעיף לפיהם יקבע החיוב בגין עבודה, יחושב המחיר לפי המחיר הנקוב בטבלת  .6.5.2

המחירים במחירון לאותו סעיף )בהפחתת ההנחה כאמור(, בין אם המחיר הנקוב במחירון מוגדר 

תווספנה לו תוספת כלשהן, כגון "רווח קבלני", "תוספת כ"מחיר קבלן משנה" ובין אם לאו, ולא ת

ראשי", תוספת בגין היקפי עבודה או כל תוספת אחרת, זאת למעט עבודות  קבלן רווח בגין תשלום

 לילה או עבודה בימי שבת וחג, בגינן תשלם המועצה את התוספת הרלוונטית.

 ההנחה תחול גם על מחירי חומרים. .6.5.3

נן מפורטות במחירון דקל יציג הקבלן למפקח פירוט העלויות הנובעות דרשנה עבודות שאייככל שת .6.5.4

מביצוען, לרבות חשבוניות רכישה וכל אסמכתה אחרת שידרוש המפקח, והתמורה תחושב על פי 

(. יובהר כי טרם ביצוע עבודה או רכישת מוצר cost+12)% 12%עלות העבודה )ללא מע"מ( בתוספת 

, נדרש אישור המפקח מראש, כתנאי לקבלת התמורה בגין אותה שלא ניתן לתמחר לפי מחירון דקל

 העבודה / אותו המוצר.

 ידי על בפועל שיידרש כפי או במכרז שנדרש כפי, היקף בכל העבודות כל את לבצע מתחייב המציע .6.6

 .  להלן כאמור או להצעתו בהתאם וזאת המזמין

 

 הודעות המועצה, שאלות מציעים והבהרות .7

 שאלות הבהרה בכתב למועצה,יהיה רשאי כל אחד מהמציעים להפנות  12:00בשעה   30/9/2021עד ליום  .7.1

הגיש , לאחר מועד זה לא תתקבלנה כל פניה. את שאלות ההבהרה יש לבלבד WORDעל גבי קובץ 

 .noa@c-on.on: באמצעות דוא"ל

 להלן תיאור המבנה להגשה של שאלות ובקשות הבהרה: .7.2

בחוברת עמוד  מס"ד
 נוסח השאלה פרק וסעיף רלבנטיים המכרז

    

    

המועצה רשאית, בכל עת, להכניס במסמכי המכרז שינויים ותיקונים, מכל מין וסוג שהוא ו/או  לפרסם  .7.3

מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות או הוראות נוספות לאלו הכלולים במסמכי המכרז וזאת לפי 

פי דרישת הרשויות המוסמכות ובין בתשובה לשאלות המציעים -דעתו הבלעדי, בין ביוזמתה, בין עלשיקול 

 )להלן: "הודעות המועצה"(.

הודעות המועצה, ככל שתהיינה כאלה, יפורסמו באתר האינטרנט של המועצה על המשתתפים חלה  .7.4

על אי ידיעה אודות  האחריות להתעדכן בהודעות המועצה שיועלו לאתר המועצה. לא תתקבל טענה

 הודעת מועצה שהועלתה לאתר המועצה טרם המועד להגשת הצעות למכרז. 
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אין באמור לעיל כדי לחייב את המזמין להתייחס לכל פניה ופניה. בכל עת שהמזמין לא יתייחס לפניה  .7.5

 יחשב הדבר כדחיית בקשת המציע / השארת הכתוב במסמכי המכרז כלשונו. 

ק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל כל מציע לצרף את מסמכי הודעות המועצה הודעות המועצה יהוו חל .7.6

 להצעה ולחתום על כל עמוד שלהם. 

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי המועצה אינה אחראית לכל פירוש ו/או הסבר שיינתנו למשתתפים  .7.7

יחייבו את המועצה. בכל במכרז בעל פה, ורק שינויים, תשובות ותיקונים שנמסרו בכתב בהודעות המועצה 

מקרה של סתירה, בין האמור במסמכי הודעות המועצה ובין מסמכי המכרז המקוריים, יגבר האמור 

במסמכי הודעות המועצה. במקרה של סתירה בין מסמכי הודעות המועצה ובין עצמם, יגבר האמור 

 בהודעה המאוחרת יותר.

 

 ערבויות נדרשות במסגרת המכרז .8

 דרשות במסגרת המכרז:פירוט הערבויות הנ .8.1

 תוקף הערבות שיעור ערבות )ש''ח( סוג ערבות

 20/1/2022עד ליום  ₪ 15,000 ערבות השתתפות 

  ערבות ביצוע

הבהרה: אין לצרף ערבות ביצוע להצעה 

 למכרז, זו תומצא ע"י הזוכה בלבד

יום מתום תקופת  60 ₪  50,000

 ההתקשרות

משווי העבודות, על פי  5% ערבות בדק

 ההסדר המפורט בהסכם

יום מתום תקופת  60

 הבדק

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית )מקור בלבד( על שמו, חתומה, של בנק ישראלי בנוסח  .8.2

כמפורט לפחות לתקופה '(, בסך ובתוקף 'ערבות השתתפות'במכרז זה )להלן: ' 2א/בנספח המופיע דוגמת 

לפקודת  להארכתה לתקופות נוספות. הערבות תהא בלתי מותנית, עם אפשרות לעיל 8.1בסעיף בהתאמה 

 פי פניה חד צדדית ובלתי מנומקת.-והמזמין יהא רשאי לחלט את הערבות עלהמזמין, 

, וכי הוא יום 90, אם הליכי המכרז לא יסתיימו תוך המועצהמציע מתחייב, כי הערבות תוארך לבקשת ה .8.3

 .יפעל בהתאם לדרישות  המועצה

רזים תהא רשאית להורות על חילוט הערבות אשר הוגשה בצירוף הצעת המציע למכרז, כולה או ועדת המכ .8.4

 חלקה, לאחר שניתנה הזדמנות למציע להשמיע טענותיו בפני ועדת המכרזים, אם התקיים אחד מאלה:

 המציע נהג במהלך המכרז בעורמה, תכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים; .8.4.1

 מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק;המציע מסר לוועדת המכרזים  .8.4.2

 המציע חזר בו מהצעתו למכרז לאחר חלוף המועד להגשת ההצעות במכרז; .8.4.3

בדבר זכייתו במכרז, לא פעל המציע לפי ההוראות הקבועות במסמכי  הודעה למציע נמסרה לאחר ש .8.4.4

; המכרז שהן תנאי מוקדם להתקשרות עם הזוכה במכרז )כגון: חתימה על חוזה ההתקשרות

, אישור המצאת מסמכים אשר נדרשו על פי חוזה ההתקשרות כגון: ערבות להבטחת ביצוע החוזה

   .וכו'( קיום ביטוחים נקי מהסתייגויות

לעיל ייחשב כפיצוי מוסכם וקבוע מראש למועצה ולמציע לא תהא כל  8.4חילוט הערבות בהתאם לסעיף  .8.5

 דרישה או טענה בקשר לכך. 
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 הערבות אשר מסר יחד עם הצעתו למכרז בתנאים המפורטים להלן: מציע יהיה רשאי לקבל את .8.6

המועצה הודיעה על הצעה אחרת כזוכה במכרז או על דחיית כל ההצעות, לאחר מתן הודעה של  .8.6.1

 המועצה כאמור;

ככל שנקבעה הצעתו של המציע כהצעה הזוכה במכרז תושב לו הערבות לאחר חתימת החוזה  .8.6.2

, לרבות המצאת ערבות רך קיום ההתקשרות על פי החוזהוהמצאת כל המסמכים הנדרשים לצו

 . לעיל 8.1, בסך ובתנאים כמפורט בסעיף ביצוע בהתאם לנוסח אשר צורף להסכם המכרז

 

 בהצעת המציעהסתייגויות  .9

בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שיעשו על ידי המציע במסמכי המכרז ו/או כל הסתייגות  .9.1

 ו/או צורה שהיא )להלן: "הסתייגויות"(, רשאי המזמין:לגביהם, בכל דרך 

 לפסול את הצעת המציע למכרז. .9.1.1

 לראות בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן. .9.1.2

 לראות בהסתייגויות כאילו מהוות הן פגם טכני בלבד. .9.1.3

 לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות ובלבד שבתיקון כאמור אין בכדי לשנות את מחיר ההצעה .9.1.4

 ו/או פרט מהותי בה.

ההחלטה בין האפשרויות דלעיל נתונה לשיקול דעתו של המזמין. אם יחליט המזמין לנהוג לפי אחת  .9.2

לעיל, והמציע יסרב להסכים להחלטתו, רשאי המזמין לפסול את  9.1בסעיף האלטרנטיבות המנויות 

 ההצעה ו/או לחלט את הערבות הבנקאית שהוגשה על ידי המציע.

 

 קביעת הזוכה במכרזאופן  .10

 .משקל למחיר 75%משקל לאיכות,  25%המועצה תעניק לאיכות ההצעה והמציע משקלות כדלקמן:

 בחירת ההצעה הזוכה תעשה על פי השלבים כדלקמן:

בשלב זה ייבדק האם כל ההצעות עומדות בתנאי הסף ועונות על דרישות  -בדיקת תנאי סף  –שלב א'  .10.1

 תנאי הסף תיפסל!הצעה שלא תענה על כל המכרז. 

שנקבעו על  (Q)הצעה אשר עברה את שלב א' תיבדק מבחינת עמידת המוצע בדרישות האיכות  – שלב ב' .10.2

 .25%ידי המועצה למכרז זה. המועצה מעניקה למרכיב האיכות משקל בשיעור 

 להלן.ש בחינת מרכיב האיכות תהיה על פי אמות המידה המפורטות בסעיף

 75%(. המועצה מעניקה למרכיב המחיר משקל בשיעור Cחינת עלות ההצעה ) ב  –שלב ג'   .10.3

 (.Q +  Cהמציעים על פי הציון המשוקלל ) דירוג –שלב ד'  .10.4
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 אמות המידה לבחינת איכות המציע וההצעה .10.5

ניקוד  אופן ניקוד התנאי 
 מרבי

רשות מקומית ו/או תאגיד עירוני ו/או ) כמות לקוחות  .1

ממשלתית ו/או גוף סמך של משרד ממשלתי ו/או חברה 

להם סיפק המציע עבודות שיפוצים במסגרת  (אחד מהם

חודשים ברצף, במהלך  12התקשרות מסגרת העולה על 

חמש  השנים האחרונות, מעבר לנדרש בתנאי הסף 

 )מעבר להתקשרות מסגרת אחת(

נקודות לכל רשות  2

 מקומית/ גוף ציבורי כאמור

6 

ם במשרד  הכלכלה הרשומימנהלי עבודה מוסמכים   .2

והתעשייה באגף הפיקוח על העבודה המועסקים על ידי 

 מעבר למנהל אחד הנדרש בתנאי הסף. -המציע

נקודה לכל מנהל עבודה  1

שפרטיו, ואישור על הסמכתו 

 יצורפו להצעה

4 

 המלצות שיתקבלו מלקוחות המציע עמם יש/היתה  .3

למציע התקשרות מסגרת לעבודות שיפוצים )כאמור 

שתערך  במסגרת שיחה טלפונית/דוא"ל -לעיל( 1בשורה 

משרד מנהל הרכש של על ידי צוות הבדיקה מטעם 

המועצה. המועצה תפנה למספר זהה של לקוחות ביחס 

 לכל מציע.

כל לקוח יוכל לתת ציון של 

, הממוצע נקודות 10עד 

הלקוחות בין הציונים של 

יהיה הניקוד של המציע, 

 באמת מידה זו.

 

10 

 25 סה"כ:  

 ישוחח עם לקוחות המציע, ויבקש כי יציינו  המועצהמשרד מנהל הרכש של מטעם צוות הבדיקה

 : נקודות( 15)סה"כ עד  ( ביחס למציע לפי הפרמטרים הבאים1-5ניקוד )בין 

 עמידה בלוחות זמניםו זמינות לביצוע עבודות -

 מקצועיות ואיכות העבודות -

 , אמינותו ורמת השירות שמספקמהמציע שביעות רצון כללית  -

 . המצטבר שקבע כל ממליץהציון של כל לקוח יהיה הממוצע בין הניקוד 

 
 אופן קביעת ניקוד הצעת המחיר .10.6

משקל זהה, באופן בו לעניין רכיב המחיר יבחן הממוצע  ינתןלכל אחד מסעיפי הצעת המחיר )ההנחות( 

 ההנחות שינקוב המציע בהצעתו. 4של 

ת הגבוהה ביותר( תקבל את מלוא הנקודות והמוצע ממוצע ההנחותהצעת המחיר הנמוכה ביותר )קרי, 

 על פי הנוסחה הבאה:ההצעות האחרות תנוקדנה יחסית אליה  (75)

 x 75 = ניקוד משוקלל להצעת המחיר
 ההצעה הזולה ביותר

 ההצעה הנבחנת
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 רת הזוכהשיקולי ועדת המכרזים בבחי .11

ויתור כזה לא ושומר לעצמו את הזכות לא להתחשב בפגמים טכניים באיזו הצעה שהיא במידה ש המזמין .11.1

 ולא יפגע בעקרונות השוויון בין המציעים. מזמיןיגרום נזק ל

שומר לעצמו את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לבחור כזוכה במציע בעל ההצעה  המזמין .11.2

הנראית לו ככדאית ביותר בשבילו, אפילו אם היא איננה ההצעה הזולה ביותר, הכל בהתאם לכללים 

 והדינים החלים על ההליך.

סיונו יותים הנדרשים, את נבתחום השיר של המציע סיונוינ אתבין יתר שיקוליו רשאי המזמין לשקול  .11.3

 הקודם עם המציע וכן המלצות שיקבל המזמין על המציע.

שמורה הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לפסול על הסף הצעה של מציע אשר היה לו ניסיון עבר  למזמין .11.4

 שלילי ו/או בלתי מוצלח עמו.

  על הצעה כל שהיא.להמליץ בפני ראש המועצה המועצה אינה מתחייבת  .11.5

 או/ו להצעתו ביחס הבהרות המציע מאת לדרוש הזכות את לעצמה שומרת המכרזים ועדת כי יובהר .11.6

 . מטעמה מי או/ו הוועדה דרישת לפי מסמכים מסירת או/ו השלמת לרבות נוספים פרטים

 קשר לכאורה יוכח אם אחרים מציעים עם בתיאום הוגשה אשר הצעה כל לפסול רשאית המכרזים ועדת .11.7

 בין קשרים, המציעים בין בעלות קשרי זה ובכלל, המציעים בין מוקדם קשר קיים כי מצאה אם או/ו כזה

 בלתי הצעה או/ו תכסיסנית ההצעה כי חשש קיים אם או/ו ב"וכיו בנות חברות בין קשרים, אחיות חברות

 כל אחר ימלא לא הזוכה אם או/ו בכללותה להצעה ביחס אם ובין מסוימים לפריטים ביחס אם בין סבירה

 .המועצה בידי המצוי מהאומדן משמעותי באופן החורגת בהצעה מדובר אם או/ו המכרז דרישות

 שה:יעסק בשליטת א .11.8

למרות האמור לעיל, מובהר בזאת כי ככל ששתי הצעות או יותר קיבלו תוצאה משוקללת זהה שהיא  .11.8.1

ההצעה האמורה התוצאה הטובה ביותר,  ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תיבחר 

 (1)ה 22כזוכה במכרז, ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר והכל בהתאם להוראות סעיף 

 יה לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(. ילתוספת השנ

יצרף להצעתו אישור רו"ח כמפורט להלן וכן תצהיר של מחזיקה  -מציע שהינו עסק בשליטת אישה  .11.8.2

 בשליטת העסק. 

 

 עם הזוכה והתקשרותעל תוצאות המכרז הודעה  .12

פי שיקול -המועצה תודיע לזוכה, במכתב רשום או באמצעות הפקס, או באמצעות דואר אלקטרוני, על .12.1

 דעתה הבלעדי, על הזכייה במכרז. 

בכדי לסיים את הליכי הבחירה או כדי ליצור יחסים חוזיים בין  זכייה כאמורמובהר, כי אין בהודעה על  .12.2

ה וכי בטרם חתימת מורשי החתימה מטעם המועצה על חוזה ההתקשרות בין הצדדים, המועצה והזוכ

 הבלעדי והמוחלט. העל פי שיקול דעת הלבטל או לשנות את החלטת תהמועצה רשאי

 ימי עבודה ממועד ההודעה כאמור, ימציא הזוכה למשרדי המועצה את המסמכים הבאים: (5חמישה )תוך  .12.3

 חתומים על ידו בחתימת מקור ומאושרים בחתימת עו"ד.( עותקים של ההסכם, 3שלושה ) .12.3.1

 .2נספח ב/ערבות ביצוע, בנוסח  .12.3.2

 .חתום על ידי חברת הביטוח כנדרש (3נספח ב/ביטוחים ) קיוםאישור  .12.3.3

 כל מסמך נוסף שיידרש להמציא ע"י המועצה בהודעת הזכייה. .12.3.4
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ה במכרז לאחר זכייתו וטרם ומתן עם הזוכ-פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא-המועצה תהיה רשאית, על .12.4

 חתימת ההסכם. 

לא חתם הזוכה על ההסכם ו/או לא המציא ערבות הביצוע ו/או כל מסמך אחר שנדרש  להמציאו בזמן  .12.5

 רשאית המועצה לבטל את זכייתו במכרז ולחלט את ערבותו. –שנקבע

-מכרז על איליתר המשתתפים בבמכתב, פקס, או דוא"ל לפי שיקול דעתה הבלעדי, המועצה תודיע,  .12.6

 זכייתם במכרז. ההודעה תכלול פירוט בדבר אופן החזרת הערבות.

 

 כשיר שני .13

במקרה בו ההתקשרות עם הזוכה לא תצא לפועל ו/או תופסק מכל סיבה שהיא, תהא המועצה רשאית, אך  .13.1

 לא חייבת, להתקשר תחתיו עם מציע שלא זכה במכרז באופן המתואר להלן.

בתור בדירוג המציעים שהגישו הצעתם למכרז והצעתם נמצאה כשירה, המועצה תפנה אל המציע הבא  .13.2

 ותציע לו להתקשר עמה על פי תנאי המכרז, ועל בסיס הצעתו למכרז.

דרש המציע להשיב למועצה בדבר קבלת הצעתה, והתחייבותו לקיים את כל הדרוש יימי עבודה י 5בתוך  .13.3

 רות והמצאת אישור קיום ביטוחים.להתקשרות עם זוכה במכרז, לרבות חתימה על הסכם ההתקש

ככל שהמציע אליו פנתה המועצה לא קיבל את הצעתה או לא השיב, רשאית המועצה, אך לא חייבת, לפנות  .13.4

 . למציע הבא אחריו בדירוג ההצעות, וכך הלאה

 

 ביטוח .14

למועצה המציע, בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב כי היה והצעתו תתקבל )יבחר כזוכה במכרז( ימציא  .14.1

 את אישור קיום ביטוחים ללא כל שינוי בתוכנו .

בעצמו ועל חשבונו עם חברת מובהר בזאת כי לפני הגשת הצעה למכרז זה על המציע חלה האחריות לוודא  .14.2

ביטוח האם תסכים לבטחו כנדרש במכרז ואת המשמעויות הכספיות של התאמת הכיסוי הביטוחי העומד 

 ש כאלה.לרשותו לדרישות המועצה, ככל שי

 הצעת המחיר שהגיש המציע תכלול את כל ההוצאות בגין הסדרת הביטוחים הנדרשים על פי מכרז זה. .14.3

 למען הסר ספק מובהר בזאת: .14.4

מציע שהצעתו תתקבל לא יוכל לטעון כי אין ביכולתו להתאים את כיסוי הביטוח ו/או חברת  .14.4.1

כי עלויות התאמת כיסוי הביטוח ביטוח מסרבת להתאים את כיסוי הביטוח שלו לנדרש במכרז ו/או 

 שלו לדרישות המועצה לא נלקחו בחשבון בהצעתו.

מציע שהצעתו תתקבל ולא יתאים את כיסויי הביטוח שלו לדרישות המועצה, שמורה למועצה  .14.4.2

הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לחלט את הערבות שהגיש, לבצע את הנדרש במכרז זה על ידי ספק 

קוט נגדו בכל דרך חוקית העומדת לרשותה לדרוש ממנו פיצוי על הנזקים אחר על חשבונו וכן לנ

 שיגרמו לה מעצם אי עמידת המציע בהתחייבות זו כלפיה.

מובהר, כי למועצה שיקול דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים כלשהם בנוסח האישור הנ"ל ובמקרה כזה  .14.5

ואי המצאתו חתום לידי המועצה  המציע הזוכה יהיה מחויב לנוסח המדויק שצורף למסמכי המכרז

הסכם, חילוט /כנדרש, יהווה הפרה יסודית של התחייבויות הזוכה כלפי המועצה ועלול לגרום לביטול זכיה

 ערבות ההצעה / ערבות ביצוע ומסירת העבודות לגורם אחר והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה.
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להחליף את נוסח נספח הביטוח וזאת עקב הוראת המפקח מובהר כי ככל שהמועצה ו/או הקבלן יידרשו  .14.6

על הביטוח ו/או הוראת חוק אחרת, ימציא יועץ הביטוח של המועצה נספח ביטוח עדכני על פי הוראות 

המפקח על הביטוח ו/או כל הוראה רגולטורית מחייבת אחרת והקבלן יהיה מחויב למלא אחר הוראות 

 נספח הביטוח.

