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  02/2/61' מכרז פומבי מס

  כלליים תנאים
 

 :מידע כללי .1
 

הצעות לביצוע עבודות אחזקת  בזהמזמינה "( המזמין"או /ו" המועצה: "להלן) קצרין המקומית המועצה .1.1
או /ו" העבודות: "להלן)מערכות תאורת חוץ ומתקני חשמל במוסדות ציבור וחינוך ברחבי קצרין 

וביתר מסמכי ( 'מסמך ט) הטכני י מכרז זה מפורטות במפרטפ לתיאור העבודות הנדרשות ע, "(השירותים"
 . המכרז

קצרין בכתובת בשעות  המקומיתבמשרדי המועצה ₪   055בעלות של  לרכושאת מסמכי המכרז ניתן  .1.2
 . העבודה הרגילות

ההתקשרות עם הזוכה . אין לראות בתוצאות מכרז זה משום התחייבות של המועצה להתקשרות עם הזוכה .1.9
לאחר ובכפוף לאישור ההצעה על ידי ועדת המכרזים ועל ידי , תעשה בהתאם לנוסח חוזה ההתקשרות

 .המועצה

עבודות אחזקת מערכות תאורת חוץ ומתקני חשמל במוסדות ציבור וחינוך ברחבי  לבצעהזוכה במכרז יידרש  .1.1
 . קצרין

או /ל הינם בגדר אומדן ואין בהם כדי להוות התחייבות כלשהי של מועצה להיקף ו"יובהר כי הנתונים הנ .1.0
 .ת העבודות הנדרשותכמו

 : מבלי לגרוע מהאמור ביתר מסמכי המכרז העבודות כוללות בין היתר .1.1

טיפול תוך / טיפול ראשוני -זמינות מיידית באפליקציה ומתן מענה על פי הצורך  -טיפול בקריאות .א
 .שעות( שלוש) 9פרק זמן של 

 
, עבודות שיקום, ליווי ונוכחות חשמלאי בכל עבודת חשמל שתתקבל במועצה לרבות פרויקטים  .ב

 .'עבודות פיתוח חשמל וכד
 
 .חלקים יהיו על חשבון המועצה, העבודה תתבצע על ידי הקבלן -עבודות עקב השחתה .ג
 
י הקבלן "עיבוצעו  -'תאורה וכד, לוחות, מבנים, כדוגמת משאבות, בדיקות חשמל שיידרשו במועצה .ד

 .שעות 14תוך פרק זמן שלא יעלה על , ללא תוספת תשלום
 

ותהה רשאית , ביצוע עבודות פיתוח/המועצה אינה מתחייבת להעביר לקבלן את עבודות התיקון .ה
 .לפנות לכל קבלן חשמל שיהיה במאגר במועצה

 
 -אירועים בשנה  9ועד  -ליום קצרין/ מטר  ליום העצמאות  1555הרכבה של גופי תאורה עד /פירוק .ו

 .פירוק גופי התאורה כולל סידור והכנת הגופים להרכבה הבאה במחסן המועצה. כלול בהסכם
 
 9לימי עצמאות וימי קצרין ועד ( נקודות חשמל באירוע 15עד )הכנת נקודות חשמל לדוכנים  .ז

 .אירועים בשנה
 

, הפנינג יישובי, בותמסי, או גופים שבשליטתה יריד/מתן מענה חשמלאי לאירועים של המועצה ו .ח
 .מופעי רחוב ואירועים קהילתיים

 
 .הכנת תוכנית רב שנתית לחיסכון בחשמל במוסדות חינוך ומוסדות המועצה .ט
 
י "תתבצע ע, שנאי במידת הצורך/החלפת גופים, במסגרת מעבר מתוכנן לתאורה חכמה בישוב .י

 .הקבלן הזוכה כחלק מהמכרז
 

עלות החומר על  –בזמן האחריות על המוצר   –י הקבלן "החלפת גופי תאורה ברחבי העיר תבוצע ע .יא
 .עלות החומר תחול על המועצה –בסיום תקופת האחריות . החברה