 

 עיון בהצעת הזוכה .15

בהצעה הזוכה, בכפוף  בא בזאת לידיעת המשתתפים כי בהתאם להוראות הדין, קיימת זכות עיוןמו .15.1

המסמכים / נתונים  מהם, 9א/בנספח לסודות מסחריים / מקצועיים. על המציעים לציין בהצעתם 

מבקשים שלא לחשוף בפני משתתפים  המהווים סודות מסחריים / מקצועיים, ככל שקיימים , אותם הם

  .וינמק את טענתו בנושא זה אחרים

מהאמור לעיל, יודגש כי שמו וכתובתו של המציע והמחיר שהוצע על ידו לא יהוו סוד מסחרי  מבלי לגרוע .15.2

בסמכות ועדת המכרזים ובכפוף להוראות הדין  מובהר בזאת כי ההחלטה לעניין זה הינהאו סוד עסקי. 

מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם . כן יובהר כי סימון חלקים בהצעה כסודיים והפסיקה

בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות 

 .המציעים האחרים

 

 הצהרות המציע .16

 שכל וכהצהרה כאישור כמוה במכרז והשתתפותו המציע של הצעתו למען הסר ספק מובהר בזאת כי הגשת .16.1

לו, הצעתו כוללת את התמורה המלאה והכוללת  ונהירים ידועים ההסכם/המכרז ומסמכי זהמכר פרטי

עבור כל  מרכיבי העבודה ונגזרותיהם והוא מוותר מראש על כל טענה כי בהצעתו לא נלקח בחשבון מרכיב 

 ממרכיבי העבודה. 

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי המכרז ומסמכי  .16.2

המכרז/ההסכם ידועים ונהירים לו, וכי יש לו את כל הידע, הכישורים והיכולות המקצועיות והאחרות, וכי 

 נשוא המכרז, הכל כמפורט במסמכי המכרז/ההסכם. תיםולספק את השירהוא מסוגל מכל בחינה שהיא 

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה כי המצגים ו/או הנתונים ו/או  .16.3

הפרטים אשר נמסרו לו על ידי המזמין במסמכי המכרז אומתו ונבדקו על ידו, וכי למזמין ו/או מי מטעמו 

 לא תהיה כל אחריות ו/או חבות כלפי המציע בגין נתונים ו/או פרטים  ו/או מצגים אלו.

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים  .16.4

 כלשהם מפרטי המכרז לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה.

 

 שמירת זכויות .17

כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למועצה. מסמכי המכרז מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו והגשתה, 

רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז ובמידע המפורט בהם, אלא לצורך והמשתתפים במכרז לא יהיו 

הכנה והגשת הצעה למכרז זה. אין המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה ו/או להעבירם לצד ג' כלשהו ו/או 

 להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.

 

_____________________ 

 המועצה המקומית כפר שמריהו
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 הצהרת המציע – 1נספח א/

__________________ הנושא בתפקיד ____________________ אצל המציע הח"מ אני .1

מצהיר כי קראתי בעיון את כל המסמכים כמפורט במכרז )להלן: "המציע"(  _____________________

ובהסכם, הבנתי את האמור בהם, ואני מסכים לכל האמור בהם. רצ"ב כל המסמכים וההוכחות כנדרש 

, כהוכחה לכך בחותמת וחתימת מורשי החתימה אצל המציעסף, רצ"ב נוסח המכרז חתום במסמכי המכרז. בנו

 לכל האמור בו. המציע מבין ומסכיםש

ספק מקצועי, מיומן, מנוסה, בעל הציוד וכוח האדם המתאים ושהינו בעל  המציע הואאני מצהיר בזאת כי  .2

 מועצה.יכולת מכל הבחינות לתת את השירות לשביעות רצונה המוחלט של ה

פי מסמכי המכרז וההסכם. אני מצהיר, כי ידוע לי שחתימתי על ההצעה -מציע לספק את השירותים על המציע .3

 ועל החוזה מחייבת את המציע לכל דבר ועניין.

אני מצהיר בזאת כי הנני קבלן שיפוצים מקצועי, מיומן, מנוסה, בעל הציוד וכוח האדם המתאים ושהינו בעל  .4

 לתת את השירות לשביעות רצונה המוחלט של המועצה.יכולת מכל הבחינות 

ידוע לי כי העבודות נשוא המכרז מחייבות זמינות גבוהה, והנני ערוך למתן מענה לעבודות דחופות, בזמני  .5

 שעות להתייצבות באתר העבודה. 4תגובה של עד 

יתבצעו בעיקר בחודשי ידוע לי כי העבודות נשוא מכרז זה כוללות עבודות שיפוצים מתוכננות מראש, אשר  .6

 זמנית.-לאוגוסט, באתרים שונים במועצה בו 15 -ליולי 1הקיץ, בין התאריכים 

 ימים מהיום האחרון שנקבע על ידכם להגשת ההצעות. 120 -הצעה זו, על כל המשתמע ממנה, הינה בתוקף ל .7

 קשר עם עיכובים במועדאני מצהיר ומתחייב בזאת, כי למציע לא תהא לי כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ב .8

תחילת השירותים ו/או במהלך ביצועם, בין אם העיכובים תלויים בכם ובין אם לאו. כן אני מצהיר ומתחייב 

כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה במקרה של ביטול המכרז מכל סיבה שהיא, ו/או  למציעבזאת, כי לא תהא 

 ביטול ביצוע השירותים מכל סיבה שהיא.

, שאינכם מחויבים לקבל כל הצעה שהיא, לרבות ההצעה הנמוכה למציעק, אני מצהיר, כי ידוע למען הסר ספ .9

ביותר ו/או כל הצעה אחרת, אם בכלל, והדבר נתון לשיקול דעתכם הבלעדי והמוחלט, מבלי שיהא עליכם 

החוזה  , שכל ההוצאות בקשר עם בדיקת המכרז, בדיקתלמציעלנמק את החלטתכם. כן אני מצהיר, כי ידוע 

ונספחיו השונים והכנת הצעה זו, על כל הקשור בכך והנובע מכך, וכן כל הוצאה אחרת הכרוכה בהצעה זו, 

כל טענה ו/או דרישה  למציעבלבד במלואן, ולא תהיה  על המציעלרבות עלות רכישת מסמכי המכרז, תחולנה 

 ו/או תביעה כספית מכל מין וסוג שהוא בגין כך.

מתחייב לשתף פעולה עם  המציעשהמועצה רשאית לנהל משא ומתן עם הזוכה במכרז.  לנואני מצהיר, כי ידוע  .10

 המועצה  בכל מקרה בו ינוהל משא ומתן כאמור.

ידוע לי, כי הספקת השירותים, על פי מסמכי המכרז, מחייבת שמירה על רמה גבוהה של אמינות ומהימנות  .11

במהימנות ואמינות, תוך שמירה קפדנית  ויבויותימתחייב למלא אחר הוראות מסמכי המכרז והתחי והמציע

 על הוראות כל דין.

כולל את כל העלויות, הציוד, חומרי העזר, כח אדם וכל  בהצעת המציעמובהר בזאת, כי מחיר ההצעה שנקוב  .12

 פי כל מסמכי המכרז/החוזה.-יתר הדרוש לביצוע השירות על

 כל טענה בדבר הפסד.  למציעלמועצה הוא סופי, ולא תהינה המציע ידוע לי, כי המחיר שמוצע על ידי  .13

( ימי 5מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות כדלקמן, וזאת תוך חמישה ) המציעתתקבל,  הצעת המציעאם  .14

 במכרז: הזכייהעבודה מתאריך הודעתכם בדבר 

 ונספחיו להחזירו למועצה כשהוא חתום. מסמך ב'לחתום על ההסכם  .14.1
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, להבטחת קיום תנאי שקלים חדשים( חמישים אלף₪ ) 50,000ערבות בנקאית בסך  הלמועצלהמציא  .14.2

 למסמכי המכרז, ועל פי מסמכי המכרז. 2/בנספח ההסכם, בנוסח 

 למסמכי המכרז. 3/בנספח אישור על קיום ביטוחים בנוסח למועצה להמציא  .14.3

אבד ילעיל כולן או מקצתן  14בצע את הפעולות המנויות בסעיף ישאם לא  למציעאני מצהיר בזאת כי ידוע  .15

לבצע השירותים נשוא המכרז והמועצה תהא רשאית לחלט את הערבות הבנקאית שמצורפת  המציע את זכותו

 זו להתקשר עם מציע אחר להספקת השירותים נשוא המכרז והכל כמפורט במכרז. הלהצע

עמדו לרשות המועצה עקב הפרת כן ידוע לי שבחילוט הערבות כאמור, לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שי .16

 שהמציע נוטל על עצמו עם הגשת ההצעה למכרז.ההתחייבויות 

  

 

 לראיה באתי על החתום:

 מס' ת.ז./מס' חברה:________________________  ____:_____________________שם המציע

 

 חתימה:___________________   תאריך:______________

 

 

 אישור עו"ד

 ____________________ עו"ד,  מאשר בזאת כי המסמך דלעיל, נחתם ע"י:אני הח"מ 

 למילוי כשהמציע הוא אדם(.ה"ה ________________________ת.ז. ____________)

 ה"ה ___________________ת.ז.____________, וה"ה ___________________ ת.ז. ______________

 (.למילוי כשהמציע הינו תאגיד_____________ולחייב את התאגיד. )וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד: _

 _______________________,עו"דחתימה וחותמת  _____________________תאריך 
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 השתתפות ערבות -2נספח א/

   לכבוד:

 המועצה המקומית כפר שמריהו

 ______________________בנקאית מס' ערבות הנדון:

 15,000"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של המבקש_____________ )להלן: "על פי בקשת 

אלף שקלים חדשים (, להבטחת התחייבויות המבקש בקשר עם השתתפותו  חמישה עשר  ש"ח )הסכום במילים:

 ומילוי תנאיו.ים ותחזוקה צמכרז מסגרת לעבודות שיפו 6/2021במכרז מס' 

באופן אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל עם דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו  

קבלת דרישתכם, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או  עם  ידימי

הסכום תחילה מאת המבקש בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה  לדרוש את

 כלשהי שיכולה לעמוד למבקש באשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן  

 .נאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הנקוב לעיל מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בת

 זו הנה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. ערבות 

 ועד בכלל. 20/1/2022זו תישאר בתוקפה עד ליום  ערבות

 לא תענה. 20/1/2022דרישה שתגיע אלינו אחרי 

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. 20/1/2022לאחר יום 

 שהיא.זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה  ערבות

  

 בוד רב,בכ

  בנק _____________בע"מ
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 ציבוריים גופים עסקאות חוק לעניין תצהיר - 3נספח א/

 אהיה האמת וכי את להצהיר עלי כי שהוזהרתי לאחר ______________ .ז.ת, ____________ מ"הח אני

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

 )להלן: "המציע"(. _______________________ מציעה מטעם זה תצהיר לתת מוסמך הנני .1

 :להלן האמורים מבין הרלבנטי הסעיף את לסמן יש .2

 ;***עבירות משתי ביותר **הורשעו לא אליו *זיקה בעל או מציעה 

 חלפה למכרז ההצעות האחרון להגשת במועד ,אך ***עבירות משתי ביותר **הורשעו אליו *זיקה בעל או מציעה 

 .האחרונה ההרשעה ממועד לפחות אחת שנה

 .1976– ו"תשל ציבוריים,  גופים עסקאות ב)א( לחוק2בסעיף  כהגדרתו – זיקה" "בעל* 

 31.10.02  יום לאחר שנעברה בעבירה חלוט דין בפסק הורשע  -** "הורשע" 

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

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

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

 .חוק לאותו בתוספת השלישית המנויות

 :להלן האמורים מבין הרלוונטי הסעיף את לסמן יש. 3

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

 .מציע"( אינן חלות על הזכויות

 .מקיים אותן והוא מציעה על חלות זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות – ב חלופה   

 המשנה בחלופות ולסמן להמשיך יש - לעיל 4 בסעיף 'ב החלופה את שסימן למציע. 4

 :להלן הרלוונטיות

 .עובדים -100 מ פחות מעסיק מציעה - (1) חלופה 

 והשירותים הרווחה העבודה ל משרד"למנכ לפנות מתחייב והוא ,לפחות עובדים 100 מעסיק מציעה - (2) חלופה 

 בקשר הנחיות קבלת לשם – הצורך זכויות, ובמידת שווין לחוק 9 לפי סעיף חובותיו יישום בחינת לשם החברתיים

 הוראות לפי החברתיים הרווחה והשירותים העבודה משרד ל"למנכ לפנות בעבר התחייב מציעשה במקרה .ליישומן

 פנה כי מצהיר הוא – (2 ) חלופה באותה כאמור התחייב הוא התקשרות שלגביה עמו ונעשתה ,לעיל (2 ) חלופה

 .פעל ליישומן גם הוא ,זכויות שוויון לחוק 9 סעיף לפי חובותיו ליישום הנחיות קיבל ואם ,ממנו כנדרש

מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד העבודה  מציעה –לעיל  5שסימן את החלופה ב' בסעיף  מציעל. 5

 ימים ממועד התקשרותו עם המזמינה )ככל שתהיה התקשרות כאמור(. 30והרווחה והשירותים החברתיים בתוך 

 חתימתי ותוכן תצהירי אמת.. הנני מצהיר כי זהו שמי, זו 6

 __________________חתימה:

אני הח"מ ______________, עו"ד )מ.ר. _____________( מאשר כי ביום ___________ הופיע/ה בפני 

מר/גב' _______________, ת.ז. ______________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי 

עים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבו

 בחתמו/ה עליו בפני.

  ____________חתימה וחותמת:
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 עניינים ניגוד לעניין העדר והתחייבות תצהיר -4נספח א/

אני ___________________________, ת"ז _____________, המשמש כ__________________ 

 מתחייב בזאת כדלקמן :( המציע"בחברת________________________, )להלן: "

או  או לספקי / קבלני משנה מטעמו למציע, לפי העניין, או לעובדים מטעם המציע יהיה מתחייב שלא הנני .1

 יבעל גורמים עם שהוא וסוג מין מכל עניינים ניגוד  השירותים, מתן תקופת לגורמים מקצועיים מטעמו במהלך

, וכי המציע אינו צפוי לכל תביעה ו/או טענה מצד תנאיו מילויו 6/2021מתן השירותים נשוא מכרז  בתחום עניין

 שלישי כלשהו, בקשר עם מילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה.  

הנני מתחייב כי המציע ימנע מכל פעולה ו/או מחדל אשר עלולים להעמיד אותו או מי מטעמו במצב של ניגוד  .2

כאמור לעיל, לרבות, קבלת עבודה עבור כל גורם או גוף אחר, אם העבודה כאמור עלולה להעמיד את  עניינים

 המציע במצב של חשש לניגוד עניינים.

 של המציע במצב להימצא עלול שבשלהם מצב או נתון כל על מיידי למזמין באופן כי המציע יודיע מתחייב הנני .3

  האמורים. המצב או הנתון למציע היוודע עם מיד עניינים ניגוד

הנני מתחייב כי המציע ימנע משימוש במידע כלשהו שהגיע לידיו במסגרת מכרז זה שלא למטרת ביצוע  .4

 התחייבויות המציע כאמור מכרז זה.

 גורם, כל עם להתקשר שלו, כוונה כל למזמין על מראש בשם המציע, כי המציע ידווח ומתחייב מצהיר הנני .5

בעניין.  להוראות המזמין בהתאם ולפעול אלו, בסעיפים להתחייבויותיו ת שתהא בניגודהעלול להביא להתקשרו

 עניינים, ניגוד העדר שיבטיחו אחרות הוראות לתת או כאמור התקשרות למציע לאשר לא רשאי המזמין

 .זה בהקשר אלו, להוראות בהתאם יפעל כי מתחייב והמציע

מין וסוג שהוא בגין כל החלטה של המזמין בקשר עם מניעת ניגוד לא תהיינה למציע כל טענות או תביעות מכל  .6

 עניינים.

מובהר בזאת שלעניין מכרז זה "ניגוד עניינים" פירושו גם כל אירוע העלול להוביל למצב של "חשש לניגוד  .7

 עניינים" או בעל פוטנציאל לניגוד עניינים.

  ולראיה באתי על החתום:  .8

 

_______________________   ______________________   

 חתימה  שם

 

 אישור עו"ד

אני הח"מ, ______________, עו"ד, מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני מר/גב' 

___________ / המוכר/ת לי באופן אישי, וכי   __________________, אשר זיהיתיו/ה באמצעות ת.ז. מס'

לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת ואמת בלבד וכי אם לא י/תעשה כן י/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים 

 בחוק, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/מה עליה בפני.

  

_______________ _________________ 

 תימה וחותמתח   תאריך
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 תצהיר והתחייבות לעניין שמירה על דיני העבודה – 5נספח א/

ית חתימה מטעם \מורשה’____________ ת ת"ז מס\___________ נושא_______אני הח"מ

"(.לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת המציע"-זיהוי/ח.פ._________)להלן’ ______________ מס

 -ת בזאת ובכתב כדלקמן\ה ומתחייב\אם לא אעשה כן, מצהירה לכל העונשים הקבועים בחוק \וכי אהיה צפוי

בעלי השליטה בו ומנהליו מקיימים את חובותיהם בדבר שמירת זכויותיהם של עובדי החברה לפי דיני  ציעהמ .1

ככל שחלים הסכמים או  העבודה כהגדרתם להלן, ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה החלים על החברה,

 צווים כאמור.

 1ימשיכו לשמור על זכויות עובדי החברה המופרטות בסעיף  מתחייבים כי י השליטה בו ומנהליובעל ציעהמ .2

 לעיל במהלך כל תקופת ההתקשרות נשוא מכרז זה.

בעלי השליטה בו ומנהליו לא הורשעו בשלוש השנים שקדמו להגשת ההצעה במכרז זה, בשל הפרת דיני  ציעהמ .3

לחוק  5שקדמה להגשת ההצעה במכרז זה ע"י מפקח שמונה לפי סעיף העבודה כהגדרתם להלן, ולא נקנסו בשנה 

, ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה. וכן לא הורשעו בעבירה לפי 1985-העבירות המינהליות,  התשמ"ו

כי  -ולחילופין חלפה שנה ממועד ההרשעה או אם הורשעו פעמיים או יותר 1987-חוק שכר המינימום התשמ"ז

 נים לפחות ממועד ההרשעה האחרון.ש 3חלפו 

בעלי השליטה בו ומנהליו לא הורשע בעבירה של העסקת עובדים זרים בשלוש השנים שקדמו להגשת  ציעהמ .4

ההצעה במכרז זה.

ימשיכו לקיים את כל הוראות הדין ומתחייבים כי מקיימים מצהירים כי הם בעלי השליטה בו ומנהליו  המציע,  .5

 בעניין עובדים זרים.

נחשבים לקנסות שונים.–אך במועדים שונים  -וע לי כי מספר קנסות בגין אותה עבירהיד .6

 -לעניין תצהיר זה 

, אשר שר 1969-החיקוקים המפורטים בתוספת השנייה לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-"דיני העבודה"

 התעשייה המסחר והתעסוקה ממונה על ביצועם.

הוא_____________________ כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי ה כי שמי \הנני מצהיר 

 תוכן הצהרתי אמת.

 ______________________שם המצהיר וחתימה ______ תאריך____________________

 

 אימות חתימה

בחודש_________ בשנת_______  הופיע ביום_______ כי אני הח"מ  עו"ד______________ מאשר בזאת  

המוכר לי אישית, ולאחר שהזהרתיו כי עליו  \זהות______________’ מס _________________בפניי ה"ה

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

 תוכנו ואמיתתו. 

_________________ __________________

 חתימה תאריך
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 תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות קודמות - 6נספח א/

 

ית חתימה מטעם ____________ \מורשה’_______________ ת ת"ז מס\__________ נושאאנו הח"מ מר/גב 

"(, לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה המציעזיהוי/ח.פ. ____________ )להלן: " ’מס

 ת בזאת ובכתב כדלקמן:  \ה ומתחייב\ה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר\צפוי

( לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעה למכרז המציע"הוסמכתי כדין על ידי ________________) להלן: " .1

 "(.המכרז) להלן: " 6/2021

 צהיר כדלקמן:הרייני מ .2

לא  הורשע ו/או נחקר בעבירות לפי חוק מס קניה  ו/או מי ממנהליו ו/או מי מבעלי השליטה בו המציע .2.1

-; פקודת מס הכנסה ; פקודת המכס; חוק מס ערך מוסף, התשל"ו1952-)סחורות ושירותים(, התשי"ב

לחוק  438עד  414-ו 393עד  383, 297עד  290; סעיפים 1978-; חוק הפיקוח על המטבע, התשל"ח1975

למעט הרשעות שנמחקו או התיישנו לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, , 1977-העונשין, התשל"ז

 . 1981-התשמ"א 

 )מחק את המיותר( או

העבירות הבאות:  הורשע בעבר בביצוע ו/או מי ממנהליו ו/או מי מבעלי השליטה בו המציע .2.2

____________________________________ )יש לפרט מתוך העבירות המנויות ____________

 לעיל(.

הקיים ו/או שיהיה קיים אודות על פי דין הואיל וכך, אני נותן/ת בזאת את הסכמתי מראש למסירת כל המידע  .3

 . 1981-המציע במרשם הפלילי ביחס לעבירות שפורטו לעיל, על פי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א

 שבנדון.הסכמה זו תהא תקפה במשך כל תקופת ההתקשרות של המזמין עם הזוכה במכרז  .4

  

 ____________________  :חתימת המצהיר
 

 אישור:
 

אני הח"מ ______________ עו"ד, מאשר/ת כי ביום _________ הופיע/ה בפני בכתובת 
__________________ מר/גב' ___________________ המוכר/ת לי אישית ו/או שזיהיתיו/ת על פי ת.ז. 

שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת כי יהיה/תהיה צפוי/ה מס' _________________ ולאחר 
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם/ה עליה בפניי.

 
 

_____________________ _________________ 
  עו"ד   תאריך
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 אישור בדבר מורשי חתימה -7נספח א/

 

 ''ח  _________________________,  מ.ר ____________ אני הח"מ , עו"ד/ רו
 

 , הנני לאשר הזאת כי ה"ה:המציע_____________כעו"ד / רו"ח של 
 

 שם:_______________________________________ ת.ז.:____________________

 שם:______________________________________ ת.ז.:_____________________

 שם:______________________________________ת.ז:______________________

 

 _______________________________ דירקטורים   מנהלים  משמשים 

 

 אצל המציע:________________________________________________

 ומורשים להתחייב בשמו. 

 כמו כן, הנני לאשר בזאת כי:

  חתימת כל אחד מהם  חתימתם גם יחד  __________________________ 

  המציעבצירוף חותמת  

 .המציעמחייבת את 

  
 רו"ח/עו"ד:_______________________ תאריך:____________________

 
 

  **ניתן לצרף גם בנוסח אחר ובלבד שהאישור יהיה בתוקף לשנה האחרונה.
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 פירוט ניסיון קודם – 8נספח א/

ניתן לצרף במסמך נפרד ובלבד שהפירוט יכלול עמידתו בתנאי סף לעניין ניסיון,  בטבלאות להלן יפרט המציע את

  את כל הפרטים המבוקשים.

  מומלץ לצרף המלצות.

 "(, מצהיר בזאת כדלהלן:המציעאני הח"מ, מורשה חתימה מטעם ___________      )להלן: "

במסגרת שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז המציע ביצע עבודות שיפוצים השנים  5במהלך  .1

לפחות עם רשות מקומית ו/או תאגיד עירוני ו/או משרד ממשלתי ו/או אחת  התקשרות מסגרת

)לעניין סעיף זה: "התקשרות מסגרת" הינה התקשרות  חברה ממשלתית ו/או גוף סמך של אחד מהם

מהקבלן עבודות שיפוצים מעת לעת באמצעות הזמנת עבודה.  לתקופה מוגדרת אשר במהלכה הוזמנו

 חודשים או יותר ברצף(. 12בחשבון התקשרויות שנמשכו תקופה של  הלעניין תנאי סף זה תילקחנ

השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז ביצע המציע לפחות ארבעה פרוייקטים של  5במהלך  .2

 )לפני מע"מ(.₪  100,000-פרויקט לא פחת מ עבודות שיפוץ מבנים, כאשר היקף העבודה בכל

 

 התקשרויות מסגרת לעבודות שיפוצים עם רשויות מקומיות / גופים ציבוריים*:פירוט 

תחילת ההתקשרות  שם הלקוח

 )חודש ושנה(

סיום ההתקשרות 

 )חודש ושנה(

מהות ההתקשרות 

 )סוגי עבודות(

 איש קשר אצל הלקוח
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 )לפני מע"מ(.₪  100,000-פרוייקטים של עבודות שיפוץ מבנים, היקף העבודה בכל פרויקט לא פחת מפירוט 

 מסירתמועד  שם הלקוח
העבודות )חודש 

 ושנה(

שווי  העבודות שבוצעו  תיאור
 -העבודות

תמורה סופית 
 ללא מע"מ

פרטי איש קשר אצל 
 הלקוח

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 ולראיה באתי על החתום:

 

                     _______________________   ______________________   

     חתימה      שם                        

 

 אישור עו"ד

אני הח"מ, ______________, עו"ד, מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני מר/גב' 

___________ / המוכר/ת לי באופן אישי, וכי   __________________, אשר זיהיתיו/ה באמצעות ת.ז. מס'

נשים הקבועים לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת ואמת בלבד וכי אם לא י/תעשה כן י/תהיה צפוי/ה לעו

 בחוק, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/מה עליה בפני.
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 חלקים חסויים בהצעה –9א/נספח 

 עיון בסעיפים הבאים בהצעתי, בשל היותם סוד מסחרי או מקצועי: תאני מבקש שלא תינתן זכו

מסמך 
 בהצעה

עמוד/ים 
 בהצעה

סעיף 
 בהצעה

 מהסיבות הבאות בנושא

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  
   

     

     

  
   

מוסכם עלי, כי אם ועדת המכרזים תקבל את בקשתי הנ"ל, אזי אותם סעיפים יהיו חסויים בפני ביתר ההצעות, 
 שיוגשו למכרז זה.

 
 חתימת המציע:

 ח.פ./ע.מ:________________________ שם המציע:___________________________

 תאריך:______________________________ חתימה וחותמת:_____________________

  



 המועצה המקומית כפר שמריהו
 6/2021מכרז פומבי מספר 

 מסגרת לעבודות שיפוצים ותחזוקהמכרז 

 

 כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו © 60מתוך  27עמוד 
 נערך ע"י ֹעפר גורדון, שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.

 חתימה וחותמת המציע

 

 טבלת מסמכים שיש לצרף להצעה -10נספח א/

מבלי לגרוע מכל דרישה אחרת הכלולה במסמכי המרכז, על המציע להגיש יחד עם הצעתו את המסמכים 
 המפורטים להלן:

 
למען הסר ספק מובהר בזאת כי הרשימה לעיל נועדה לנוחיות המציע בלבד ואין בה כדי לשחרר את המציע 

לפי מסמכי מכרז זה, בין אם מופיעים ברשימה זו ובין  לצרף את כל המסמכים הנדרשיםמאחריותו הבלעדית 
  אם לא.

 על פי נספח אסמכתא 

 בחוברת

 יש/

 לא נדרש

כל מסמכי המכרז, לרבות חוברת זו, חתומים לאישור בחתימה   .1

 וחותמת + קבלה ע"ש המציע על רכישת חברת המכרז

  

   קבלןרשיון   .2

  1נספח א/ הצהרת המציע  .3

  2נספח א/ ערבות השתתפות  .4

  3נספח א/ ציבוריים גופים עסקאות חוק לעניין תצהיר  .5

  4נספח א/ עניינים ניגוד העדר על והתחייבות תצהיר  .6

  5נספח א/ תצהיר והתחייבות לעניין שמירה על דיני העבודה  .7

  6נספח א/ תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות קודמות   .8

 לשנה בתוקף ד"עו או ח"רו י"ע מאושר חתימה מורשי בדבר אישור  .9

 .הנוכחית

  7נספח א/

  8נספח א/ פירוט ניסיון קודם  .10

  9א/נספח  חלקים חסויים בהצעהפירוט   .11

   מורשה תעודת עוסק  .12

 עסקאות חוק פי על ורשומות חשבונות פנקסי ניהול בדבר אישור  .13

 לשנה תקף, 1976-ו"התשל(, חשבונות ניהול אכיפת) ציבוריים גופים

 מ."מע אזורי וממונה השומה פקיד מטעם, הנוכחית

  

   הנוכחית לשנה תקף במקור הכנסה מס ניכוי על אישור  .14

 לתאגידים דין פי על המתנהל ממרשם בתוקף רישום תעודת -תאגיד  .15

 .מסוגו
  

, המניות ובעלי התאגיד מנהלי על חברות רשם תדפיס -תאגיד  .16

 .הנוכחית לשנה בתוקף

  

   המועצההודעות   .17

   לעניין עסק בשליטת אשהאסמכתאות   .18
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 הסכם התקשרות –' מסמך ב 

 _______ שנת_______  לחודש_________  ביום ב__________ ונחתם שנערך

 

 המועצה המקומית כפר שמריהו  בין: 

 ("המזמיןאו " "המועצה" להלן) 

 אחד; מצד

 :  ___________________ שם  : לבין

 :  _______________ מס' תאגיד/מס' ת.ז.

 :  _________________ כתובת

 ________: __________ טלפון

 _____:  _____________ פקס

 "(הספק"  להלן)

 שני; מצד

 

 השירות/" להלן)להתקשרות מסגרת לעבודות שיפוצים ותחזוקה   6/2021 פרסמה מכרז והמועצה הואיל

 "(;/ העבודותהשירותים

 ;הזוכה כהצעה המועצה ידי על נבחרה והצעתו השרות למתן הצעה הגיש והספק והואיל

 האדם וכוח הציוד בעל, מנוסה, מיומן, מקצועי הינושלצורך מתן השירותים  בזאת והספק מצהיר והואיל

 ;המועצה של המוחלט רצונה לשביעות השירות את לתת הבחינות מכל יכולת בעל ושהינו המתאים

 השירות למתן הנוגע בכל וחובותיהם זכויותיהם, ההדדיים יחסיהם את להסדיר מעוניינים והצדדים והואיל

  .זה הסכם נשוא

 

 :  כדלקמן הצדדים בין והותנה הוסכם, לפיכך

 

  וכותרות מבוא .1

 ממנו.  נפרד בלתי חלק מהווים ונספחיו זה להסכם המבוא .1.1

, המכרז במסגרת המועצה של לפרסומיה צורפו אשר, נספחיהם כל על המכרז מסמכי כי בזאת מובהר .1.2

 .זה מהסכם נפרד בלתי חלק מהווים

 .לפרשנותו ישמשו ולא בלבד הנוחות לשם נועדו הסעיפים כותרות .1.3

 .על הסכם זה תחולנה ההגדרות בחלק הכללי של המכרז .1.4

 . זה בהסכם האמור יגבר ונספחיו ההסכם בין סתירה של במקרה .1.5
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 הגדרות .1.6

 , כמו כןמטעמי נוחות, לשון יחיד מתייחס גם לרבים ולשון זכר גם לנקבההסכם זה מנוסח בלשון יחיד 

 בהסכם ובמסמכיו, יוקנו למונחים הבאים ההגדרות שבצדם, כמפורט להלן:

 המקומית כפר שמריהוהמועצה     "המזמין/המועצה"

 מי שהוסמך על ידי ראש  המועצה לעניין מכרז/ הסכם זה או חלק ממנו.  "הממונה/המפקח"

לרבות מי שהוסמך על ידו לעניין המציע אשר ייבחר לספק את העבודות לפי מכרז זה.   /הקבלן"הספק"

 הסכם זה או חלקו.

 רותים לקבלן הזוכה למימוש אחת או יותר מהדרישות במכרז זה. יקבלן אשר מספק ש  "קבלן משנה"

הקבלן הזוכה בדרישות קבלן אשר ישמש מפעיל נוסף במקרים מיוחדים של אי עמידת   "קבלן אחר" 

 המפרט.

רותים אותם מחויב הקבלן לספק במסגרת הסכם זה וכל שירות ימכלול העבודות והש   "העבודה/ות"

 כיו"ב הקשור לשירותים ו/או לעבודות אלו, כמפורט במכרז ובמפרטים המצורפים אליו. 

 המחיר לו זכאי הקבלן בגין ביצוע העבודות.   "התמורה"

 מדד המחירים הכללי לצרכן, אשר מתפרסם מעת לעת על ידי הלמ"ס.    "המדד"

 הסכם זה לרבות נספחיו המצורפים לו.  "ההסכם/החוזה"

 , במהדורה העדכנית ביותר.מאגר מחירי שיפוצים ותחזוקה –מחירון ד.ק.ל   "מחירון דקל"

"המפרט הכללי לעבודות בניין" בהוצאת הוועדה הבין משרדית המיוחדת בהשתתפות   "המפרט הכללי"

משרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ומע"צ, במהדורתו העדכנית ביותר, לעניין 

ובכל מקרה בכל הקשור לחישוב התמורה ונושאים כספיים בכלל לא העבודות הנדרשות, 

 יחולו הוראות המפרט הכללי.

 לערעור ניתנת שאינה המפקח של החלטתו הבלעדית י"עפ כל מוצר/פרט/חלק/וכו' אשר  ך"מוצר שווה ער"

תואם בצורתו, מאפייניו, תכונותיו, תפקודיו ואופן תפעולו את אלו של המוצר הנדרש 

במסגרת המכרז/כתב הכמויות/המפרט ומקובל השימוש בו כחלופה למוצר הנדרש, ובכל 

 מקרה לא תשולם בגינו תוספת כספית ביחס למחיר המוצר אשר לו הוא מהווה חלופה.

על אישור מסירה סופית של העבודות, לאחר השלמת כל העבודות  מועד חתימת המפקח  "מסירת העבודות"

ותיקון ליקויים, ככל שנמצאו, על פי הנחיית המפקח. במועד חתימת המפקח על אישור 

מסירה סופית של העבודות תחל תקופת הבדק ביחס לעבודות שנמסרו )להלן גם: 

 "מסירה סופית"(.

תיקון מפגע בטיחותי ו/או מטרד המסכן את הציבור ו/או עבודה הנדרשת באופן מיידי ל  עבודה דחופה""

מפריע לציבור ו/או מפריע לתנועה וכיוצ"ב. התייצבות הקבלן בשטח ותחילת ביצוע 

 שעות מרגע דרישת המועצה. 4עבודה דחופה תהיה בתוך 
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 העבודות .2

 ים:מפרט העבודות נשוא ההסכם מורכב מהדרישות, הפרטים והנתונים המפורטים במסמכים הבא .2.1

 ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו. ,1נספח ב/בהנספח להסכם זה  -מפרט המכרז .2.1.1

 הבין הוועדה "( בהוצאתהכללי המפרט)להלן: "" בניין לעבודות הכללי המפרט" של הפרקים .2.1.2

 פרקיהם כל צ, על"ומע והשיכון הבינוי משרד, הביטחון משרד בהשתתפות המיוחדת משרדית

 האחרונה. יובהר כי הוראות המפרט הכללי לא יחולו בכל הקשור לנושאים כספיים.  במהדורתם

 , במהדורה העדכנית ביותר.מאגר מחירי שיפוצים ותחזוקה –מחירון ד.ק.ל  .2.1.3

 שיפוצים במוסדות חינוך הוראות חוזרי מנכ"ל משרד החינוך לעניין   .2.1.4

 העבודה. לצו התחלת מפרטים מיוחדים, כתבי כמויות ותכניות לעבודות אשר יצורפו, ככל שיהיו,  .2.1.5

 מצורפים שאינם פי על אף לעיל מהווים חלק ממסמכי המכרז 2.1.2-2.1.4המסמכים המפורטים בסעיפים  .2.2

מכירם היטב, ככל  כאן, והקבלן הצהיר בעצם הגשת הצעתו למכרז כי מסמכים אלו מצויים בידיו וכי הוא

 שנדרש לביצוע העבודות נשוא ההסכם.

במקרה של סתירה/אי התאמה בין המסמכים הנ"ל, ו/או במקרה של אי הסכמה בין הצדדים אודות  .2.3

 יובא העניין בפני המפקח וקביעתו היא שתחייב את הצדדים.פרשנות הוראה כלשהי במסמכים אלו, 

 ל טענה ו/או תביעה בעניין החלטה זו.קביעת המפקח תהיה סופית ולקבלן לא תהיה כ

 

 תקופת ההתקשרות .3

מיום חתימת המועצה על הסכם חודשים  )שנים עשר( 12ההתקשרות לפי הסכם זה הינה לתקופה של  .3.1

ההתקשרות )להלן: "תקופת התקשרות"(. במהלך תקופת ההתקשרות תהיה המועצה רשאית לפנות 

 לקבלן לצורך ביצוע עבודות.

בלבד מוקנית זכות ברירה )אופציה(, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, להאריך תוקפו של חוזה  למזמין .3.2

כל תקופה, בהודעה בכתב שתשלח לקבלן  (12חודשים ) שנים עשרשל עד תקופות נוספות זה למשך 

)שלושים( יום לפני תום תקופת החוזה, ובלבד שמשך ההתקשרות המצטבר לא יעלה על שישים  30לפחות 

 ( חודשים. בתקופת ההארכה ימשיכו לחול כל הוראות חוזה זה.60)

מיום הודעת המזמין, את כל  ימים( 10) עשרהמסר המזמין הודעה כאמור, ימציא הקבלן למזמין תוך  .3.3

 בקשר לתקופת החוזה אשר יחולו לתקופת האופציה. הדרושים בהתאמההמסמכים 

ו/או מכל זכות אחרת של המזמין, רשאי המזמין, לפי  בנוסף ומבלי לגרוע מכל הוראה אחרת של חוזה זה, .3.4

קול דעתו הבלעדי והמוחלט, להביא חוזה זה לידי סיום, לאחר מתן הודעה בכתב לקבלן של שלושים יש

( ימים מראש. הפסיק המזמין את ההתקשרות כאמור בחוזה זה, לא יהא חייב בתשלום כספים ו/או 30)

א תהיה כל תביעה או טענה, כספית או אחרת, מכל סוג ומין ללא במתן פיצוי כל שהוא לקבלן ולקבלן ל

יוצא מן הכלל, נגד המזמין בשל כך, למעט זכותו של הקבלן לקבלת התמורה בגין העבודות שביצע עבור 

 המועצה בפועל.

למען הסר ספק, כל עבודה אשר הוזמנה מהקבלן ואשר טרם הושלמה בעת סיום ההתקשרות לפי הסכם  .3.5

 העבודות על ידי הקבלן לשביעות רצון המועצה ובהתאם לכל הוראות המפרט ותנאי המכרז.יושלמו  -זה
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להזמין עבודות בהיקף כלשהו מאת הקבלן במהלך תקופת  תמתחייב האינ המועצהלמען הסר ספק,  .3.6

להתקשר עם גורמים אחרים לצורך ביצוע ועצה של המ הההתקשרות, ואין בהסכם זה כדי לגרוע מזכות

  .במכרז כאמורעבודות 

ובהתאם לשיקול דעתה  במשך תקופת ההתקשרותועצה היקף העבודות בפועל ייקבע בהתאם לצורכי המ .3.7

 הבלעדי.

 

 הקבלן והתחייבויות הצהרות .4

 וימלא המועצה של המוחלטת רצונה לשביעות, להסכם בהתאם העבודה את מתחייב כי יבצע הקבלן .4.1

 .בהסכם מפורטות שאינן ובין בהסכם מפורטות שהן בין, המפקח של הוראותיו כל אחרי זה לצורך

 כל פי על הדרושים וההכשרות התעודות, וההיתרים הרישיונות כל עובדיו ובידי בידיו יש כי מצהיר הקבלן .4.2

 תקופת כל במשך בתוקפן לעמוד ימשיכו הם כי מתחייב והוא, זה הסכם נשוא העבודה ביצוע לצורך דין

 . זה הסכם של תוקפו

 והאמצעים הכלים המיומנות, הכישורים, הניסיון, הידע היכולת הפיננסית, בידיו כי, מצהיר הקבלן .4.3

 מקצועית וברמה במיומנות ידיו על תבוצע העבודה וכי, זה הסכם נשוא העבודה ביצוע לצורך הדרושים

 .גבוהה

 . זה הסכם לביצוע הקשור בכל דין כל הוראות אחר למלא מתחייב הקבלן .4.4

 פי על העבודה לביצוע לו הנחוצים וההנחיות ההסברים כל את המועצה מנציגי קיבל כי מצהיר הקבלן .4.5

 פגם או טעות, חסר גילוי או מספיק גילוי אי עם בקשר המועצה כלפי טענה כל לו תהיה ולא זה הסכם

 . האמור בביצוע הקשורות לעובדות או לנתונים בקשר

באתרי העבודה כפי שיפורטו בהזמנות העבודה ויבחן הקבלן מתחייב כי בטרם ביצוע עבודה כלשהי יבקר  .4.6

את התנאים, הנתונים והנסיבות הקשורים בביצוע העבודה ו/או הנובעים ממנה לרבות התשתיות, והכל 

קודם לתחילת העבודה. הקבלן מצהיר ומתחייב כי לא תהיינה לו כל טענות ו/או תביעות כספיות או 

 ה של תנאי או נתון כלשהו.אחרות, כלפי המועצה, שמקורן באי ידיע

הקבלן מצהיר כי קרא תנאי הסכם זה ונספחיו, כי ידועים וברורים לו לאשורם התנאים והדרישות  .4.7

שבהסכם זה ובנספחיו וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצע את כל הדרוש לביצוע העבודות, במועדים שנקבעו 

 למסירתם ועל פי כל דין.

ים ומיומנים במספר הדרוש לביצוע העבודות, במועדים ובתנאים הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועי .4.8

 שנקבעו בחוזה זה.

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמועצה אינה מתחייבת למסור לו הזמנות עבודה בהיקף כלשהו וכי הזמנה  .4.9

 לביצוע עבודה מותנת בקבלת הזמנות ו/או דרישות מעת לעת בהתאם לצורך.

הקבלן מצהיר  כי ידוע לו כי שהמועצה תהא רשאית בכל עת לשנות את זמני העבודה והקבלן לא יהא  .4.10

זכאי לתוספת תשלום כלשהיא בגין שינוי כאמור.  כמו כן תהא המועצה רשאית לבטל הזמנת עבודה 

ו ימים ממועד מסירת ההזמנה ולקבלן לא תהיה כל טענה ו/א 7שנמסרה לקבלן, כולה או חלקה, תוך 

 תביעה כספית ו/או אחרת בעניין כלפי המועצה. 
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הקבלן מתחייב להשתמש בחומרים מהמין המשובח ביותר ומתקנים או חומרים שלגביהם קיימים  .4.11

תקנים של מכון התקנים הישראלי, אלא אם נקבע במפורש אחרת בהסכם זה או בנספחיו שאז ילכו לפי 

 קביעה מפורשת זו.