 .הקבלן הזוכה יידרש לסיים כל ביצוע עבודה שתועבר אליו בהתאם ללוחות הזמנים שתקבע המועצה  .1.1

 .ובמפרט הטכני בפרטהזוכה במכרז יידרש לבצע את העבודות כהגדרתן במסמכי המכרז בכלל  .1.4

תזמין את העבודות הדרושות לה מעת לעת בהתאם לשיקול  המועצהיובהר כי במהלך תקופת ההתקשרות  .1.3
 . בכפוף לאישור תקציבי ובהתאם להזמנות תקציביות מאושרות כדין, תקציבה, לצרכיה, דעתה
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ל ותהיה רשאית לבצע או בכל, אינה מתחייבת להעביר לביצועו של הקבלן עבודות בהיקף כלשהו המועצה .1.15
או לפרסם מכרז אחר לצורך ביצוע עבודות , את העבודות או חלקן באמצעות עובדיה או מי מטעמה

 . והכל לפי ראות עיניה, ספציפיות אף אם חלקן נכלל במכרז זה

או מסירת חלקן של /לזוכה לא תהיה כלפי המועצה כל טענה או תביעה או זכות פיצוי בגין אי מסירת ו .1.11
 . ת בלבד לביצוע על ידוהעבודו

במועד ובאופן הנדרשים ובמחיר להם  המועצהמתחייב לבצע את העבודות בהתאם לדרישות  מצדוהזוכה  .1.12
 .התחייב במסגרת הצעתו

י שני הצדדים או מיום מתן צו התחלת עבודה "החל מיום חתימת ההסכם ע לשנהתקופת ההתקשרות הינה  .1.19
 . המאוחר ביניהםלפי , ראשון לביצוע העבודות מכוח ההסכם

להאריך את תוקף ההסכם , על פי שיקול דעתה הבלעדי, תהא רשאית המועצה, מבלי לגרוע מהאמור לעיל .1.11
לא ( לרבות הארכות)כך שתקופת ההסכם המקסימלית , כולן או כל חלק מהן בכל פעם, בשנתיים נוספות

  .שנים חמשתעלה על 

ל את ההתקשרות עם הקבלן הזוכה בכל עת במהלך לבט המועצהאין באמור לעיל כדי לפגוע בזכותה של  .1.10
 .הכל כמפורט בחוזה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, יום 95בהודעה מראש בת , תקופת ההתקשרות

תהא  המועצהמובהר בזאת כי לזוכה במכרז לא תוענק כל בלעדיות על ביצוע העבודות או עבודות דומות ו .1.11
 . ודות נשוא המכרז או עבודות דומותרשאית לפרסם מכרזים נפרדים נוספים לביצוע העב

 .ככל שיפורסמו, הזוכה במכרז זה אינו מנוע מלהגיש הצעה גם לאותם מכרזים נוספים .1.11

 

 המכרז  מסמכי .2
 

 :מסמכי המכרז, מהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז ויקראו להלן יחד ולחוד, המסמכים המפורטים מטה

 .הזמנה להציע הצעות -' מסמך א .2.1

 .המכרז והוראות למשתתפיםתנאי  -' מסמך ב .2.2

 .הצהרת המציע והצעת המחיר -' מסמך ג .2.9

 .חוזה -' מסמך ד .2.1

 . 1311-ו"התשל, תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים( 1)–' מסמך ה .2.0

 .1311-ו"תשל, מ ודיווח לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים"אישור בדבר תשלום מע( 2) -' ה מסמך .2.1