 כל להוראות בהתאם, גבוהים ובמיומנות במקצועיות, במפרט כמפורט העבודה את לבצע מתחייב הקבלן .4.12

 וקבלת בתיאום אין כי, מובהר. להנחיותיו ובהתאם תיאום תוך וזאת, המפקח של רצונו לשביעות, דין

 .ידו על תבוצע אשר לעבודה אחריות כל מהקבלן להסיר כדי, כאמור הנחיות

 או/ו מטעות או/ו מדויקות אינן או נכונות אינן זה בסעיף הקבועות ההצהרות מן אלו כי ויתברר במידה .4.13

 ידי על שבוצעה העבודה טיב על או/ו המועצה זכויות על להשפיע כדי בהן יש אשר כזאת במידה חסרות

 למועצה תהא, זה בהסכם האמור את במדויק תואמת אינה העבודה כי, ויתברר במידה או/ו, הקבלן

 זה הסכם פי על לפיצויים מזכויותיה לגרוע ומבלי, מכך המשתמע כל על מעיקרו זה הסכם לבטל הזכות

 .הדין פי ועל

 

 מעביד - עובד יחסי העדר .5

 וזאת עצמאי כקבלן ידיו על מתבצעת, זה הסכם לפי, הקבלן עבודת כי, במפורש ומוצהר בזאת נקבע .5.1

 משולבת תהיה שלא הצדדים של המפורשת מהכוונה והן עצמאי עסק כבעל עבודתו את מבצע מהיותו

 או/ו לקבלן המועצה בין ומעביד עובד של יחסים ייווצרו לא שהן נסיבות בשום וכי, המועצה של בעבודתה

 יהיו ולא הקבלן יהיה לא, זה מטעם. /ואו מי מטעמו של הקבלן הקבלן מעובדי מי לבין המועצה בין

 או/ו דין כל פי-על ממעבידו לעובד המגיעות כלשהן זכויות או/ו תמורה או/ו תשלום לכל זכאים עובדיו

 . נוהג

זה  הסכםים מצהירים ומאשרים בזה כי העובדים שיבצעו מטעם הקבלן את  התחייבויותיו על פי דהצד .5.2

הינם עובדיו של הקבלן בלבד וכי הם יהיו נתונים להוראותיו, פיקוחו והשגחתו המלאים של הקבלן, והוא 

העסקתם, לרבות בתשלום הניכויים על  פי כל דין הכרוכים בבכל ההוצאות והתשלומים הכרוכים  ישא י

 בהעסקתם.

 המועצה של נטענת אחריות בגין כלשהו גורם או/ו הקבלן מעובדי מי ידי על תתבע והמועצה במקרה .5.3

 אותו סכום כל בגין יום 30 תוך המועצה את ישפה או/ו יפצה הקבלן, זה מהסכם הנובעת לעובדיו כמעביד

 שכר לחוק בנגוד ששולם לשכר בקשר תביעה כל לגבי גם יחול לעיל האמור. לשלם תחויב המועצה

 .כלשהו ציבורי הסכם פי על משויך התובע אליו בענף המקובל השכר או המינימום

, הכנסה מס לרבות, דין פי על המחויבים התשלומים כל את עובדיו עבור ויפריש עצמו עבור ישלם הקבלן .5.4

 ולא זה הסכם ביצוע עקב מעביד או/ו עצמאי קבלן על החלים תשלום או מס וכל, לאומי ביטוח, מ"מע

 הגבוה -עליו החל קבוצי הסכם פי על לו המגיע השכר או/ו המינימום שכר חוק פי על לעובד מהמגיע פחות

 .מביניהם

 

 משנה קבלני .6

 לאישור בכפוף ורק אך ייעשה, משנה קבלני ידי על חלקן או כולן, העבודות ביצוע כי, בזאת ומודגש מובהר .6.1

 . מראש ובכתב המזמין
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למען הסר ספק מובהר בזאת שלא יהא באישור של המזמין להפעלת קבלן המשנה מטעם הקבלן כדי  .6.2

 לשחררו מאחריותו המלאה לעמוד בכלל התחייבויותיו כנדרש במכרז זה.  

י משנה מובהר בזאת, כי באחריות המציע הזוכה לדאוג שלא יועסקו במסגרת ביצוע העבודות קבלנ .6.3

 שאינם בעלי אישורים ורישיונות מתאימים לביצוע העבודה אותה הם מיועדים לבצע. 

 משנה קבלני העבודות ביצוע במסגרת יועסקו שלא לדאוג הזוכה המציע באחריות כי, בזאת מובהר .6.4

 קבלנים או/ו, הקבלנים בפנקס ברישום דין פי-על צורך ויש במידה הקבלנים בפנקס רשומים שאינם

 זה בסעיף האמור). לבצע מיועדים הם אותה העבודה לביצוע מתאימים ורשיונות אישורים בעלי שאינם

 (.יסודי תנאי הינו

 

 לצורך חישוב התמורה הכמויות מדידת .7

 ואין בלבד אומדן אלא אינן הכמויות שיועברו לקבלן במסגרת הזמנת עבודה בכתבי שיפורטו הכמויות .7.1

 .הקבלן י"ע העבודות ביצוע לצורך, למעשה הנדרשות המדויקות ככמויות לראותן

עבודה  לכל על בסיס כתב כמויות / הזמנה  המפקח ידי על תקבענה, להסכם בכפוף  העבודות שיבוצעו .7.2

של   EPRבמערכת ה תרשמנה ההזמנות כל. ממסמכיו באחד או בהסכם שנקבעה בהתאם לשיטה בנפרד,

הזמנה אושרת לביצוע, חתומה ע"י המזמין תועבר .  המוסמכים  המזמין נציגי ידי על ותחתמנה המזמין 

 כמויות חשבון מגובה בחישוב בסיס על התמורה לקבלן תשולם לקבלן בסמיכות למועד תחילת העבודה.

 .המפקח י"ע ויאושר הקבלן מפורט שיערוך

 

   התמורה .8

ובמועדה תשלם תמורת קיום כל התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה וביצוע העבודה במלואה  .8.1

בש"ח תמורה , ביחס לכל עבודה אשר הוזמנה מהקבלן בהזמנת עבודה לפי תנאי המכרז, המועצה לקבלן

 בהתאם לתנאים הבאים:

מאגר שיפוצים ותחזוקה, בניכוי ההנחה בה נקב הקבלן  –התשלום יהיה על פי מחירון דקל  .8.1.1

 ., כמפורט במסמך בהצעתו למכרז

לא קשר לפרק ולסעיף לפיהן יקבע החיוב בגין עבודה, יחושב למען הסר ספק מובהר בזאת כי ל .8.1.2

המחיר לפי המחיר הנקוב בטבלת המחירים במחירון לאותו סעיף )בהפחתת ההנחה כאמור(, בין 

אם המחיר לאותו סעיף מוגדר כ"מחיר קבלן משנה" ובין אם לאו, ולא תתווספנה לו תוספת 

ראשי" תוספת בגין היקפי  קבלן רווח בגין כלשהן, לרבות "רווח קבלני" או "תוספת תשלום

, , זאת למעט תוספות בגין עבודות לילה ועבודות בימי שבת וחג( עבודה או או כל תוספת אחרת

 .בגינן תשלם המועצה את התוספת הרלוונטית

 לכלל העבודות  מפורט כמויות מגובה בחישוב לצורך קבלת התמורה יגיש הקבלן למפקח חשבון .8.1.3

או בתום  ה, בתום כל שלב בביצוע העבודבגינה בוצעו העבודות הההזמנ העתקשבוצעו וכן את 

ביצוע כלל העבודות המוזמנות, בהתאם להוראות שפורטו בהזמנת העבודה לקבלן. לכל חשבון 

 שיוגש למפקח יצורפו העתקי מדידות שנעשו ביחס לעבודות הכלולות באותו חשבון.
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בון ביניים, ו/או תשלום חשבון ביניים טרם גמר ביצוע יובהר כי אין בביצוע אישור הכמויות בחש .8.1.4

העבודות כדי להוות קבלה ואסמכתא לאישור איכות העבודות ו/או הכמויות אלא בגדר אומדן 

 לעניין חשבון זה בלבד.

מוסכם כי התמורה הינה סופית קבועה ומוחלטת היא אינה צמודה למדד ולא תשתנה מכל סיבה שהיא,  .8.2

כמו  עדכון התמורה יהיה על פי שינויי תעריפים במחירון דקל בלבד., שכר עבודהלרבות בשל שינוים ב

כן, מוסכם כי התמורה כוללת את התשלום המלא עבור ביצוע העבודה בהתאם להסכם לרבות כל 

הוצאות הקבלן, מכל מין וסוג שהוא, הנדרשות לביצוע העבודה, לרבות הוצאות נסיעה, אש"ל הדפסות 

ות ו/או אחרות של הקבלן ו/או מי מעובדיו, לרבות ההוצאות והנזקים שייגרמו לקבלן וכל הוצאות משרדי

 בקשר עם מילוי התחייבויותיו המפורטות בהסכם זה או שייגרמו בקשר להסכם זה. 

, כולל וגזבר המועצהמיום אישור חשבון הקבלן ע"י המפקח  45התמורה תשולם לקבלן בצורת שוטף + .8.3

בסמוך למועד  ,בסך החשבון המאושר, , בכפוף להמצאת חשבונית מס כדיןישנםביצוע תיקונים, במידה ו

 . התשלום

 המועצה תהא רשאית לקזז מסכום התמורה כל נזק שנגרם לה על ידי הקבלן. .8.4

 וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו. ספרי המועצה  .8.5

 

 ערבות בנקאית .9

 בלתי, למדד וצמודה אוטונומית בנקאית ערבות למועצה מסר הקבלן  כי הינו זה הסכם לחתימת תנאי .9.1

 שקלים חמישים)  ₪ 50,000 של בסך מיידי לפירעון ונתונה מותנית בלתי, שהיא צורה בכל לביטול ניתנת

נספח בנוסח המצורף כ ההסכם י"עפ הקבלן מהתחייבויות התחייבות כל מילוי להבטחת וזאת(. חדשים

 . יום 60עד לתום תקופת החוזה, בתוספת בתוקף הערבות  תהא   לחוזה. 2ב/

 המועד יום מתום 60-ל הערבות תוקף את להאריך הקבלן מתחייב, זה הסכם של תוקפו שיוארך פעם בכל .9.2

 בכל, למועצה כאמור הערבות הארכת את להמציא מתחייב הקבלן. חשבונו על, ההתקשרות לסיום החדש

 . ההתקשרות הארכת על המועצה הודעת ממועד ימי 10-מ יאוחר לא, פעם

לעיל לתקופת ההתקשרות  9.2ערבות בנקאית מחודשת, כאמור בסעיף קטן  למועצהלא המציא הקבלן  .9.3

תהא המועצה רשאית לחלט הערבות הבנקאית שתהיה בתוקף באותה עת ולגבות מלוא  –המוארכת 

 לשם הבטחת ביצוע התחייבויות הקבלן עפ"י הסכם זה.סכומה 

מן האמור לעיל, בכל עת שהקבלן יידרש ע"י המועצה, לפי שיקול דעתה המלא,  בנוסף לכך, ומבלי לגרוע .9.4

להבטחת מילוי התחייבויותיו  -מע"מ(  כולל) ₪ 500,000 - הבלעדי והמוחלט, לבצע עבודה בהיקף מעל ל

ימים ממועד דרישתה בכתב, ערבות בנקאית מקורית בלתי  7על פי החוזה, ימציא הקבלן למועצה, בתוך 

)להלן: "ערבות ביצוע  .המוערך של אותה עבודהשווי בהתאם למותנית נוספת, ביחס לאותה עבודה,  

  .משלימה"(

תהא בתוקף עד לתום תקופת ביצוע אותה עבודה, כפי שתיקבע על ידי המועצה,  ביצוע משלימהערבות  .9.5

  בתוספת חודשיים

 500,000מתוך הסכום המהווה את הפער בין סך של  10%ערבות ביצוע משלימה ייקבע כדלקמן: סכום  .9.6

  רך של אותה העבודה )כולל מע"מ(."ח )כולל מע"מ( לבין השווי המועש

תשלום ההוצאות כל ערבות שתימסר על ידי הקבלן למועצה, כאמור לעיל, תהא, בין השאר, להבטחת  .9.7

 :והנזקים כמפורט להלן
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 מילוי תנאי כלשהו יעקב או בקשר עם כל הפרה או א למועצה םלהיגרל נזק או הפסד העלול כ .9.7.1

 הבדק/האחריות., לרבות בתקופת מתנאי החוזה

עם חוזה  בקשר עלולה להוציא או לשלם או להתחייב בהם שהמועצהכל ההוצאות והתשלומים  .9.7.2

לביצוע העבודות  והקשורה בדרך כל שהיא תתבע בה שהמועצהזה, או בקשר עם כל תביעת צד ג' 

 .הקבלןל או למעשה או למחדל ש

עמדה  מהן, אשר המועצהו כל חלק א ,העבודותשל כל הוצאות, תיקונים, השלמות, שיפוצים ובדק  .9.7.3

 .לעמוד בהן או שהיא נדרשת

 מקצתו, בפעם אחת או רשאית לגבות את סכום הערבות כולו או המועצהבכל מקרה כאמור תהיה  .9.8

כלשהו, חייב הקבלן להשלים מיד את  מהערבות סכום בזכותה לגבות המועצההשתמשה . במספר פעמים

ו/או  לגבות למועצההוראה בלתי חוזרת  אתהקבלן כן, ניתנת בזהמקורי. לא עשה  סכום הערבות לסכום

סכום השווה  אחרת כלשהי לקבלן בהתאם לחוזה זה ו/או מסיבה לנכות מתוך התשלומים המגיעים

 .דין סכום זה יהא כדין הערבות כנזכר לעיל. קדון בידהילסכום שגבתה מהערבות ולהחזיקו כפ

 ערבות הנ"ל יחולו על הקבלן בלבד.כל העלויות וההוצאות הכרוכות בהשגת ה .9.9

הקבלן יאריך את תוקף הערבות הבנקאית בכל עת שיידרש לעשות כן על ידי המועצה, בין אם בשל  .9.10

הארכת החוזה על ידי המועצה, או בשל כל סיבה אחרת.  סירב הקבלן להאריך את הערבות הבנקאית, 

 עפ"י החוזה ו/או עפ"י כל דין. עצהלחלטה, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת הנתונה למו תוכל המועצה

 הוראות סעיף זה יחולו על ערבות הבדק בשינויים המחויבים. .9.11

בקשר לעבודות, הנובעות ממעשה ו/או מחדל  הוגשה תביעה ו/או הועלו טענות ו/או דרישות כלפי המועצה .9.12

ה עת, וזאת רשאית להאריך את תוקפן של איזו מן הערבויות שיהיו בידה באות של הקבלן, תהא המועצה

 עד לסיומם וסילוקם המלא של ההליכים הקשורים בתביעות ו/או דרישות אלה. 

 

 אחריות הקבלן .10

 לכל או/ו למועצה שייגרם אחר נזק ולכל, רכוש לנזק בין גוף לנזק בין, שהוא נזק לכל אחראי יהא הקבלן .10.1

, הקבלן מצד מחדל או ממעשה כתוצאה, מטעמו מי או/ו הקבלן של עובד לכל או/ו כלשהוא שלישי צד

 ובין העבודות ביצוע במהלך בין אליהן בקשר או/ו העבודות מביצוע, בעקיפין ובין במישרין בין, הנובע

 . למרותו הנתון כל או/ו שלוחיו או/ו עובדיו ידי על נגרם אם בין ידו על נגרם אם בין, מכן לאחר

 אתר לשמירת אחראי הקבלן יהא, ההסכם תקופת לתום ועד הקבלן לרשות העבודה אתר העמדת עם מיד .10.2

 לאתר שיגרם נזק כל, המרבית ובמהירות חשבונו על יתקן הקבלן. עליהם ולהשגחה ולעבודה העבודה

 .          שהיא סיבה מכל ולעבודה העבודה

, תיעול,  ביוב,  מים רשת, שביל, מדרכה, דרך, לכביש שייגרם קלקול או/ו נזק לכל אחראי יהיה הקבלן .10.3

 באקראי נגרמו הקלקול או/ו שהנזק בין, העבודה ביצוע עקב או, העבודה ביצוע כדי תוך, ב"וכיו  חשמל

 על כאמור הקלקול או/ו הנזקים את יתקן הקבלן. העבודה לביצוע מראש וצפוי הכרחי מעשה שהיו ובין

 שניזוק ברכוש הטיפול על לפקח המוסמכים רשות או אדם  כל רצון ולשביעות ביותר יעיל באופן, חשבונו

 . כאמור

 ביצוע כדי תוך שייגרמו, שהוא סוג מכל, אובדן או נזק לכל אחראי הקבלן יהיה, דין בכל לאמור בנוסף .10.4

 המועצה. למניעתם האמצעים בכל ינקוט והוא, כלשהו אדם של לרכושו או לגופו, עמה בקשר או העבודה
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 או נזק בגין הקבלן כנגד לתביעה נושא יהיו אשר הסכומים בגובה לקבלן תשלומים לעכב רשאית תהא

 .רצונה לשביעות ומוחלט סופי באופן אלה תביעות ייושבו אשר עד, כאמור, אובדן

 בגין, בהסכמתו שתשלמנה או, לשלם שתחויבנה סכום כל על מטעמה מי או/ו המועצה את ישפה הקבלן .10.5

 סכום לשלם מטעמה מי או/ו המועצה נדרשה. להסכם זה פרק לפי הקבלן אחראי להם אובדן או נזק

 כל על הקבלן אותן ישפה, העבודה ביצוע במסגרת מטעמו מי או/ו הקבלן של מחדל או מעשה עקב כלשהו

.  כאמור, לדרישה בקשר בהן שתשאנה השונות המשפטיות ההוצאות בגין לרבות, שתשלמנה סכום

 בגין הקבלן כנגד לתביעה נושא יהיו אשר הסכומים בגובה לקבלן תשלומים לעכב רשאית תהא  המועצה

 .רצונה לשביעות ומוחלט סופי באופן אלו תביעות תיושבנה אשר עד, כאמור, אובדן או נזק

 או/ו הקבלן של מקצועית שגיאה עקב להן שיגרם נזק כל בגין  מטעמה מי או/ו המועצה את ישפה הקבלן .10.6

 ומבלי לקויים אביזרים או בחומרים שימוש עקב או/ו המקצועית חובתו במילוי הזנחה או/ו מטעמו מחדל

 תחול הקבלן של אחריותו. השיפוץ וביצוע בתכנון התרשלות או/ו שגיאות לרבות האמור מכלליות לגרוע

 .ההסכם תקופת תום לאחר שיתגלה רשלנות של מקרה כל לגבי גם

 בשרותו  הנמצא אחר אדם לכל או לעובד דין פי על המגיעים פיצוי או נזק דמי כל לשלם מתחייב הקבלן .10.7

 שנגרם נזק לרבות, אליה בקשר או העבודה ביצוע כדי תוך, כלשהם נזק או מתאונה כתוצאה הקבלן של

 של הן עצמאיים ועובדים ספקים, ועובדיהם משנה קבלני, מוצרים או חומרים, שרותים המספק לאדם

 יהיו אשר הסכומים בגובה לקבלן תשלומים לעכב רשאית תהא  המועצה. המשנה קבלני של והן הקבלן

 ומוחלט סופי באופן אלה תביעות ייושבו אשר עד, כאמור, תאונה או נזק בגין הקבלן כנגד לתביעה נושא

 .רצונה לשביעות

, ו/או כלפי צד ג' כלשהו, על פי חוק הקבלןלמען הסר ספק, למועצה לא תהא אחריות כלשהי כלפי  .10.8

, הקבלןלמטלטלין ו/או לכל חלק מהם שהביא עמו , ו/או על פי כל דין אחר, 1967-השומרים, התשכ"ז

 לביצוע הסכם זה ו/או לכל צורך אחר.