 .נספח ביטוח -' מסמך ו .2.1

 (. ערבות מציע)נוסח הערבות הבנקאית לצורך השתתפות במכרז ( 1) –' מסמך ז .2.4

 (.ערבות ביצוע)נוסח הערבות הבנקאית להבטחת ביצוע החוזה ( 2)' ז מסמך .2.3

 .פירוט ניסיון המציע להוכחת עמידתו בתנאי הסף -' מסמך ח .2.15

 תנאי הסף  .9
 

 :ם המפורטים להלןרשאי להשתתף במכרז מציע העומד במועד הגשת ההצעות בכל התנאי

 .העבודה משרד מטעם מוסמך חשמלאיהמציע הינו בעל רישיון  .9.1

 ברשותו ואשר זה במכרז הנדרשות העבודות בביצוע לפחות שנים( 0) חמש של מוכח ניסיון בעל יהא המציע .9.2
 .העבודות לביצוע ואמצעים ציוד

 . מנהל ספרי חשבונות כחוק ובעל אישורים על ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה המציע .9.9

 . 1311-ו"התשל, מציע העומד בתנאי חוק עסקאות גופים ציבורייםה .9.1

 .₪ 055קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז על סך  להצעתו לצרף המציע על .9.0

להלן '  וסכום ובמועד כמפורט בסעיף ב)השתתפות במכרז ל כתנאיהמציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית  על .9.1
 (. 1)' ובנוסח מסמך ז
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 מסמכים נוספים שיש לצרף להצעה .1
 

 :לעיל 9בנוסף למסמכים הנדרשים להוכחת תנאי הסף שפורטו בסעיף , כל מציע יצרף להצעתו

 .חתומים על ידי המציע, בקשר למכרז, אם הוצאו, מסמכי ההבהרות שהוצאו/מסמך .1.1

 .'ג מסמך ג"ע, המציעטופס הצעת המחיר של  .1.2

למסמכי (2)' ה -ו( 1)'בנוסח המצורף כמסמך ה, ד"י עו"יצרף המציע אישור ותצהיר חתום על ידו ומאומת ע .1.9
 .המכרז

 :עליו לצרף את המסמכים הבאים, אם המציע הוא תאגיד ובתנאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אופן .1.1

 .העבודה משרד מטעם מוסמך חשמלאיצילום תעודת רישיון  .א
 

כי הצעת , ח התאגיד על כך כי ביצוע העבודות הינו במסגרת סמכויות התאגיד"ד או רו"אישור מעו .ב
י האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ולחייב את התאגיד בחתימתם על "התאגיד חתומה ע

מסמכי המכרז וכי ההשתתפות במכרז וכן מתן השירותים נשוא המכרז הינם בהתאם למסמכי 
 .ותההתאגד

 
 .שמות מנהלי התאגיד .ג

 
 .שמות האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ושחתימתם מחייבת את התאגיד .ד

 
 .כתובת משרדו הרשום של התאגיד .ה

 
/ ד"עליו לצרף אישור עו, ובתנאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אופן, אם המציע הינו שותפות .ו

המכרז הינם בהתאם למטרות ח השותפות כי ההשתתפות במכרז ומתן השירותים נשוא "רו
 השותפות ואישור בדבר זכויות החתימה בשם השותפות

 
י ועדת "הצעה שלא יצורפו אליה כל המסמכים והאישורים המפורטים לעיל עלולה להיפסל ע .ז

 .המכרזים
 

 
 

 ושינוייםהבהרות  .0
 

 51.51.25 שני ביום, ובהם הסבר על המכרז, תתקיים במשרדי המועצה( כנס מציעים)פגישה לצורכי הבהרות  .0.1
השתתפות ; המציעים מתבקשים שלא לאחר, משרדי המחלקה המוניציפאלית בבניין המועצה 11:55בשעה 

לא תהיה כל אפשרות או . הינה הדרך היחידה בפני המציעים לקבל מידע אודות המכרזההאמור  בפגישה
 ההשתתפות. בנושא המכרז או לערוך בירורים טכניים מנהליים או אחרים, הזדמנות אחרת לקבל מידע

 .חובה בגדר המציעים בכנס

, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, קודם למועד האחרון להגשת המכרז, בכל עת, המועצה רשאית .0.2
יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי , השינויים והתיקונים כאמור. ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים

מקבלי מסמכי המכרז בדואר רשום או בפקסימיליה לפי הכתובות  לידיעתם של כל, המכרז ויובאו בכתב
 .וכן ככל שיהיו שינויים הם יתפרסמו באתר המועצה, שנמסרו על ידי מקבלי המכרז

למועצה  יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו בנוסח אישור על עריכת ביטוחים , כמו כן .0.9
 . י יועץ הביטוח של מועצה"בכפוף לאישור שינויים אלה ע( 'מסמך ו)

ובמקרה כזה , ל"כי למועצה  שיקול דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים כלשהם בנוסח האישור הנ, מובהר .0.1
ואי המצאתו חתום לידי מועצה כנדרש , למסמכי המכרז' הזוכה מחויב לנוסח המדויק שצורף כמסמך ו

 .י מועצהיהווה הפרה יסודית של התחייבויות הזוכה כלפ, בתנאי החוזה

יהיו על שם אותה ישות , כל הצעה להיות מוגשת על ידי ישות משפטית אחת וכל המסמכים והאישורים על .0.0
 .משפטית בלבד

נדרש כי אלו יהיו תקפים , התעודות המפורטים דלעיל הינם בעלי תוקף מוגבל/ בכל מקרה בו האישורים .0.1
 .הענייןלפי , ההארכה/ במועד הגשת ההצעה וכן במשך כל תקופת החוזה

 .י ועדת המכרזים"הצעה שלא יצורפו אליה כל המסמכים והאישורים המפורטים לעיל עלולה להיפסל ע .0.1
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לחקור ולדרוש , על פי שיקול דעתה הבלעדי, לוועדת המכרזים שמורה הזכות, מבלי לגרוע מהאמור לעיל .0.4
יכולת המימון שלו , חיותומומ, ניסיונו, או מסמך נוסף שיידרש להוכחת כשירותו/מהמציע להציג כל מידע ו

המציע יהיה חייב למסור לוועדה את מלוא (. לרבות המלצות(' והתאמתו לביצוע השירות נשוא המכרז וכיוב
, במקרה בו המציע יסרב למסור מסמך הסבר או ניתוח כלשהוא כאמור. המסמכים להנחת דעתה/ המידע

 .ההצעה רשאית הוועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את

או /לחקור ולדרוש מהמציע להציג כל מידע ו, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לוועדת המכרזים שמורה הזכות .0.3
יכולת המימון שלו והתאמתו לביצוע העבודות , מומחיותו, ניסיונו, מסמך נוסף שיידרש להוכחת כשירותו

המסמכים להנחת / ת מלוא המידעהמציע יהיה חייב למסור לוועדה א(. לרבות המלצות(' נשוא המכרז וכיוב
רשאית הוועדה להסיק , במקרה בו המציע יסרב למסור מסמך הסבר או ניתוח כלשהוא כאמור. דעתה

 מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה

 .לתקן או לשנות את מסמכי המכרז, אסור למציע למחוק .0.15

משום הסתייגות המציע מתנאי  ,מחיקה או תיקון כאמור, תהא רשאית לראות בכל שינוי המועצה .0.11
 .ולפסול את הצעת המציע, החוזה/המכרז

 

 לשאלות הבהרה והגשת הצעות ועדיםמ .0.12

  
עליו לפנות למזמין , שגיאה או ספק, על המשתתף לבדוק היטב את מסמכי המכרז ובכל מקרה של סתירה

, בכל מקרה של ספק, לא פנה הקבלן כאמור לעיל; השאלות ותשובות ימסרו לכל המשתתפים במכרז; בכתב
שפורסם המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה בכתב כפי . יפורש הדבר באופן המוזיל את הצעת הקבלן