 

 ביטוח .11

על פי חוזה זה ומאחריותו לנזקים להם הוא אחראי על פי כל דין  ספקמבלי לגרוע מהתחייבויות ה .11.1

, לבטח על חשבונו הוא, את העבודות בביטוחים על פי שיקול דעתו, ובלבד שלא יפחתו ספקמתחייב ה

המהווה חלק בלתי  3ב/מגבולות האחריות והתנאים המפורטים באישור קיום ביטוחי העבודות, נספח 

מתחייב להמציא למועצה  ספקעם חתימת ההסכם ה "(אישור קיום ביטוחיםנפרד מהסכם זה )להלן: "

ישור על קיום ביטוחים חתום כדין על ידי מבטחיו, חברת ביטוח בעלת רישוי מטעם המפקח את טופס הא

על הביטוח לעסוק בביטוח בישראל, במשך כל תקופת העבודות ו/או עד המסירה הסופית של העבודות 

)המאוחר מבין המועדים( וזאת מבלי צורך בקבלת דרישה מצד המועצה. המצאת טופס האישור על קיום 

 , מהווה תנאי מהותי בהסכם. ספקחים חתום ותקין מטעם מבטחי הביטו

 

  – "כל הסיכונים" עבודות קבלניות ביטוח .11.2

 :להלן ההרחבות את תכלול קבלניות עבודות" הסיכונים כל" פוליסת כי מתחייב ספקה

     שלישי צד –' ב פרק .11.2.1

 של אחר רכוש ולכל, סמוך לרכוש, בו פועל ספקה אשר מועצהה לרכוש לנזקים אחריות .11.2.1.1

 סעיפי תחת המבוטחים לסכומים מעל לעיל' א פרק במסגרת המבוטח רכוש למעט מועצהה
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 בגין המבטחת של הכולל האחריות גבול אולם, עובדים עליו ורכוש סמוך רכוש של הכיסוי

 צד שלישי. –' ב פרק פי על האחריות גבול על יעלה לא כאמור נזקים

 במהלך להם שיגרמו נזקים. בגין ומטעמו בשמו הפועל וכל ספקה עובדי כלפי מועצהה אחריות .11.2.1.2

 .העבודות עם בקשר או/ו

 העבודות הקבלניות לא יעלו על הסכומים המפורטים להלן: בפוליסת העצמית ההשתתפות סכומי .11.2.2

 .₪ 100,000 על תעלה שלאבפרויקטים ובלבד  הפרויקטמערך  5%עד :רכוש –א'  פרק .11.2.2.1

 .אלה סיכונים לגבי כמקובל עצמיות להשתתפויות בכפוף טבע ונזקי אדמה רעידת כיסוי למעט

 לגביהן קרקעיים תת וכבלים ויברציה רעד בגין הרחבות למעט ₪ 50,000: צד ג' –ב'  פרק .11.2.2.2

 .₪ 200,000 על תעלה לא המרבית העצמית ההשתתפות

 לאירוע.₪  20,000   חבות מעבידים –ג'  פרק .11.2.2.3

 :לכלול את הסעיפים הבאים ספקה מתחייבבכל הפוליסות הנזכרות  .11.3

 ו/או המועצה: ספקה –הינו  בפוליסות"המבוטח"  שם .11.3.1

 : לרבות חברות בנות ו/או עובדים של הנ"ל.הביטוחי הכיסוי"המועצה" לעניין  .11.3.2

 של ומטעמוהפועל בשמו  כלבגין  אחריותועל פי דין ו/או  ספקיכסו את אחריותו של ה הביטוחים .11.3.3

 .ספקה

 התחלוף כלפי המועצה, למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.ביטול זכות השיבוב ו/או  .11.3.4

 חריג רשלנות רבתי לא יחול בפוליסות. .11.3.5

במלוא השיפוי המגיע לפי תנאי הביטוח, ללא  ההמזכה אות מועצה"ביטוח ראשוני", כלפי ה סעיף .11.3.6

 לחברתו/או מי מטעמו מבלי שתהיה  ספקה של הביטוח חברת מצד הןזכות השתתפות בביטוחי

לחוק  59זכות תביעה ממבטחי המועצה להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף  ספקה של הביטוח

על טענה של ביטוח  יוותרווחברת הביטוח  ספקה, ולמען הסר ספק 1981 –חוזה הביטוח תשמ"א 

 כפל כלפי הנ"ל.

 .היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" .11.3.7

יערוך או יוודא שנערך, ביטוח לכל כלי רכב המשמש במישרין או בעקיפין לביצוע  ספקה -רכב כלי ביטוח .11.4

ולכל אורך תקופת ההתקשרות מפני כל חבות שחובה לבטחה על פי דין לרבות ביטוח אחריות  השירותים

 מפני נזקי גוף בגבולות אחריות בלתי מוגבלים )ביטוח חובה( וכן מפני חבות בגין נזק לרכוש הכולל כיסוי

מוסכם כי המונח "כלי רכב"  ספקלמען  סטנדרטילנזקי גוף אשר אינם מכוסים בביטוח חובה בסכום גבול 

 כולל מנופים, מלגזות, טרקטורים, מחפרים, גוררים וכן כלים נעים ממונעים מכל סוג.

 ביטוח גם עבורו יערך חובה בביטוח לבטחו חוקית חובה אין אשר, כאמור הנדסי מכני ציוד" רכב"כלי  .11.5

 ולתקופה למקרה"ח ש 2,000,000-מ יפחתו שלא אחריות בגבולות מיוחד גוף נזקי מפני אחריות

מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם ולחדשם מעת  ספקה .11.6

, כי לעת לפי הצורך ולא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים. יודגש

 .בביטוחים הנקובים העצמיות תתפויותיישא בכל מקרה בסכומי ההש ספקה

עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי  ספק, כי מי מביטוחי הלמועצה יודיע ספקה שמבטח פעם בכל .11.7

לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור  ספקלרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, על ה

, כל הנ"ל בכפוף למתאפשר בשוק עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור

 . הביטוח באותה עת
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הינם בבחינת דרישה מזערית, המוטלת על  ספקכי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי ה מובהר .11.8

 לשחרר כדי בה ואין, דין כל פי על/או ולפי ההסכם  ספקהרוע מכל התחייבות של , שאין בה כדי לגספקה

או מי  המועצהלא תהיה כל טענה כלפי  ספקול, דין פי על/או ו זה הסכם פי על החבות ממלוא ספקה את

 האחריות כאמור. לגבולותמטעם המועצה, בכל הקשור 

כאמור  ספקההביטוח, שיומצא על ידי  עריכת, לבדוק את אישור החובה לא אך, הזכות תהא למועצה .11.9

 ספקביטוחי ה אתעל מנת להתאים  ולבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, שיידרש ספקה ועללעיל, 

 על פי הסכם זה.    ספקלהתחייבויות ה

לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל, אינן מטילות על  המועצהומוסכם כי זכויות  מוצהר .11.10

, טיבם, היקפם, ספקה ביטוחיכל אחריות שהיא לגבי  אומי מטעם המועצה כל חובה  עלאו  עצההמו

 על אוזה  הסכםעל פי  ספקהותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת על 

אישור עריכת בדק נעריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם  נדרשה, וזאת בין אם דין כל פי

 הביטוח ובין אם לאו.

 םאו חלק מה השירותיםהסבת ההסכם, ובמקרה בו  לענייןלגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה  מבלי .11.11

 נאותותהמשנה פוליסות ביטוח  קבלנילדאוג כי בידי  ספקה על, ספקמשנה מטעם ה קבלניעל ידי  ינתנוי

ביחס  מועצהאחריות כלפי הה מוטלת ספקה על. מובהר בזאת, כי עמם ההתקשרות והיקף לאופי בהתאם

 משנה. קבלני ידי על להינתן היו אמורים או שניתנו שירותיםבמלואם, לרבות  שירותיםל

כמעביד לפי חוק הביטוח הלאומי ו/או כל חוק אחר הדן  ולשאת בתשלומים המוטלים עלי ספקהעל  .11.12

  בביטוח עובדים על ידי מעבידים.

לגרוע מכלליות האמור לעיל,  מבלי. ההסכם של הפרה מהווה והפרתו ההסכם מעיקרי הינו הביטוח סעיף .11.13

 התחייבויותיובהר כי המצאת אישורי הביטוח בהתאם לנדרש במסמכי ההתקשרות , מהווה תנאי לביצוע 

 בהתאם לעניין. ספקה

 

 תקופת הבדק וערבות בדק .12

אישור המפקח על בלצורך ההסכם, תקופת הבדק פירושה: תקופה שמניינה יתחיל מתאריך הנקוב  .12.1

תקופת הבדק תחול בנפרד לכל עבודה ויסתיים לא פחות משנה לאחר מכן.  מסירה סופית של העבודות

 שתבוצע על ידי הקבלן.ועבודה 

לעבודות גם כערבות בדק לעיל(  9.1)כאמור בסעיף במהלך תקופת ההתקשרות תשמש ערבות הביצוע  .12.2

 בוצעו במסגרת תקופת ההתקשרות.אשר 

ימציא הקבלן ימי עבודה טרם סיום תקופת ההתקשרות  7, לכל מאוחר בתום תקופת ההתקשרות .12.3

 בדק )כהגדרתה לעיל( בסך ובתוקף על פי המפורט להלן:למועצה, ערבות 

חתימת המפקח על מסירה סופית של העבודות לגבי  חודשים ממועד 14תוקף ערבות הבדק תהיה  .12.3.1

 העבודה האחרונה אשר בוצעה לפי המכרז.

משווי העבודות )לעניין זה "שווי העבודות" יהיה  5%סך ערבות הבדק יחושב לפי שיעור של  .12.3.2

התמורה שאושרה לקבלן בפועל כולל מע"מ(, ביחס לעבודות אשר טרם חלפה תקופת הבדק שלהן 

ואשר לא הוגשה מת המפקח על מסירת העבודות( במועד המצאת ערבות הבדק, חודשים מחתי 12)

 .למועצה ערבות בדק בגינן
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חודשים יתאפשר עדכון של ערבות הבדק באופן של הפחתת החלק היחסי מערבות הבדק  3מדי  .12.3.3

 חודשים מיום חתימת המפקח על אישור מסירתן . 14לעבודות שחלפה תקופה של 

הבדק הינה תנאי להחזרת ערבות הביצוע לקבלן ולתשלום יתרת התמורה בגין יובהר כי המצאת ערבות  .12.4

 העבודות נשוא ההסכם.

ערבות הבדק תשמש כביטחון לקיום ולמילוי מדויק של כל הוראות מסמכי ההסכם. מבלי לפגוע בכלליות  .12.5

 להבטחת ולכיסוי של: , כאמורהערבויותכלל האמור לעיל תשמשנה 

גרם למועצה ו/או מי מטעמה עקב או בקשר עם כל הפרה או אי מילוי כל נזק או הפסד העלול להי .12.5.1

תנאי כלשהו מתנאי הסכם זה החל על תקופת הבדק לרבות אי תיקון פגם שיתגלה במרכיב 

 ממרכיבי העבודה .

כל ההוצאות והתשלומים הקשורים לקבלן שהמועצה עלולה להוציא או לשלם או להתחייב בהם  .12.5.2

ה כאמור תהא המועצה רשאית לחלט את הערבות, ולהיפרע מתוכה בקשר עם הסכם זה. בכל מקר

 לגבי הנזקים, ההפסדים, ההוצאות והתשלומים כאמור.

 

 אחריות תחזוקה ותיקונים על ידי הקבלן .13

פגמים, ליקויים וקלקולים כל שהם שהתגלו במהלך תקופת הבדק, רשאי המזמין לדרוש מהקבלן לחקור,  .13.1

ת הסיבות לפגמים, לליקויים ולקלקולים. נמצא שהפגם, הליקוי או בהתאם להנחיותיו ולהוראותיו, א

 הקלקול הוא כזה שאין הקבלן אחראי לו לפי ההסכם יחולו הוצאות החקירה והתיקונים על המזמין. 

נמצא שהפגם, הליקוי או הקלקול הוא כזה שהקבלן אחראי לו לפי ההסכם, יחולו הוצאות החקירה על  .13.2

יב לתקן על חשבונו והוצאותיו את הפגמים, הליקויים והקלקולים וכל הכרוך הקבלן, וכן יהא הקבלן חי

בהם. אם אין הפגמים, הליקויים או הקלקולים ניתנים לתיקון, יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים 

 למזמין בסכום שייקבע ע"י המזמין ו/או החלפת הליקוי בחדש ללא עלות בהתאם לדרישת המזמין.

הסר ספק, כי במידה ונתגלו בתקופת הבדק פגמים ו/או ליקויים ו/או פעולה בלתי מובהר בזאת למען  .13.3

תוארך תקופת הבדק, לאחר ביצוע  לעיל, תקינה של המתקן, כולו או חלקו, שהקבלן אחראי להם כאמור

התיקונים ע"י הקבלן, לתקופה של שנה נוספות שתחל במועד סיום התיקונים וקבלתם ע"י המזמין 

 "(. ת הבדק המוארכתתקופ)להלן: "

 בתקופת הבדק המוארכת, יחולו על הקבלן כל התחייבויותיו בתקופת הבדק המקורית. .13.4

 

 ההסכם סיום .14

 המועצה תהא רשאית לבטל את ההסכם באופן מידי בהתקיים כל אחד מן המקרים המנויים להלן: .14.1

ימים מיום  7 הקבלן הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ולא תיקן את ההפרה תוך .14.1.1

 קבלת התראה בכתב על כך.

הקבלן נכנס להליכי פירוק או מונה לו כונס נכסים או מפרק או נעשה בלתי כשיר לפעולה  .14.1.2

 יום ממועד שנדרש לכך על ידי המועצה. 30משפטית והליכים אלו לא בוטלו תוך 

ראי בנזיקין הקבלן הורשע בעבירה שיש עמה קלון או בעבירה על פקודת מס הכנסה או שנמצא אח .14.1.3

 או בפלילים ביחס למתן שירותים דומים לשירותים נשוא הסכם זה.

 ניתנה החלטה של גורם מוסמך לפיו אין המועצה רשאית להתקשר עם הקבלן בהסכם זה. .14.1.4
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לעיל, תהיה המועצה רשאית להתקשר עם גורם  14.1הובא ההסכם לידי גמר בנסיבות המנויות בס"ק  .14.2

ם ולקבלן לא תהא כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי מועצה, אחר למתן השירותים נשוא ההסכ

למעט בגין תשלום התמורה לה הוא זכאי עד אותו מועד בהתאם להסכם, בקיזוז הנזקים שנגרמו למועצה 

 כתוצאה מהפסקת ההתקשרות או כתוצאה מנזקים אחרים שנגרמו לה.

לעיל, ידאג הקבלן להעמיד  14.1בס"ק  הופסקה ההתקשרות לפני תום תקופת ההסכם בנסיבות האמורות .14.3

לרשות המועצה בצורה מסודרת ועניינית את המידע והנתונים שבידיו בקשר עם ביצוע העבודה, באופן 

 שיאפשר למועצה לבצע את העבודה עם קבלן אחר.

 

 ועיכבון  קיזוז .15

על פי  מהמועצההמועצה רשאית לקזז, ללא כל צורך במתן הודעת קיזוז כלשהיא, כנגד כל סכום המגיע  .15.1

וכן  הקבלןלבין  שבינהאחר  הסכםזה או על פי כל  הסכםעל פי למועצה , כל חוב המגיע לקבלןזה  הסכם

. הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של המועצה לגבות את מהקבלןמועצה לכל חוב קצוב אחר המגיע 

ו צעד ו/או אמצעי אחר העומד החוב האמור בכל דרך אחרת ואינן פוגעות ו/או גורעות מכל סעד, ו/א

  מכוח חוזה זה ו/או הוראות כל דין. הקבלןלרשות המועצה כלפי 

 למרות האמור בכל דין, לקבלן לא נתונה זכות קיזוז מכל עילה שהיא. .15.2

 למרות האמור בכל דין, לקבלן לא נתונה זכות עיכבון מכל מין וסוג שהוא. .15.3

 

 זכויות העברת .16

 בהסכמת אלא מהם חלק לא ואף זה הסכם פי על חובותיו או/ו זכויותיו את לאחר להעביר רשאי הקבלן אין

 .ומראש בכתב לספק שתינתן המועצה

 

 ההסכם שינוי .17

 . ומראש בכתב ת המועצהאלא בהסכמ זה בהסכם הוראה כל לשנות אין

 

 הפרות ופיצויים .18

על כל סעיפי  6 שבו,על כל סעיפי המשנה  4 סעיפיםהמבוא להסכם זה, מצהיר, כי ידוע לו כי  הקבלן .18.1

, 16 על כל סעיפי המשנה שבו, 12 על כל סעיפי המשנה שבו, 11 על כל סעיפי המשנה שבו, 9המשנה שבו, 

הינם תנאים עיקריים ויסודיים בהסכם והפרתם תחשב כהפרה יסודית המזכה את המועצה בפיצויים  17

שים בע"מ( לכל מקרה הפרה, שקלים חד חמשת אלפיםש"ח ) 5,000מוסכמים וקבועים מראש בסך של 

וזאת מבלי לגרוע מזכותה זאת גם במקרה שהמועצה תבטל את ההסכם בגין הפרה יסודית של הקבלן, 

ן, ומבלי לגרוע של המועצה לכל סעד ותרופה אחרים העומדים לה על פי מסמכי ההסכם או על פי כל די

   מכללויות האמור לעיל ביטול ההסכם בגין הפרה יסודית של הספק.

על פי  ומהתחייבויותי הקבלןלא ישחררו את לקבלן תשלום פיצויים או ניכויים מסכומים המגיעים  .18.2

 מסמכי ההסכם.  

 

 מפעולה והימנעות ויתור .19
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 אלא, זכויותיה על המועצה כויתור ייחשבו לא, המועצה מצד מחדל או במועדה מפעולה הימנעות או ויתור כל

 .ומראש בכתב כך על המועצה ויתרה כן אם

 

 והודעות כתובות .20

 .זה להסכם במבוא כמפורט הינם הצדדים כתובות .20.1

 במבוא המצוינות הכתובות לפי תישלחנה, זה להסכם בקשר או זה הסכם פי על לשלחן שיש הודעות .20.2

 כמכתב זה הסכם לצורכי ייחשב, בהסכם כמצוין הכתובות לפי רשום בדואר שישלח ומכתב להסכם

 מכל לשולחו יוחזר אם אף, רשום דואר כדבר הדואר לבית מסירתו לאחר שעות 72 תוך לתעודתו שהגיע

 .לתעודתו יגיע לא או/ו שהיא סיבה

 

 : החתום על הצדדים באו ולראיה

 

 

 

___________________ ___________________ 

 הספק המועצה

 לספק שהוא תאגיד-אישור עו"ד

 בזאת כי המסמך דלעיל, נחתם ע"י: מאשרמ.ר________ אני הח"מ ________________ עו"ד,  

 ה"ה _________________ת.ז.___________, וה"ה ______________ ת.ז. ________

וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד: ___________________, מספר 

 תאגיד:________________ ולחייב את התאגיד בחתימתם.

 

 _________________,עו"ד  _____________
 חתימה וחותמת  תאריך  

 

 לספק שהוא יחיד-אישור עו"ד

 מאשר בזאת כי המסמך דלעיל, נחתם ע"י:_______  מ.ר.אני הח"מ ____________________ עו"ד,  

 ה"ה ___________________ ת.ז. ______________

 
 ____________________,עו"ד  _________________

 חתימה וחותמת  תאריך
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 מפרט המכרז – 1נספח ב/

 כללי: .1

 מפרט העבודות על פי מכרז זה כולל את ההוראות הבאות: .1.1

 התנאים המפורטים במסמך זה .1.1.1

 לעיל( למסמך א' 1"המפרט הכללי" )כהגדרתו בסעיף   .1.1.2

 לעיל( למסמך א' 1מחירון דקל )כהגדרתו בסעיף  .1.1.3

 הוראות חוזרי מנכ"ל משרד החינוך לעניין שיפוצים במוסדות חינוך )לא מצורפות(.  .1.1.4

 מפרטים מיוחדים, כתבי כמויות ותכניות לעבודות אשר יצורפו, ככל שיהיו, להזמנת העבודה. .1.1.5

מצויים בידיו וכי  1.1.2-1.1.4בעצם הגשת הצעתו מצהיר הקבלן כי המסמכים המפורטים לעיל בסעיפים  .1.2

 לביצוע העבודות נשוא המכרז.היטב, ככל שנדרשים  הוא מכירם

 

 נוהל הזמנת עבודה מהקבלן .2

עבודה  צו התחלתבהתאם לצרכי המועצה לביצוע עבודות שיפוצים בתחומה, ותמציא המועצה לקבלן  .2.1

 .חתום על ידי גזבר המועצה – בכתב, בפקס במכתב או בדוא"ל על פי שיקול דעתה של המועצה

 העבודה יפורטו הנתונים הבאים: התחלתבצו  .2.2

 .הוראות לביצוע העבודות נשוא ההזמנה .2.2.1

 כתבי כמויות ומחירים משוערים על פיהם. .2.2.2

 תכניות ככל שתהיינה. .2.2.3

 מועדים נדרשים לתחילת העבודות ומסירתן. .2.2.4

 אנשי קשר לתיאום באתרי העבודות. .2.2.5

התמורה לאחר מסירה סופית הנחיות אודות מועדי תשלום התמורה לקבלן, בין אם תשלום מלוא  .2.2.6

 של העבודות ובין אם לפי שלבי ביצוע.

 בו תתבצע מסירת אתר העבודות לקבלן. -מועד לסיור מקדים .2.2.7

כל שינוי בהוראות המפורטות בצו התחלת עבודה יועבר לקבלן באמצעות צו התחלת עבודה מעודכן 

שימסרו לקבלן מטעם  העבודהלא יהיה תוקף לשינויים בהוראות צו התחלת בחתימת גזבר המועצה. 

 כאמור. המועצה, ללא קבלת צו מעודכן חתום ע"י גזבר גורם כלשהו

 עבודה: צו התחלתמועדי שליחת  .2.3

 .ימי עבודה מראש 5לפחות לקבלן שלח יעבודה לעבודות שיפוצים ו/או תיקונים מזדמנות  צו התחלת .2.3.1

עבודה לעבודות שיפוצים מתוכננות מראש, כגון שיפוצי קיץ במוסדות חינוך או שיפוצי  צו התחלת  .2.3.2

 ימי עבודה מראש. 20לקבלן לפחות שלח י מבני ציבור ויוצ"ב,

 סיור באתר העבודות ומסירת האתר לקבלן: .2.4

מטעם העבודה. הנציג  בצו התחלתעל הקבלן חלה חובה להתייצב לסיור במועד ובאתר כמפורט  .2.4.1

 הקבלן בסיור יהיה מנהל העבודה מטעמו, כהגדרתו במפרט זה, או אחד ממנהלי הקבלן.
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במסגרת הסיור יסוכמו בין הקבלן והמפקח כל ההיבטים בעניין ההערכות הנדרשת לשם ביצוע  .2.4.2

העבודות, לרבות: מיקומי אחסנת ציוד וכלים, גידור, שילוט, דרישות ואמצעי בטיחות, הסדרת דרכי 

להולכי רגל /מכוניות של עוברי אורח והן לכלי רכב בשימוש הקבלן, דרישות לעניין ניהול מעבר הן 

 יומן עבודה ודיווח למפקח ועוד.