 .11:55בשעה  54/51/2525 רביעיבהודעת פרסום המכרז הינו עד יום 

 .12:55בשעה  11/51/2525מועד אחרון להגשת הצעות הינו יום חמישי 

 הוצאות המכרז ושמירת זכויות .1
 

תחולנה על , הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא .1.1
 .המשתתף

שמורות למועצה  והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש , הזכויות במסמכי המכרזכל  .1.2
 .אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה, במסמכי המכרז

 

 אופן הגשת ההצעות .1
 

 .לעיל 9כמפורט בסעיף , המציע יצרף להצעתו את כל המסמכים הדרושים להוכחת עמידתו בתנאי הסף .1.1

כוללים את כל "( מחיר התמורה: "להלן)כמפורט בהצעה  , י המציע"המוצעים עכי המחירים , מובהר .1.2
 .הכרוכות בביצוע העבודות על פי תנאי המכרז, מכל מין וסוג שהוא, ההוצאות בין המיוחדות ובין הרגילות

לא תתווסף למחיר התמורה תוספת מכל סוג שהוא לרבות הפרשי הצמדה למדד במהלך , למען הסר ספק  .1.9
י "אשר ישולם ע, י דין"בשיעורו עפ, מ"על אף האמור לעיל יתווסף לתמורה מע. קשרות הראשונהשנת ההת

 . מועצה

קרי החל משנת , ככל שזו תצא אל הפועל, בראשית כל שנת התקשרות בתקופת האופציה, כמו כן .1.1
 .כמפורט בהסכם, תתבצע הצמדה של מחיר התמורה למדד המחירים לצרכן, ההתקשרות השנייה

ב ייחשבו "מס קניה וכיו, בלו, מכס, כל ההיטלים הממשלתיים, לעיל' ק ג"לגרוע מכלליות האמור בסמבלי  .1.0
 .ככלולים במחירי ההצעה ובמחירי העבודות שבהצעה

על המציע למלא הצעתו כמפורט דלעיל ולחתום על . ההצעה תוגש אך ורק על גבי הטפסים המצורפים למכרז .1.1
בשני העתקים וכן לסמן בראשי תיבות של חתימתו כל דף , ('מסמך ג)טופס ההצעה , ('מסמך ד)גבי החוזה 

 . של מסמכי המכרז

 .הערה שתירשם בגוף מסמכי המכרז עלולה להביא לביטול ההצעה .1.1
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י "יש להגיש עפ( מקור וצילום)בשני עותקים , חתומים כנדרש, בצירוף כל המסמכים הנדרשים, את ההצעה .1.4
 .'הפירוט במסמך א

 :הצעהאופן החתימה על ה .4
 

 .מספר הזהות שלו ויצרף את חתימתו, יחתום המציע תוך ציון כתובתו, אם ההצעה תוגש על ידי יחיד .4.1

יחתמו על ההצעה כל השותפים , (ככל שהדין מאפשר התאגדות כאמור)אם ההצעה תוגש על ידי שותפות  .4.2
חותמת  ובצרוף, מספרי זהותם וכתובתם, תוך ציון שמם המלא, המוסמכים לחתום בשם השותפות

 .כן תצורף הוכחה על זכות החתימה בשם השותפות ותעודת רישום השותפות. השותפות

יחתמו על ההצעה המנהלים , (ככל שהדין מאפשר התאגדות באופן זה)י תאגיד "ההצעה תוגש עו במידה .4.9
כתובת התאגיד ומספר הרישום שלו ובצרוף חותמת , המוסמכים בשם התאגיד תוך ציון שמם המלא

 .כמו כן תצורף הוכחה על זכות החתימה בשם התאגיד והוכחה על רישום התאגיד .התאגיד

יום מהמועד הקבוע  35פותיה למשך ונספחיה וצר, מרכיביה, כל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה על כל פרטיה .4.1
מועצה  תהיה רשאית לדרוש מהמציע להאריכה לתקופה נוספת כפי שתורה מועצה והמציע . להגשת ההצעות

 .היה לעשות כןחייב י

 