בשלב הסיור יציג הקבלן בפני המפקח את כל שאלות ההבהרה לרבות בעניין כתב הכמויות  .2.4.3

 והמחירים המשוערים. 

במסגרת הסיור המקדים, או בשאלות שיוצגו אין באמור לעיל בסעיף זה, או בדברים שימסרו לקבלן  .2.4.4

 על ידי הקבלן כדי לפטור את הקבלן מכל חובותיו לפי המפרט וההסכם ולפי כל דין.

במסגרת הסיור ימלא המפקח "טופס מסירת אתר העבודות לקבלן", אשר יחתם במהלך הסיור על  .2.4.5

, או בנוסח 1נספח ב/ידי המפקח והקבלן. "טופס מסירת העבודות לקבלן" יהיה בנוסח המצורף כ

אחר ככל שתחליט המועצה לעדכן את הטופס במהלך ההתקשרות, וזאת על פי שיקול דעתה 

 הבלעדי.

 עבודה דחופה: .2.5

עבודה דחופה תדרש במקרה של צורך בתיקון מיידי של מפגע המהווה סכנה לציבור ו/או מפריע  .2.5.1

 לתנועה וכיוצא בזה.

 הטלפון, לפי שיקול דעת המועצה.הזמנת עבודה דחופה תתבצע בכתב או באמצעות  .2.5.2

שעות ממועד  4העבודות לתחילת העבודה בתוך פרק זמן שלא יעלה על על הקבלן להתייצב באתר  .2.5.3

 שבת ובמועדי ישראל.-הזמנת העבודה, לרבות בשעות חריגות, בימים שישי

ר בעבודה דחופה לא יתבצע סיור מקדים, אך המפקח יתייצב באתר העבודות עם הגעת הקבלן לאת .2.5.4

 לשם מתן הנחיות לקבלן. 

 חל איסור על הקבלן להתחיל עבודות טרם קבלת אישור המפקח לכך. .2.5.5

 

 מועדי ביצוע העבודות .3

 לצורך יידרשו שאלה ככל וההיתרים האישורים השגת כל את כוללים המועדים הנקובים בהזמנת העבודה .3.1

 חוסר של מעשיות או מדיניות השפעות, שהיא רמה או סוג מכל האוויר מזג השפעות וכן, העבודה ביצוע

 . פועלים, לרבות בשל מצב המוגדר כ"אינתיפאדה"

הקבלן לא יהא אחראי לעיכוב או איחור בהשלמת ביצוע העבודות בגין "כח עליון", מלחמה כוללת בארץ  .3.2

או שביתה ארצית בתחום הנוגע באופן ישיר בביצוע העבודות. למען הסר ספק ההשפעות המפורטות 

 . עליון לכח כפירוש אלו השפעות יתקבלו ל, לאלעי 3.1בס"ק 

 ביותר הקבוע בהזמנת העבודה הזמנים ללוח בהתאם בזמן המוגדרת העבודה בביצוע הקבלן ואיחר היה .3.3

 החל, ליום ₪ 1,000 של בסכום בפיצוי ,דעתו שיקול לפי לחייב את הקבלן המפקח רשאי ימי עבודה 5 מ

 של בדרך לרבות, לנכון המועצה תמצא אשר דרך בכל מהקבלן יגבה הפיצוי המוסכם סכום. השישי מהיום

 .הבנקאית בערבות שימוש או לקבלן המועצה מחוב קיזוז

ללא אישור המועצה  בחג הפסחלא תבוצע כל עבודה בשבת ובמועדי ישראל לרבות  עבודה בימי חול: .3.4

 מראש ובכתב וכל האישורים הדרושים על פי דין.

 



 המועצה המקומית כפר שמריהו
 6/2021מכרז פומבי מספר 

 מסגרת לעבודות שיפוצים ותחזוקהמכרז 

 

 כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו © 60מתוך  44עמוד 
 נערך ע"י ֹעפר גורדון, שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.

 חתימה וחותמת המציע

 

 הזמנת העבודהצו התחלת עבודה / בדיקת מסמכי ההסכם /  .4

 בכל. באתר למצב התאמתן ואת בהם הנתונים והמידות כל את, המסמכים כל את לבדוק הקבלן על .4.1

 ובכתב, הטכני במפרט, בשרטוטים, בתוכניות סתירה או או אי התאמה ,השמטה, טעות שימצאו מקרה

 . העבודה תבוצע כיצד יחליט אשר, למפקח מיד כך על להודיע עליו, הכמויות

 הרגיש שלא טענה סמך על הקבלן מצד תביעה כל תתקבל לא, סופית תהיה בנדון המפקח החלטת .4.2

 . ל"הנ בסתירות או/ו בטעויות

 קיבלו לא אשר ביצוע פרטי לפי או, שבמסמכים סתירה לפי או טעות לפי עבודות לפועל הקבלן יוציא .4.3

, חשבונו על, לשנותו או אותו להרוס יהיה ועליו לכך כאחראי יוחזק הוא, המתכנן של בכתב מוקדם אישור

 . המפקח להוראות בהתאם

 

 חובות הקבלן בעניין מקור מימון חיצוני .5

ככל שמימון העבודות הינו ממקור חיצוני, כגון משרד ממשלתי או מקור אחר, ואשר לשם קבלת המימון  .5.1

נדרשת המועצה לספק לנותן המימון מסמכים ואישורים כלשהם אודות העבודות כגון: תרשימים 

ת, ומדידות, פירוט אודות עמידת העבודות בתקנים, קיום אישורים ורשיונות מתאימים לביצוע העבודו

פרטים אודות אופן התשלום בגין העבודות, קריטריונים בם נדרש לעמוד הקבלן המבצע ו/או כל דרישה 

או מסמך אחר שיש להציג לשם קבלת המימון, מתחייב הקבלן כי ינקוט בכל האמצעים והדרישות שיקבע 

מימון בפורמט, נותן המימון כתנאי לקבלת המימון, וימציא כל מסמך ו/או אישור הנדרשים לשם קבלת ה

 באופן ובמועדים הנדרשים על ידי נותן המימון.

כל העלויות הנובעות מהשגת האישורים ו/או הכנת המסמכים ו/או עמידה בכל דרישה מאת נותן המימון  .5.2

 יהיו על חשבון הקבלן ולקבלן לא תהיה עילה לתוספת תשלום בגינן.

 התמורה לקבלן בגין העבודות. למען הסר ספק, קיום הוראות סעיף זה הינו תנאי לתשלום .5.3

 

 שינויים בהיקף העבודות .6

למועצה שמורה הזכות לשנות את היקף העבודות שנמסרו לקבלן, להגדילן או לצמצמן, על פי אישור  .6.1

שיועבר לקבלן מראש ובכתב. הקבלן לא יהיה זכאי לתמורה בגין כל שינוי או ביצוע עבודות נוספות ללא 

 אישור המועצה בכתב ומראש.

קרה של הודעת המועצה אודות הגדלת היקף העבודות ו/או ביצוע עבודות נוספות, יקבע המפקח על פי במ .6.2

שיקול דעתו הבלעדי האם ישונה המועד הסופי שנקבע לסיום העבודות. הקבלן לא יהיה זכאי לתמורה 

עד סיום נוספת, מעבר לתמורה בגין ביצוע העבודות עצמן, בגין הוצאות שנגרמו לקבלן בשל שינוי מו

 העבודות.
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 רישיונות, אישורים ותיאומים לביצוע העבודות .7

כל התיאומים הנדרשים לביצוע העבודות יעשו על ידי הקבלן ועל חשבונו, לרבות בעניין מעבר כלים  .7.1

מכניים ו/או משאיות במסגרת ביצוע העבודות, ניתוק תשתיות מים ו/או חשמל ו/או ביוב, גידור ושילוט 

, חסימת דרכים, קבלת סיוע ופיקוח משטרתי או פיקוח הנדרש על פי דין מרשות לפי הוראות המפקח

 מוסמכת לעניין ביצוע העבודות.

על ידי רשות מוסמכת לכך הצבת פיקוח משטרתי לשם ביצוע העבודות,  למען הסר ספק, ככל שתדרש .7.2

יודיע על כך הקבלן למפקח לקבלת אישורו להזמנת שוטר לשם הפיקוח הנדרש. הזמנת השוטר על ידי 

הקבלן תהיה אך ורק לאחר אישור המפקח. ככל שאישר המפקח הזמנת שוטר, ישלם הקבלן למשטרה 

חזיר לקבלן את הסכום אותו שילם הקבלן למשטרה, בכפוף להמצאת בגין עבודת השוטר, והמועצה ת

 אישור התשלום מהמשטרה.

והאישורים מכל הרשויות המוסמכות לכך, וכל העלויות  תהקבלן יטפל בכל הדרוש לקבלת הרישיונו .7.3

הנובעות מהשגת האישורים כאמור תחולנה על הקבלן בלבד, ולקבלן לא תהא כל טענה ו/או דרישה 

 עניין.למועצה ב

ככל שיגרם עיכוב בביצוע העבודות הנובע מהוראות הרשויות, לא יהא הקבלן זכאי לתשלום נוסף בשל  .7.4

 העיכוב ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה למועצה בשל כך.

 

 היערכות לביצוע העבודות ושמירה על אתר העבודות .8

ד שתואם מראש עם המפקח כל התייצבות באתר עבודות לביצוע עבודה שהוזמנה מהקבלן, תהיה במוע .8.1

ותחילת ביצוע העבודה בשטח תהיה באישור המפקח בלבד. העבודה תבוצע על ידי עובדים שפרטיהם 

הועברו למפקח ואושרו על ידו. בכל מקרה לא תתחיל עבודה טרם התייצבות מנהל עבודה במקום או טרם 

 המועד שאושר ע"י המפקח.

הקבלן האחראי הבלעדי לאתר ביצוע העבודות, ועל החל מהמועד שנקבע לתחילת העבודות, יהיה  .8.2

השמירה על כל התשתיות, הציוד העובדים והמבקרים באתר העבודות, יבצע את כל הדרוש לשמירה על 

 אתר העבודות, תכולתו והשוהים בו, וכן ימנע גישת גורמים בלתי מאושרים לאתר העבודות.

 .ובאחריותו הקבלן חשבון על ייעשו העבודה למקום והבאתם והחשמל המים מקורות אל התחברות .8.3

כל פעולה שיש בה ניתוק תשתיות, כגון מים, טלפון, חשמל וכיוצ"ב, או כל פעולה שעלולה לגרום נזק  .8.4

לצדדים שלישיים, תתבצע אך ורק לאחר תיאום עם הגורמים הרלוונטיים ובאישור המפקח בכתב 

 ומראש.

 סולמות, מורמים מעברים, גישה שבילי, דרכים, תמוך רכתמע, פיגומים חשבונו על וירכיב יספק הקבלן .8.5

 יציבים יהיו אלה ארעיים מתקנים. ההסכם במסגרת הכלולות העבודות סוגי כל לביצוע הדרושים ב"וכיו

, לתקנם, לחדשם, להחזיקם, להרכיבם יש, נועד להם אשר העומסים קבלת לשם מספקת במידה וקשיחים

 צווים, בחוקים הכלולות הוראות על ושמירה בעבודה הבטיחות דרישות עם התחשבות תוך להחליפם או

 תקלות או מפולת של ובמקרה, ליציבותם ובלעדית מלאה באחריות יישא הקבלן, תוקף ברות תקנות או

 .העקיפים והן הישירים הן, הנזקים את יתקן, חרות
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 הפרעה יהוו שלא באופן, למבנה בצמוד ורק אך תהיה', וכו אחסנה שטחי, מבחינת הקבלן התארגנות כל .8.6

 .ובכתב מראש המפקח ובאישור העבודה לאתר בסמוך לעוברים בטיחותי סיכון או

לפני כל התחלת ביצוע עבודה הקבלן יאסוף את כל המידע אודות תשתיות באתר העבודות ובסביבת אתר  .8.7

המגופים המוסמכים העבודות, לרבות השגת והמצאת כל האישורים הנדרשים לביצוע עבודות חפירה 

לאשרן, וזאת על חשבונו בלבד. למען הסר ספר יובהר כי כל פגיעה בתשתיות ע"י הקבלן במסגרת 

העבודות תהיה על אחריות הקבלן וכל העלויות הנובעות מהפגיעה בתשתיות, לרבות עלויות תיקון 

 הפגיעה והשבת המצב לקדמותו יחולו על הקבלן בלבד.

בכל מקרה של עבודה בסמוך למתקן / מערכת / קו תשתית תת קרקעי, לרבות קווי ביוב, תקשורת, חשמל  .8.8

)להלן: "מתקן"( תבוצענה על ידי עובדי הקבלן חפירות לגישוש בין אם מסומנים ובין אם לא ומים, 

סמן את וחשיפת המתקן, החפירות בסמוך למתקן ועד שני מטר ממנו תבוצענה בידיים בלבד. הקבלן י

המתקן, ויבצע את כל הדרוש לתמיכה והגנה על המתקן על פי הוראות המפקח ולפי הצורך הוראות מטעם 

 רשות מוסמכת לגבי אותו מתקן.

מילוי הוראות רשות מוסמכת לרבות חובת הצבת מפקח מטעם הרשות המוסמכת יהיו באחריות  .8.9

 רה בגין העבודות.הבלעדית של הקבלן, ועל חשבונו ללא תוספת תשלום מעבר לתמו

למען הסר ספק יובהר כי ביצוע כל האמור לעיל לגבי מתקנים ותשתיות תת קרקעיים, לרבות ביצוע  .8.10

הוראות רשות מוסמכת לעניין זה ולרבות נוכחות מפקח מטעם רשות מוסמכת אינו פוטר את הקבלן 

 מאחריותו לכל נזק ישיר ו/או נזק עקיף שיגרם בשל פגיעה במתקן תת קרקעי.

לקבלן יהיה הקבלן אחראי להשיב לקדמותו את המצב באתר  רמועד סיום ביצוע כל עבודה שתימסב .8.11

ביצוע העבודה, בהתאם למצבו בטרם תחילת ביצוע העבודות, בין השאר על ידי ניקיון האתר, תיקון 

ש נזקים שנגרמו במסגרת ביצוע העבודות לכל הנמצא באתר ובסיבתו לרבות תשתיות ומתקני רחוב, לרכו

 ציבורי או פרטי, לצמחיה וכיוצ"ב.

 

 פיקוח .9

המפקח או מי מטעמו יבדוק את העבודה יפקח על ביצועה וכן יבדוק את טיב החומרים שמשתמשים  .9.1

בהם, איכות הציוד שמשתמשים בו וטיב המלאכה הנעשית על ידי הקבלן בביצוע העבודה, כן רשאי הוא 

הוראותיו הוא. בכל מקרה בו לדעת המפקח טיב לבדוק אם הקבלן מבצע כהלכה את ההסכם, ואת 

החומרים, איכות הציוד ואופן ביצוע העבודה לא יהיו לשביעות רצון המפקח יתקן הקבלן את הדרוש 

 תיקון על פי הנחיות המפקח ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה בעניין זה.

ע העבודה בקצב מהיר יותר למפקח שמורה הזכות להורות לקבלן לנקוט באמצעים הדרושים לשם ביצו .9.2

אם לדעת המפקח קצב ביצוע העבודות אינו סביר לשם השלמת העבודות במועדים שנקבעו. הקבלן יבצע 

 את כל הדרוש לשם הגברת קצב העבודה, על פי הנחיית המפקח, ללא כל תוספת תשלום.

 הבלעדי.למפקח שמורה הזכות לקבוע את סדר העדיפויות לביצוע העבודות לפי שיקול דעתו  .9.3

הקבלן יאפשר ויעזור למפקח, ולכל בא כח מורשה על ידו, להיכנס בכל עת לאתר העבודה ולכל מקום  .9.4

 אשר שבו נעשית עבודה כלשהי לביצוע ההסכם וכן לכל מקום שממנו מובא ציוד כלשהו לביצוע ההסכם.
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בתום ביצוע הקבלן מתחייב בזה כי במידה ולמפקח תהיינה דרישות כלשהן לתיקונים במהלך ו/או  .9.5

העבודה, הנובעים מאי התאמה לתיאורם על פי כתב הכמויות, או אי עמידה בתקנים המחייבים, או אי 

ימים מקבלת  3התאמה להוראות המפרט הכללי, ידאג הקבלן ליישום ולביצוע התיקונים הנדרשים תוך 

 דרישת המפקח בכתב לביצועם, ללא תשלום נוסף.

, האישורים, המסמכים, החומרים והציוד, לבחינת המפקח ואישורו הקבלן יציג למפקח את כל המידע .9.6

 ויודיע למפקח בכתב על כל תקלה בביצוע העבודות באופן מידי מרגע שהגיעה לידיעתו של הקבלן. 

בסמכות המפקח להורות לקבלן בין השאר על ביצוע עבודות שונות על פי תנאי המכרז, על פינוי ציוד ו/או  .9.7

ת שלדעת המפקח אינו תואם את דרישות המועצה והחלפתם בציוד /חומרים חומרים מאתר העבודו

מתאימים, תיקון עבודות שנעשו שלא לשביעות רצון המפקח, החלפת עובדים וכל דבר הדרוש לדעת 

 המפקח לביצוע העבודות בהתאם לדרישות המועצה והמכרז.

סתר בגמר העבודות אלא לאחר לא יכסה הקבלן או יסתיר חלק מהעבודות שמיועד להיות מכוסה / מו .9.8

אישור המפקח מראש. הקבלן יודיע למפקח בכתב עם השלמת חלק מהעבודות שמיועד להיות 

מכוסה/מוסתר כאמור, ויסייע למפקח בכל הדרוש לו לשם בדיקת ובחינת אותו החלק. המפקח יהיה 

קבלן לא תהיה כל רשאי לדרוש מהקבלן לחשוף כל חלק כאמור אשר כוסה ללא אישור המפקח מראש, ול

 טענה בעניין זה ולא יהיה זכאי לתמורה נוספת בשל כך.

כל הנחייה שימסור המפקח למנהל העבודה מטעם הקבלן או לשלוח מטעם הקבלן תחשב כאילו נמסרה  .9.9

 ישירות לקבלן, ותחייב את הקבלן.

לקבלן  קביעת המפקח תהיה קביעה מכרעת, ולא תהווה עליה לדרישה לתשלום נוסף מעבר לתמורה .9.10

 שנקבעה על פי מכרז זה.

הפיקוח הנ"ל לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו למילוי תנאי ההסכם, ואין באישור המפקח בכדי   .9.11

לפטור את הקבלן מאחריותו לפי כל דין ו/או הסכם לרבות ממחויבויותיו בהתאם להסכם זה או עמידה 

 בדרישות התקנים המחייבים.

 

 מנהל עבודה מטעם הקבלן: .10

להעסיק מנהל עבודה מוסמך הרשום  , חייב הקבלןמועצהך תקופת ביצוע העבודות ועד למסירתן לבמש .10.1

שגיח ימצוי באתר העבודות ומנהל העבודה יהיה   במשרד  הכלכלה והתעשייה באגף הפיקוח על העבודה,

 . ברציפות על ביצוען

, בין אם של הקבלן בכל מקרה יהיה מנהל העבודה עובדלמען הסר ספק מובהר ומודגש בזאת כי  .10.2

העבודות מבוצעות על ידי עובדי הקבלן או על ידי קבלני משנה מטעמו. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע 

 מכל הוראה אחרת בעניין העסקת קבלני משנה במסמכי המכרז.

מנהל העבודה מטעם הקבלן ינהל יומן עבודה מפורט בו יתועדו מדי יום נתונים אודות כל העבודות  .10.3

באותו יום עבודה, לרבות תיאור העבודה ומהלכה, החומרים והציוד בהם נעשה שימוש, וכל נתון  שבוצעו

 אחר בהתאם להנחיות מהפקח.

היומן יוצג למפקח לחתימתו בכל עת שידרוש המפקח, וכן יצורף לחשבונות שיוגשו ע"י הקבלן, כתנאי  .10.4

 לתשלום התמורה לקבלן. 
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 עובדי הקבלן .11

 ואמצעי עליהם ההשגחה את העבודה, לביצוע הדרוש האדם כח את חשבונו על להעסיק מתחייב הקבלן .11.1

 .בכך הכרוך אחר דבר וכל עבורם תחבורה

 לכך הקבוע המועד תוך העבודה ביצוע לשם הדרוש במספר, מקצועיים עובדים להעסיק מתחייב הקבלן .11.2

  בהזמנת העבודה.

הקבלן מתחייב להעסיק אך ורק עובדים ישראלים ו/או עובדים בעלי אישור שהיה ועבודה כחוק בתוקף,  .11.3

 ובהתאם להגבלות המפורטות באישור. 

טרם ביצוע עבודה, יעביר הקבלן למפקח את רשימת פרטי כל העובדים, לרבות ספקים וקבלני משנה,  .11.4

צע על ידי העובדים, הספקים ובעלי המקצוע אשר יעבדו באתר העבודות במסגרת העבודה. העבודה תתב

 שפרטיהם הועברו למפקח מראש, ובכפוף לאישור המפקח, בלבד.

ככל שיועסקו עובדים שאינם ישראלים, יעביר הקבלן לקב"ט המועצה, טרם ביצוע העבודה במועד שיקבע  .11.5

תם, בצירוף המפקח את רשימת העובדים הכוללת את פרטיהם )כולל מס' זיהוי/דרכון( ומועדי העסק

 העתקי ההיתרים המצויים בידם.

למפקח שמורה הזכות לתת לקבלן הוראות מיוחדות בדבר אופן הפיקוח על עובדים שאינם ישראליים,  .11.6

 לרבות תגבור האבטחה, והקבלן יבצע  הוראות אלו על חשבונו בלבד.

 

 אספקת ציוד, מתקנים וחומרים .12

המתקנים, החומרים והדברים האחרים הדרושים לביצועה ספק על חשבונו הוא את כל הציוד, יהקבלן  .12.1

 בחומרים שיתגלו והליקויים המגרעות, הפגמים לכל אחראי הוא וכי ,היעיל של העבודה בקצב הדרוש

 .העבודה לביצוע בהם שהשתמש ובמוצרים

הקבלן ישתמש בחומרים ומוצרים מהמין המשובח ביותר ובהתאם לאמור במסמכי במכרז,  בכתב  .12.2

 החלים התקנים לדרישות הבחינות מכל , ויתאימוהכמויות ובשאר מסמכי ההסכם, ובכמויות מספיקות

 .השגחה סימן או תו בעל יצרן משל דין כל לפי עליהם

מקום שניתנת אחריות לחומר או למוצר, הנדרשים לביצוע העבודה, חייב הקבלן לקבל מהיצרן או הספק  .12.3

 מתאימה. של אותו חומר או מוצר תעודת אחריות

באחריות הקבלן לוודא כי באתר העבודות יהיו מצויים ציוד וחומרים רזרביים, בהיקף שיאפשר שמירה  .12.4

 על קצב העבודות בכל מקרה של בעיה זמנית בזמינות של חומרים / ציוד הנדרשים לצורך העבודות.

בקצב הדרוש וכי בלן מצהיר כי ברשותו כל הציוד והמתקנים הדרושים לביצועה היעיל של העבודה הק .12.5

הוא אחראי לכל הפגמים, המגרעות והליקויים שיתגלו בחומרים ובמוצרים שהשתמש בהם לביצוע 

 העבודה.

הקבלן מתחייב לשמור על סביבת עבודה נקיה, דהיינו, חומרים, הציוד והמבנים אשר אינם נחוצים עוד  .12.6

הימנה, חייב הקבלן להוציאם  לביצוע העבודה, וכן כל פסולת שנוצרה עקב ביצוע העבודה או כתוצאה

 מאתר העבודה ולהשליכם במקום המתאים לכך על פי כל דין.

 והתקנים המפרט לדרישות בהתאם, נכון מקצועי ובאורח התוכניות פרטי לפי תבוצענה העבודות כל .12.7

 או, צווים, בחוקים הכלליות להוראות בכפיפות העבודות תבוצענה, כן כמו. המפקח של רצונו ולשביעות

 על בכתב רשמי אישור המהנדס/המפקח לידי ימציא הקבלן. מוסמכת רשות כל מטעם תוקף ברות תקנות
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 באם כזה אישור להמציא מתחייב והקבלן רשות אותה לדרישות, ממנה חלק כל או העבודה התאמת

 .יידרש

 בעלות בחומרים וציוד: .12.8

החל מרגע הגעתם לאתר העבודות ייחשבו חומרים ו/או ציוד שהקבלן יספק כרכוש בבעלות  .12.8.1

המועצה, ואשר המועצה אישרה לקבלן להשתמש בו לשם ביצוע העבודות, כל זמן שמתבעת עבודת 

הקבלן באתר העבודות. למען הסר ספק יובהר כי אין באמור לעיל כדי לחייב את המועצה בדבר 

 /או המוצרים באתר העבודות והאחריות על כך תהא של הקבלן בלבד. שמירה על הציוד ו

לאור היות החומרים והציוד באתר העבודות רכוש המועצה, לא יוציא הקבלן חומרים ו/או ציוד  .12.8.2

אלה ללא אישור מראש ובכתב מטעם המפקח. עם זאת, ככל שיורה על כך המפקח לקבלן במהלך 

קבלן מאתר העבודות ציוד ו/או חומרים שלא נעשה בהם ביצוע העבודות או לאחר סיומן יסלק ה

שימוש, והציוד ו/או חומרים אלו יוחזרו להיות בבעלות הקבלן. למפקח שמורה הזכות להורות 

 לקבלן להשיב ציוד שסופק על ידי המועצה למקום אחסנתם. 

, לא סילק הקבלן ציוד ו/או חומרים על פי הוראת המפקח, רשאית המועצה לסלקם בעצמה .12.8.3

ולעשות בהם כל פעולה לרבות מכירתם, לפי שיקול דעתה, והקבלן יחויב בהוצאות שנגרמו למועצה 

 בשל כך.

למען הסק ספק אין באמור לעיל כדי לשנות או להפחית מכל חובה המוטלת על הקבלן לעניין  .12.8.4

 רישוי או ביטוח או תשלומים שיש לשלמם ביחס לחומרים ולציוד המשמשים לביצוע העבודות.

 או/ו חומרים של דגימות למפקח/למהנדס הקבלן יגיש העבודה התחלת : עםואישורן דגימות בדיקת  .12.9

 מפקח י"ע שתיקבע מוסמכת במעבדה לבדיקות יעבירו, יידרש ואם, העבודה לביצוע המיועדים מוצרים

 זמן פרק מצריכה המוקדמת שבדיקתם ובמוצרים בחומרים בדגימות המתאים במועד לטפל יש ביחוד

 המוקדמות הבדיקות הושלמו בטרם, אלו בחומרים שימוש תוך בביצוע אופן בשום יתחילו לא, ממושך

 והן, ההסכם בביצוע לשימוש החומרים של התאמתם מידת את תקבענה הבדיקות תוצאות, המתאימות

באחריות הקבלן להעברת הדגימות לבדיקה בזמן כאמור, ובכל מקרה פרק  .הצדדים שני את תחייבנה

הזמן הנדרש לביצוע הבדיקות, לרבות כל עיכוב שיחול בביצוע הבדיקות או בקבלת תוצאותיהן, לא 

 ישמשו עילה כל שהיא לעיכוב בלוח הזמנים לביצוע העבודות על ידי הקבלן.

. עם זאת למפקח שמורה הזכות לערוך בדיקות מעבדה לפי כל הבדיקות יערכו על ידי הקבלן ועל חשבונו

 שיקול דעתו, ועלותן תקוזז מהתמורה לקבלן.

 

 העבודה באתר זהירות ואמצעי בטיחות .13

 רכוש להבטחת הנדרשים הזהירות אמצעי בכל ינקטו מטעמו הבאים כל כי אחראי ויהא ינקוט הקבלן .13.1

 לרבות העבודה ביצוע בעת, ובסביבתו העבודה לאתר בדרך, העבודה באתר הסביבה ואיכות אדם וחיי

 העובדים ושל הציבור של ונוחיותם הבטחתם לשם הניתן כל ויספק העבודה לאתר חומרים הובלת בעת

 הוראה פי על או דין פי על דרוש שיהיה או המפקח ידי על שיידרש או בכך צורך שיהיה מקום בכל, באתר

 .כלשהי מוסמכת רשות מצד

חלק מהעבודות תבוצענה בסביבת או בתוך מבני ציבור ו/או  מוסדות חינוך, ולעיתים  מובהר ומודגש כי .13.2

במקביל לפעילותם של מוסדות אלו, על הקבלן להקפיד הקפדה יתרה על בטיחות השוהים במוסד ו/או 

 המבנה ועוברי האורח בסמוך לאתר העבודות, ועל מניעת הפרעה לפעילות השוטפת במקום.



 המועצה המקומית כפר שמריהו
 6/2021מכרז פומבי מספר 

 מסגרת לעבודות שיפוצים ותחזוקהמכרז 

 

 כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו © 60מתוך  50עמוד 
 נערך ע"י ֹעפר גורדון, שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.

 חתימה וחותמת המציע

 

 בתקנות כנדרש העבודה באתר הבטיחות תנאי על לשמור כדי הדרושים האמצעים בכל ינקוט הקבלן .13.3

 .דין כל פי ועל הנזיקין ובפקודת 1981 - והגהות הבטיחות

 וכן, עבודה תאונות למניעת הדרושים הזהירות אמצעי כל ולנקוט בטיחות תנאי להבטיח מתחייב הקבלן .13.4

-ד"תשי, העבודה על הפיקוח ארגון בחוק כנדרש ורווחתם העובדים בריאות לשמירת תנאים להבטיח

1954 . 

הקבלן נדרש לאפשר בכל תקופת ביצוע העבודות את המשך התנועה השוטפת של הולכי רגל וכלי רכב  .13.5

בסביבת אתר העבודות. הקבלן יפעל בכל האמצעים למניעת הפרעות לתנועה, ושמירה על בטיחות כלי 

לרבות על ידי סימון, שילוט, הצבת מחסומים, הכוונת התנועה הרכב והולכי הרגל בסביבת אתר העבודות, 

על ידי עובדי הקבלן או שוטרים, התקנת אמצעי הגנה כגון גגונים בדרך קיימת, הסדרת דרכי מעבר 

חליפיות ובטוחות. כל הפעולות האמורות תבוצענה באישור המפקח ועל פי הנחייתו, ובלי הצורך בתיאום 

 ר את השימוש באמצעי הבטיחות ו/או הסדרת התנועה.עם הרשויות המוסמכות לאש

בכל מקרה בו ביצוע עבודה דורש רישיון מיוחד )כגון רישיון לעבודה בגובה( ו/או הסמכה ייעודית  .13.6

המחויבת על פי דין יציג הקבלן למועצה את הרישיון / האישור אודות הסמכה הנדרש שלו או של הגורם 

הסר ספק, יובהר כי ככל שהעבודה מחייבת רישיון/הסמכה  המבצע את אותה העבודה מטעמו. למען

כאמור אשר אין לקבלן, לרבות עבודה המחייבת סיווג קבלני שונה משל הקבלן, לא יבצע הקבלן עבודות 

אלו בעצמו אלא ע"י קבלן משנה המוסמך לבצען על פי כל דין, בכפוף לאישור קבלן המשנה על ידי 

 מכל הוראה אחרת במכרז לעניין קבלני משנה. המפקח. אין בסעיף זה כדי לגרוע

 את הקבלן יחתים, כן כמו. בגובה בעבודה הבטיחות בנושא עובדיו של מוסמכת להדרכה ידאג הקבלן .13.7

 מגן בציוד להשתמש עליהם המוטלת החובה את וכן, בהדרכה הנאמר את והבינו קבלו שהם כך על עובדיו

 הקבלן יבצע המועצה עבור עבודה לבצע שיוזמן פעם בכל ממנו לגרוע ומבלי כאן עד לאמור בנוסף. אישי

, בגובה בעבודה לרבות בעבודה הבטיחות וכללי הוראות, נהלי של ריענון, העבודה תחילת טרם, לעובדיו

 את לבצע מתחייבים והם וכללים הוראות, נהלים אותם לפי מהם הנדרש את הבינו העובדים כי יוודא

 בביצוע שאין בזאת מובהר ספק הסר למען. זאת מאשרים הם מסמך דו על אותם ויחתים לפיהם העבודה

 העבודה סביבת, העובדים ובטיחות לשלום המלאה מאחריותו הקבלן את לשחרר כדי זה בסעיף האמור

 יאשר הקבלן .מטעמה מי על או המועצה על שהו כל מסוג אחריות להטיל או/ו  לידה או בה והנמצאים

 להדרכת עובדיו כאמור. התחייבותו את 4ג/נספח  גבי על בחתימתו

 בריתוך שימוש כדי תוך כלשהן עבודות ביצוע, )בחום עבודה מחייב זה הסכם לפי העבודה שביצוע ככל .13.8

 חום, להבה פולטת אשר אחרת פעולה כל או/ו גלויה באש שימוש תוך או/ו הלחמה או/ו בחום חיתוך או/ו

 אש למניעת אמצעים נוהל לפי לרבות, זה מסוג עבודות החל דין כל לפי הקבלן יפעל'( וכיוב גיצים או/ו

 את הנספח גבי על בחתימתו יאשר הקבלן. המכרז למסמכי 3כנספח ג/ ב"המצ"(, בחום עבודות)"

 .זה נוהל לפי לעבוד התחייבותו

 ברשת לטפל או לעסוק שלא לעובדיו מתאימות הוראות יפרסם, חשמל לעבודות מוסמך שאינו קבלן .13.9

 עבודות לרבות, חשמל חברת או מוסמך חשמלאי של טיפולו שמחייב חשמלי אביזר בכל או החשמל

 .קווים למתקן כניסה לצורך או, חשמל ניתוק או לחיבור הקשורות

. בו וטיפול אש כיבוי בציוד ובשימוש בעבודה הבטיחות בנושא עובדיו של מוסמכת להדרכה ידאג הקבלן .13.10

 המוטלת החובה את וכן, בהדרכה הנאמר את והבינו קיבלו שהם כך על עובדיו את הקבלן יחתים, כן כמו

 .אישי מגן בציוד להשתמש עליהם
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 ויסיר תחילתה לפני עבודה שטח ובהתאם להוראות המפקח כל דין כל פי על כנדרש וישלט יגדר הקבלן .13.11

למען הסר ספק חל איסור  .המפקח אישור את שקיבל לאחר רק העבודה סיום לאחר הגידור והשילוט את

על הקבלן להציב שילוט ו/או גידור נוסף או שונה ממה שאושר על ידי המפקח ללא אישור המפקח מראש 

 ובכתב.

ככל שתמצא המועצה כי העבודה אינה מתבצעת בתנאים בטיחותיים ראויים, או שלא בהתאם לדרישות  .13.12

עצה על פי שיקול דעתה הבלעדי להפסיק שנקבעו על ידי הרשויות המוסמכות ו/או המפקח, רשאית המו

את עבודת הקבלן, ולקבלן לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה למועצה בעניין זה. נתנה המועצה 

הוראה לקבלן על הפסקת עבודה כאמור אין בדבר כדי לשחררו מאחריות מלאה בדבר הבטיחות באתר 

 העבודות.

 .חשבונו על זה סעיף פיל עליו המוטלות החובות כל את יבצע הקבלן .13.13

 

 הוראות מיוחדות לעבודה במוסדות חינוך .14

ככל שעבודות שתבוצענה במוסדות חינוך הן תבוצענה בהתאם להוראות חזרי מנכ"ל משרד החינוך לעניין  .14.1

 עבודות שיפוצים במוסדות חינוך.

בטרם ביצוע עבודות בתוך או בסמוך למוסד חינוכי יעביר הקבלן לקב"ט המועצה את פרטי העובדים  .14.2

שיועסקו על ידי הקבלן באתר העבודות, וכן ימציא הקבלן לקב"ט ביחס לכל אחד מהעובדים אישור 

ת ". תחילת עבוד2001 -משטרה לפי "חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א

 כל עובד באתר מותנית בקבלת אישור הקב"ט מראש ובכתב, ביחס לאותו עובד.

ככלל עבודות במוסדות חינוך תבוצענה לאחר שעות הפעילות של המוסד או בחופשות, למעט בביצוע  .14.3

עבודות דחופות המחייבות תיקון דחוף, על פי קביעת המפקח אודות דחיפות העבודה,  ובכפוף לאישור 

 הקב"ט.

שיתבצעו במהלך שעות הפעילות של מוסד חינוך יבוצעו אך ורק בתיאום גורם מוסמך מטעם  עבודות .14.4

מנהל המוסד ובליווי של נציג מוסד החינוך שקבע מנהל המוסד. לא תותר כל כניסת עובדי הקבלן ללא 

 תיאום וליווי כאמור.

מבלי לגרוע מכל האמור לגבי גידור במפרט זה, בכל עבודה שתבוצע בתוך או בסמוך למוסד חינוכי יגדר  .14.5

מטרים,  2הקבלן את אתר העבודות על חשבונו בלבד, בגדר חלקה )כגון פח או אסכורית( בגובה של לפחות 

ות ובאישור או בכל אופן אחר לפי הוראת המפקח. לא יסיר הקבלן את הגדר אלא לאחר גמר העבוד

 המפקח בלבד.

 

 פסולת  סילוק .15

 מאתר והפסולת החומרים עודפי את, המזמין הוראת ולפי, לזמן מזמן, העבודות במהלך יסלק הקבלן .15.1

 ויסלק, האתר את ינקה, הקודם למצבו העבודות אתר את הקבלן יחזיר העבודות גמר עם ומיד, העבודות

 וימסור, שהוא סוג מכל הארעיים והמבנים הפסולת, החומרים שיירי, הארעיים המיתקנים כל את ממנו

 .המזמין של רצונו לשביעות נקי כשהוא העבודות אתר את

 בכל יישא והקבלן, הקבלן חשבון על לבצען רשאי המזמין יהא, זה סעיף הוראות את הקבלן מילא לא   .15.2

 יהיה המזמין. הנדרשות והסילוק הפינוי, השינוע, האצירה הניקוי עבודות בביצוע הכרוכות ההוצאות
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 בכל המזמין מאת לקבלן שיגיע או המגיע סכום מכל לעיל כאמור הוצאותיו את לנכות או/ו לגבות רשאי

 .אחרת דרך בכל לגבותן רשאי יהא וכן, שהוא זמן

 פסולת אתר לטיפול וימסרו ישונעו, יאצרו לסוגיהם מהאתר והפסולת החומרים שיירי כי כל מובהר .15.3

בלבד. והקבלן ימציא למפקח אישורים אודות פינוי הפסולת לאתר סילוק מורשה  בהם לטפל המורשה

 כאמור. 

המצאת כל  .הקבלן בלבד על יחולו, הוראות סעיף זה בקיום הכרוכות ההוצאות וכל האישורים קבלת .15.4

 האישורים לידי המועצה יהוו תנאי לתשלום התמורה.

 

 אחרים לקבלנים פעולה אפשרויות מתן .16

 אחר גוף או אדם לכל לאפשר, המזמין י"ע נוסף תשלום כל ללא, הקבלן חייב יהא, המפקח הוראות לפי .16.1

 אם בין, אליהם בסמוך או העבודה באתר שהן כל עבודות לבצע לעובדיהם וכן אתם התקשר שהמזמין

 .לא אם ובין הקבלן עם בהסכם כלולות אלה עבודות

, והאפשרי המצוי במידת, השימוש את להם ולאפשר אלו קבלנים עם פעולה מתחייב לתאם הקבלן .16.2

 תשלום מהם לדרוש רשאי יהיה הקבלן אולם, כאלה שיהיו ככל, ידיו על שהותקנו ובמיתקנים בשירותים

 . האמור השימוש בעד כתמורה הדעת על מתקבל

 את המפקח יקבע, הקבלן של ובמתקנים בשירותים השימוש בעד התשלום בדבר דעות חילוקי של במקרה .16.3

 .הקבלן את ותחייב סופית תהיה וקביעתו התשלום של שיעורו

 

 יסוד ומחיר ערך שווה מוצר .17

 מוצר להציע רשאי הקבלן קבוע יצרן של מסחרי שם או דגם בציון מוצר נדרש שבו, במפרטים או בתכניות .17.1

 . הנדרש למוצר ערך שווה הינו זה מוצר שאכן ההוכחה תובא עליו כאשר ערך שווה

 . ערך כשווה מוצר בקבלת האחרון הפוסק יהיה המפקח .17.2

 . הנדרש מהמוצר יותר יקר והינו ערך כשווה שאושר פריט עבור מחיר תוספת לתבוע יכול לא הקבלן .17.3

 מחירי הפרש הרלוונטי הסעיף ממחיר ינוכה, הנדרש מהמחיר יותר הזול ערך שווה מוצר ויאושר במידה .17.4

 . הפריטים

 

 מסירה סופית של  העבודות -סיום העבודה .18

ויתאם עם המפקח סיור מסירת העבודות.  בכתב למפקחיודיע על כך הקבלן  - בפרויקט הושלמו העבודות .18.1

המכרז והזמנת ימצא אותן מתאימות לתנאי המפקח , ואם בסיור יערך פרוטוקול בדיקת העבודות

. ו, יחתום המפקח על פרוטוקול הסיור, לאישור מסירה סופית של העבודות ומשביע את רצונ העבודה

, עליו להודיע על כך לקבלן בכתב ועל הקבלן לתקן ו/או לנדרששהעבודות לא בוצעו בהתאם  המפקחמצא 

, ויקבע מועד חדש לסיור מסירת להשלים את כל הנדרש בתוך הזמן שנקבע על ידי המפקח בהודעתו דלעיל

 עבודות כאמור

, חלק מסוים מהפרויקט במועד מסוים, לפני המועד הסופי הזמנת העבודההשלים הקבלן, לפי תנאי  .18.2

יחתום המפקח על אישור מסירה סופית של  -שנקבע לסיום העבודות כולן, והמזמין החזיק או השתמש בו 

. ועל פי שיקול דעתו הבלעדי של המפקח הקבלן בכתב בקשתלגבי אותו חלק הפרויקט, עפ"י  העבודות

בלן מלבצע ולהשלים לשביעת רצונו של המפקח, כל חלק או פרט את הק תפוטר האינחתימת המפקח 
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בוצעה מסירה סופית של שטרם בוצע או הושלם לשביעת רצונו, גם באותו חלק מהפרויקט שלגביו 

 העבודות.