 החלטות המועצה .3
 

, או לוועדת המכרזים שמורה הזכות לחקור ולדרוש מהמציע פרטים והבהרות בדבר הצעתו/למועצה  ו .3.1
, ניסיונו, לרבות הצגת מסמכים נוספים להוכחת כשירותו, אפשרויותיו הכספיות וניסיונו המקצועי

סירב המציע למסור . ם וההבהרות שנדרשווהמציע יהיה חייב להמציא הפרטי, ב"אפשרויות המימון וכיו
הסבר או ניתוח כלשהוא כאמור רשאית מועצה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את , מסמך

 .ההצעה

ההתקשרות עם הזוכה והיקפה מותנים בקיומו של תקציב מאושר על ידי מועצה וכן בקבלת כל האישורים  .3.2
ו מאת גופים אחרים שאמורים לממן או להשתתף במימון התקציביים וההשתתפות מאת משרדי הממשלה א

או לא יתקבלו /במקרה בו לא יהיה למועצה  תקציב מאושר לביצוע העבודות ו. ככל שישנם, ביצוע העבודות
י הזוכה "לא יבוצעו העבודות ע, או ההרשאות לביצוע העבודות כמפורט לעיל/כל האישורים התקציביים ו

או /ל העבודות אשר לא נתקבלה בגינן הרשאה תקציבית ולא תהיה למציעים ואו לא יבוצע חלקן ש/כלל ו
 .או תביעה עקב כך/לזוכה כל טענה ו

או לבצע עבודות /או להחליט על ביצוע חלק עבודות למועד מאוחר יותר ו/רשאית לבטל את המכרז ו המועצה .3.9
או בהתחשב בתקציב /ה  והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של מועצ, דומות באמצעות קבלנים אחרים

ים במקרה בו החליטה על ביטול /ים חדש/מועצה שומרת על זכותה לפרסם מכרז. שיעמוד לרשות מועצה 
 .אחרים שעובדים עם מועצה \המכרז או חלקו כאמור דלעיל וכן למסור את ביצוע העבודות לקבלנים

בהיקף כלשהו והיא רשאית כלל לא מובהר בזאת כי מועצה אינה מתחייבת להזמין מהקבלן הזוכה עבודות  .3.1
מפעם , או להעביר לביצועו עבודות בהיקפים משתנים, להעביר לביצוע הזוכה עבודות כלשהן מכוח המכרז

 –או לפרסם מכרז חדש עבור העבודות הכלולות במכרז זה או חלקם /לפעם ועל פי צרכי מועצה ותקציבה ו
 .או תביעות בגין כך/או דרישות ו/ולקבלן הזוכה לא יהיו כל טענות ו

לא תהא , מכל סיבה שהיא, או חלק ממנו/בוטל המכרז או הוקטן היקפו או הוגדל היקפו או נדחה ביצועו ו .3.0
או הזוכה /והמציע ו, או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו נזק כאמור/או לזוכה כל תביעה ו/למציע ו

בנסיבות ביטול מוחלט של . שינוי בתמורה שתשולם לו לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג ולא ייערך כל
או הזוכה בהחזר המחיר ששולם על ידו למועצה  עבור רכישת /המכרז תשקול מועצה  לזכות את המציע ו

 .מסמכי המכרז

 .או כל הצעה שהיא כהצעה הזוכה, מועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותרה .3.1

בניסיונו ובכישוריו של המציע , בחוסנו הכלכלי, ביכולתו, ין השארעדת המכרזים תהא רשאית להתחשב ב .3.1
או /ובכל פרט אחר שנדרש המציע להציג ו, ובמחירי הצעתו של המציע, לספק את העבודות בטיב מעולה

מבלי לגרוע מהאמור לעיל יצוין כי ועדת המכרזים תהיה רשאית לבחון . פ תנאי המכרז והוראותיו"למלא ע
 .ציע לספק את העבודות נשוא מכרז זה גם על סמך ניסיונה הקודם עמואת כושרו של המ
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 כשיר שני .15