"( חתומות ומאושרות AS MADEלפי דרישת המפקח, הקבלן מתחייב להמציא למפקח תכניות עדות )" .18.3

 תמונת מצב עדכנית של עבודות במועד מסירת העבודות למפקח. על ידי מודד מוסמך, המפרטות

 .המכרזאינו משחרר את הקבלן מהתחייבויותיו לפי כל תנאי  אישור אודות מסירת עבודות .18.4

רק לאחר השלמת כל הליקויים וקבלת אישור אודות מסירת העבודות יגיש הקבלן למזמין חשבון סופי  .18.5

 לבדיקה. 

 

 בדק ותיקונים .19

חודשים, אשר מניינם יחל ביום חתימת המפקח  12( אחריות) והתיקונים הבדק תקופת תהיה זה בהסכם .19.1

 על אישור מסירת העבודות. תקופת הבדק תחול בנפרד לגבי כל עבודה שתבוצע ותושלם על ידי הקבלן.

 כתוצאה או הקבלן עבודות ביצוע אופן עקב אם בין, העבודות סוגי בכל שייגרמו והנזקים הפגמים כל .19.2

 . נוסף תשלום בלי לתקן הקבלן חייב, ירוד מטיב בחומרים שמשימו

הקבלן מתחייב לספק למועצה שירות מקצועי וזמינות גבוהה לביצוע העבודות הנדרשות בכל תקופת  .19.3

 הבדק.
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 לעבודות שיפוצים – 20216/טופס מסירת אתר עבודות לקבלן לפי מכרז מסגרת 

 לפי תב"ר/מס' אישור:____________________________________________________ יקטפרול

 תאריך ביצוע הסיור המקדים:_________________________

 נציג המועצה בסיור:________________________________

 נציג הקבלן בסיור:_________________________________

 מס'_______________ מיום___________________סיור מקדים לעבודות שבנדון, על פי הזמנת עבודה  .1

 תאריך לתחילת ביצוע העבודות:__________________________ .2

 תאריך אחרון למסירת העבודות:_________________________ .3

 אנשי קשר נדרשים לתיאום באתר העבודות:_____________________________ .4

 העבודות:_________________________________________היתרים ואישורים נדרשים לשם ביצוע  .5

___________________________________________________________________________ 

 דרישות בטיחות מיוחדות )גידור, שילוט וכיוצ"ב(:________________________________________ .6

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 דרישות בעניין הסדרת מעבר הולכי רגל / כלי רכב: _______________________________________ .7

___________________________________________________________________________ 

 הנחיות מיוחדות נוספות:_________________________________________________________ .8

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 לו בסיור ע"י הקבלן: __________________________________________________שאלות שנשא .9

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

)באמצעות המפקח( את רשימת העובדים שאינם ישראלים, בצירוף הקבלן מתחייב להעביר לקב"ט המועצה  .10

 העתק היתר שהיה ועבודה כדין ובתוקף עבור כל אחד מהעובדים וזאת לא יאוחר מיום:_____________

: הקבלן מתחייב להעביר רשימת עובדים לעבודה במוסדות חינוך/ מוסדות המספקים שירות לקטינים .11

וף אישור משטרה כי אין מניעה להעסקתם ע"פ חוק למניעת העסקת עברייני שיועסקו במסגרת העבודות, בציר

 מין עבור כל אחד מהעובדים וזאת לא יאוחר מיום:______________

הקבלן מאשר כי ביקר באתר העבודות לביצוע העבודות שבנדון, לאחר שעיין במסמכי מכרז, הזמנת העבודה,  .12

ות לו היטב והוא מסוגל לבצען במועדים המפורטים לעיל, כתבי הכמויות והתכניות, וכי העבודות מובנ

 לשביעות רצון המועצה, ובהתאם לדרישות המפורטות בכל מסמכי המכרז.

 

___________________________    _________________________ 
  חתימת המפקח         חתימת הקבלן
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  / ערבות בדקערבות ביצוע – 2נספח ב/

 בנוסח זה להצעה המוגשת למכרז. צירוף ערבות ביצוע להצעת המציע יביא לפסילתהאין לצרף ערבות 

 

 לכבוד

 )להלן: "המועצה"(  המועצה המקומית כפר שמריהו

 

 ______________________בנקאית מס' ערבות הנדון:

 שללסך  עד סכום לסילוק כל בזה כלפיכם ערבים "( אנוהמבקשעל פי בקשת _______________ )להלן "

להבטחת התחייבויות המבקש "( הערבות סכום: "להלן( )שקלים חדשים ______הסכום במילים: ) ח"ש ______

ומילוי  מסגרת לעבודות שיפוצים ותחזוקה מכרז 6/2021' מס מכרז בעניין המבקש לבין שביניכם הסכם עם בקשר

 תנאיו.

כפי שמתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה  סכום זה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן )הכולל פרות וירקות(,

לחודש  15 –מדד חודש ______ שהתפרסם ב   -זו, יהא "מדד הבסיס"  ערבות המרכזית לסטטיסטיקה. לעניין

 שלאחריו )או בסמוך למועד זה(.

 זו. ערבות זו יהיה המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות "המדד הקובע" לעניין

זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי המדד הקובע עלה לעומת מדד הבסיס, יהיו  ערבות ה לענייןהפרשי ההצמד

"הפרשי ההצמדה" הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד הקובע למדד הבסיס בסכום הערבות, מחולק במדד 

 הבסיס.

, ללא כל ערבותהאם המדד הקובע יהא נמוך ממדד הבסיס נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום 

 .הפרשי הצמדה

עם דרישתכם , באופן מיידי אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה 

הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, 

בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקש 

 כלשהי שיכולה לעמוד למבקש באשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן  

יעלה על הסך הנקוב לעיל בתוספת הפרשי מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא 

 הצמדה.

 זו הנה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. ערבות 

 זו תישאר בתוקפה עד ליום _____ ועד בכלל. ערבות

 דרישה שתגיע אלינו אחרי _____לא תענה.

 נו זו בטלה ומבוטלת.ערבות לאחר יום _____

  בכל צורה שהיא.זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה  ערבות

 בכבוד רב,

 

 בנק____________________בע"מ
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 אישור קיום ביטוחים – 3נספח ב/

 .כולל מע"מ₪  500,000כתנאי לחתימת ההסכם ידרש נספח ביטוח המתייחס לעבודות בשווי 
 במקרה של הזמנת עבודה בשווי גבוה יותר ידרש הקבלן להמציא נספח ביטוח מעודכן מתאים לשווי העבודות.

  :האישור הנפקת תאריך ביטוחים קיום אישור

 אינו זה באישור המפורט המידע. בה המפורט למידע בהתאם, בתוקף ביטוח פוליסת ישנה שלמבוטח לכך אסמכתא מהווה זה ביטוח אישור
 בפוליסת הקבועים התנאים לבין זה באישור שמפורטים התנאים בין סתירה של במקרה, זאת עם יחד. וחריגיה הפוליסה תנאי כל את כולל

 .האישור מבקש עם מיטיב זה באישור תנאי שבו במקרה למעט הביטוח בפוליסת האמור יגבר הביטוח
מען הנכס המבוטח / כתובת  המבקש האישור מבקש

 ביצוע העבודות 
 האישור מבקש מעמד

ו/או עובדים  מועצה מקומית כפר שמריהו
 ומנהלים של הנ"ל

  :שם
_________________

ו/או קבלנים ו/או __ 
  קבלני משנה

   מזמין 
  קבלן ראשי 
  נותנת הרשאה 
 

 .פ.ח./ז.ת 500202676ת.ז./ח.פ. 

 :מען כפר שמריהו 13קרן היסוד  מען:

 כיסויים
 הפוליסה פרקי

 גבולות לפי חלוקה
 ביטוח סכומי או אחריות

 מספר
 הפוליסה

 נוסח
 ומהדורת

 פוליסה

 תאריך
 תחילה

 תאריך
 סיום

 

 סכום/  האחריות גבול
 העבודות שווי/  ביטוח

 בתוקף נוספים כיסויים

 לנספח בהתאם כיסוי קוד לציין יש מטבע סכום
 'ד

 עבודות הסיכונים כל
  הקמה

 :לדוגמה הרחבות

 ביט 
______ 

   ₪ 
  

ויתור על תחלוף לטובת מבקש   309
 האישור

 טבעכיסוי בגין נזקי   313
 אדמה רעידת כיסוי  316
 האישור מבקש -נוסף  מבוטח  318
מבקש  - מוטב לתגמולי ביטוח  324

 האישור 
 ראשוניות   328

נזק עקיף מתכנון, עבודה 
 וחומרים לקויים

במלוא    
סכום 

 הביטוח
 10%    עובדים עליו רכוש

מסכום 
 העבודות

 10%    סמוך רכוש
מסכום 

 העבודות
מסכום  5%    הריסות פינוי

 העבודות
נזק ישיר מתכנון, עבודה 

 וחומרים לקויים
   10% 

מסכום 
 העבודות

 חודשים 12    תקופת תחזוקה מורחבת
 אחריות צולבת  302 4,000,000    שלישי צד

 קבלנים וקבלני משנה  307
ויתור על תחלוף לטובת מבקש   309

 האישור
כיסוי בגין נזק שנגרם משימוש   312

 בצמ"ה
 כיסוי לתביעות המל"ל  315
 האישור מבקש -נוסף  מבוטח  318
 ראשוניות   328

נזק ישיר לכבלים 
 ומתקנים תת קרקעיים

מלוא גבול    
 האחריות

נזק עקיף לכבלים 
 ומתקנים תת קרקעיים

   500,000 

רעד, ויברציה והחלשת 
 משען

   500,000 

ויתור על תחלוף לטובת מבקש   309 20,000,000    מעבידים חבות
 האישור

מבוטח נוסף היה ויחשב  319
 כמעבידם

 ראשוניות   328
פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח 

 ג'(:
 שיפוצים 074

 ביטול/שינוי הפוליסה 
יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור  60שינוי לרעה או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא 

 בדבר השינוי או הביטול.
 חתימת האישור

 המבטח:
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 התחייבות לשמירה על נוהל אמצעים למניעת אש )"נוהל עבודות בחום"( - 4ב/נספח 

 הגדרה: .1

או תוך /בחום ו חיתוךבהלחמה ו/או או /עבודות כלשהן תוך כדי שימוש בריתוך ו ביצוע  -" עבודות בחום"
 .או גיצים/חום ו להבה, או כל פעולה אחרת אשר פולטת/שימוש באש גלויה ו

 

 כללי: - אופן ביצוע עבודות בחום .2
 דרש ביצוע "עבודות בחום", ינהג הקבלן כדלקמן:יבכל עת שלצורך ביצוע העבודות י

ארגזים ופסולת עץ ונייר יסולקו מאתר  ,קרטוןקופסאות  ,פסולת חומרים דליקים, שיחים יבשים, דברי (1
 הן.במרחק בטוח מאו יאוחסנו  מדי יוםבחום לפני תחילת העבודות בודות ע

 בהתאם מטר מחומר דליק כלשהו שלא 10בתחום אתר העבודות ברדיוס של  "ת בחוםעבודו" לא תבוצענה (2
 :לנוהל המפורט להלן

מבלי שהקבלן יציב באזור העבודות אמצעי כיבוי  בתחום אתר העבודות "עבודות בחום" לא תבוצענה (3
 וכיוב'.המתאימים לכיבוי בערה של  החומרים הנמצאים באזור ביצוע העבודות כגון מטף, ברז כיבוי 

אשר חובתו לוודא כי לא תבוצענה עבודות בחום שלא בהתאם  ")המפקח )" להלן  קבלן ימנה מפקחה (4
 .לאמור בנוהל זה

 

 אחריות המפקח: –אופן ביצוע עבודות בחום  .3

 :בטרם תחילת ביצוע עבודות כלשהן בחום (1

 בחום יסייר המפקח בשטח המיועד לביצוע העבודות (1)

העבודות  מטר לפחות ממקום ביצוע 10הרחקת חומרים דליקים מכל סוג ברדיוס של המפקח יוודא  (2)
 בחום

 .דליק יכוסו במעטה בלתייוודא המפקח כי  ,אשר אינם ניתנים להזזה ,כאשר חפצים דליקים קבועים (3)

מתאימים  מצעי כיבוי אשאשר יצויד בא  "(צופה האש"להלן  (אש  ימנה אדם אשר ישמש כצופה  (4)
 .החומרים הדליקים הנמצאים בסביבת מקום ביצוע העבודות בחוםלכיבוי סוג 

התלקחות  תפקידו הבלעדי של צופה האש יהיה להשקיף על ביצוע העבודות בחום ולכבות מיידית כל (2
 .העלולה לנבוע מביצוע העבודות בחום

דקות  30  צופה האש יהיה נוכח במקום ביצוע העבודות בחום החל מתחילת ביצוען ועד לתום לפחות (3
 .מנת לוודא כי לא נותרו כל מקורות התלקחותעל   ן,לאחר סיומ

 

 התחייבות הקבלן: –ביצוע עבודות בחום  .4

 או על פי דין הריני מצהיר בזאת כי הובא לידיעתי כי במסגרת/מבלי לגרוע מאחריותי על פי ההסכם ו (1
עלי  ,או עובדיהם/ני משנה ואו קבל/לרבות קבלנים ו ,או על ידי מי מטעמי/העבודות המבוצעות על ידי ו

אחרת ביטוחי לענין  מטעמי או מי/על ידי ופורט לעיל לדאוג כי עבודות בחום יבוצעו בהתאם לנוהל המ
 אחריותי כלפי צד ג' ובצוע העבודות עלולים לא להיות בתוקף ולא  לכסות כל נזק שאני אחראי לו

 .תנאי מהותי לקיום ההסכםמהווה  ידוע לי כי מילוי מלא ושלם של נוהל כאמור לעיל  (2

 .כפי שיעודכנו מפעם לפעם ,לרבות עדכונים לנוהל זה, הנני מתחייב למלא אחר הוראות נוהל (3

 .החתום על באתי הדברים לנכונות ולראיה הנ"ל  הנוהל את קראתי כי מצהיר הריני (4

 
 

 חתימת וחותמת הקבלן  תאריך
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 הצהרה על קיום הסמכה בנושא עבודה בגובה -  5ב/נספח 

 עבודה) בעבודה הבטיחות לתקנות בהתאם בגובה עבודה לעניין עובדיו את הסמיך כי מצהיר הקבלן .1

 .שלהן עדכון כל או"( התקנות)" 2007-ז"התשס(, בגובה

 בגובה עבודות לבצע ולא זמן בכל, לעת מעת שיהיו כפי, התקנות הוראות כל אחר למלא מתחייב הקבלן .2

 .בתקנות כמפורט התנאים כל מתקיימים אם אלא

 הספקת לעניין לרבות, בגובה עבודה לעניין התקנות ומטלות הוראות לקיום הבלעדי האחראי יהיה הקבלן .3

 .מטעמו למי או/ו לעובדיו אישי מגן ציוד

 מי או/ו עובדיו של ההסמכה תעודת העתק העבודות תחילת עם מיד למזמין להמציא מתחייב הקבלן .4

, בפועל ההסמכה שעות מספר את תפרט התעודה. בגובה לעבודה הסמכה עברו כי המאשרת מטעמו

 .המדריכים שמות ואת העובד הודרך בהם התחומים

 התעודה המצאת וכי ההסכם של יסודי תנאי הינה ל"הנ ההסמכה תעודת המצאת כי מסכים הקבלן .5

 .זה הסכם פי על לקבלן התשלומים לשחרור תנאי הינה כאמור

 של הפרה עקב עליהם יוטל סכום בכל מטעמה מי את או/ו המזמין את לשפות בזאת מתחייב הקבלן .6

 .זה נספח הוראות או/ו התקנות הוראות

 את להם יספק לא או/ו בגובה לעבודה עובדיו את יסמיך לא והקבלן במידה, לעיל באמור לגרוע מבלי .7

 על, הקבלן לעובדי הציוד את לספק או/ו להסמיך רשאי יהא המזמין כי מוסכם אזי, בתקנות הנדרש הציוד

 או/ו ההסמכה עם בקשר שהוציא העלויות מלוא להחזר זכאית תהא המזמין, כזה במקרה. חשבונו

. לקבלן שיגיע תשלום מכל אלו סכומים לקזז רשאית תהא וכן 15% בתוספת, לעיל כאמור הציוד הספקת

 להספקת או/ו הקבלן עובדי להסמכת המזמין של זכותו בהפעלת יהיה ולא אין כי בזאת ומוסכם מובהר

 ובכל מטעמו מי או/ו המזמין אל התקנות הוראות לביצוע האחריות את להעביר כדי, לעיל כאמור הציוד

 למי או/ו למזמין שיגרם נזק לכל או/ו התקנות הוראות לקיום בלעדי באופן אחראי יהיה הקבלן מקרה

 .זה נספח או/ו ההסכם או/ו התקנות הפרת בעקבות מטעמה

 יחויבו, זה חוזה נשוא העבודות ביצוע לשם עימו הקשורים המשנה וקבלני הקבלנים כי מתחייב הקבלן .8

 .זה בנספח לאמור בהתאם לפעול

 

                   _________________________        _________________________ 
 משנה קבלן                                                הקבלן
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 כתב הצעת המחירנספח התמורה  – 6נספח ב/

 להלן הצעת המחיר לביצוע העבודות נשוא הסכם/מכרז זה, הכל כמפורט במסמכי המכרז והמפרט לעיל. .1

המחירים המפורטים להלן יהיו תקפים לאורך כל תקופת ההתקשרות, והם כוללים את כל העלויות הציוד, כח  .2

  האדם, החומרים, המסים וכל שאר ההוצאות הישירות והעקיפות הנובעות מביצוע העבודות.

מאגר מחירי שיפוצים ותחזוקה, בגרסתו  –הינן ביחס לכל הפרקים במחירון דקל  להלןההנחות המוצעות  .3

 העדכנית ביותר בעת ביצוע כל עבודה לפי מכרז זה. 

 בטבלת הנקוב המחיר ,לפי ולסעיף לפרק קשר ללא, עבודה בגין החיוב יקבע לפיהן ולסעיף לפרק קשר ללא  .4

 קבלן מחיר"כ המחיר לאותו סעיף מוגדר אם בין(, כאמור ההנחה בהפחתת) סעיף לאותו במחירון המחירים

 קבלן רווח בגין תשלום תוספת", "קבלני רווח" כגון, כלשהן תוספת לו תתווספנה ולא, לאו אם ובין" משנה

,  זאת למעט תוספות בגין עבודות לילה ועבודות שימי אחרת תוספת כל או עבודה היקפי בגין תוספת", ראשי

 ., בגינן תשלם המועצה את התוספת הרלוונטיתשבת וחג

. יובהר כי לא ניתן הנחה אחידה וקבועה למחירון דקל, העדכני ביותר ביום ביצוע העבודות תהיה ההצעה .5

 לנקוב בהנחה שונה לפרקים שונים במחירון, וההנחה תהיה אחידה.

הקביעה לפי איזה משני המחירים האפשריים ביחס לכל סעיף במחירון דקל, תהיה לפי היקף ביצוע אותו סעיף  .6

 .הזמנת עבודה אחת, בין אם העבודות מתבצעות באתר אחד ובין אם במספר אתריםבמסגרת עבודה לפי 

 ההנחה תחול גם על מחירי חומרים. .7

דרשנה עבודות שאינן מפורטות במחירון דקל יציג הקבלן למפקח פירוט העלויות הנובעות מביצוען, יככל שת .8

ושב על פי עלות העבודה )ללא לרבות חשבוניות רכישה וכל אסמכתה אחרת שידרוש המפקח, והתמורה תח

(. יובהר כי טרם ביצוע עבודה או רכישת מוצר שלא ניתן לתמחר לפי מחירון cost+12)% 12%מע"מ( בתוספת 

 דקל, נדרש אישור המפקח מראש, כתנאי לקבלת התמורה בגין אותה העבודה / אותו המוצר.

 המזמין ידי על בפועל שיידרש כפי או במכרז שנדרש כפי, היקף בכל העבודות כל את לבצע מתחייב המציע .9

 .  להלן כאמור או להצעתו בהתאם וזאת

סכום מינימום לתשלום בגין קריאה )בין אם ל"עבודה דחופה" להקבלן יהא זכאי  סכום מינימום לקריאה: .10

 )לא כולל מע"מ(.₪  500ובין אם ל"עבודה מזדמנת" כהגדרתן במפרט המכרז( של 

 סכום האמור הינו סכום קבוע עליו לא נדרש הקבלן להציע הנחה. ה

למען הסר ספק מובהר כי התמורה שתשולם לקבלן בגין קריאה תהיה בגין עלות העבודה, כולל חומרים וכל 

)לפני מע"מ(, הגבוה מביניהם )קרי, סכום המינימום לקריאה לא יתווסף ₪  500בסך של  או ,העלויות הנלוות

 בגין עבודה ששוויה עולה על סכום זה(. לתמורה
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 המחיר: הצעת כתב .11

אחוז הנחה ממחירי  שווי הזמנת העבודה 

 מחירון דקל

לפני מע"מ  להזמנת עבודה אחת )באתר אחד ₪  50,000עבודות בסכום של עד  1

 או יותר(.

 

לפני מע"מ להזמנת עבודה אחת ₪  150,000עד ₪  50,000עבודות בסכום של   2

 אחד או יותר(. )באתר

 

לפני מע"מ  להזמנת עבודה ₪  250,000עד ₪   150,000עבודות בסכום של  3

 אחת )באתר אחד או יותר(.

 

לפני מע"מ להזמנת עבודה אחת )באתר ₪  250,000בסכום העולה על  עבודות 4

 אחד או יותר(.
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