 
מציע ". כשיר שני"כ, מועצה תהא רשאית לבחור במציע שהצעתו הינה הבאה בדירוג לאחר ההצעה הזוכהה .15.1

הזוכה יחזור בו , זה יוכרז כזוכה במכרז אם עד תום שישה חודשים מיום ההכרזה על הזוכה והכשיר השני
 .מכל סיבה שהיא, מהצעתו או שלא ייחתם עמו חוזה או שיבוטל החוזה שנחתם עמו

, במידת הצורך. הצעת הכשיר השני תעמוד בתוקפה לשישה חודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות למכרז .15.2
 .יאריך הכשיר השני את תוקף הצעתו לתקופה נוספת, אם יתבקש על ידי מועצה ויהא מוכן לכך

לרבות , היה כל עילת תביעה כלפי מועצה אם לא תתקשר     עמו במהלך תקופה זולכשיר השני לא ת .15.9
התקשרות עם הכשיר השני נתונה לשיקול דעת מועצה בלבד והיא תהא רשאית שלא לפנות . הארכותיה

 .נוסף/לכשיר השני אלא לפרסם מכרז חדש

 
 ערבות לצורך השתתפות והבטחת הצעת המציע .11

 
שהוצאה על ידי ( ערבות מציע)₪  0,555רבות בנקאית אוטונומית בסך  המציע חייב לצרף להצעתו ע .1.1

, ימים מהיום האחרון להגשת ההצעות( 35)לפקודת מועצה הערבות תהא בתוקף עד לתשעים , בנק בישראל
 .ותהא ניתנת למימוש במשך כל תקופה זו

 .למסמכי המכרז(1)'לפי נוסח הערבות המצורף כמסמך ז .11.1

 .י דין"ככל שנדרש עפ על הערבות להיות חתומה .11.2

צדדית של ראש העיר -בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פנייה חד, הערבות תהיה אוטונומית .11.9
 .או מי מטעמם/או הגזבר ו

י דרישת מועצה עד שיבחר סופית הזוכה "עפ, על חשבונו, המציע מתחייב להאריך את תוקף הערבות לעיל .11.1
 . חוזהבמכרז ועד שהזוכה יחתום על ה

 . סכום הערבות ישמש פיצויים קבועים ומוסכמים מראש בגין אי מילוי תנאי ההצעה .11.0

מובהר כי אין . תהא מועצה רשאית לחלט את הערבות ללא כל תנאי מוקדם, יסרב המציע לחתום על ההסכם .11.1
ע או כדי לפגוע בזכות מועצה  לתבו/בחילוט הערבות כדי למצות את תביעותיה וטענותיה של מועצה ו

י "בהתאם לזכויותיה עפ, עקב אי קיום ההצעה, בגין הנזקים הממשיים שיגרמו על ידו, פיצויים מהמציע
 .י כל דין"הסכם זה ועפ

תהא מועצה רשאית לחלט את , בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים, המציע נהג במהלך המכרז בערמה אם .11.1
 . הערבות ללא כל תנאי מוקדם

תהא מועצה רשאית לחלט את , קהמכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויאם המציע מסר לוועדת  .11.4
 .הערבות ללא כל תנאי מוקדם

תהא מועצה , זאם המציע חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות במכר .11.3
 .רשאית לחלט את הערבות ללא כל תנאי מוקדם

ר חוזה חתום וכל הנספחים הרלוונטיים במועד הנקוב לכך אם המציע נבחר כזוכה במכרז ולא החזי .11.15
 . תהא מועצה רשאית לחלט את הערבות ללא כל תנאי מוקדם, בתנאי המכרז

 
 התמורה .12

 
: להלן(שהוצע על ידו בהצעתו ' יקבל הזוכה תמורה בהתאם למחיר הנקוב במסמך ג, בגין ביצוע העבודות .12.1

 .בהתאם לעבודות, "(מחירי ההצעה"

 "(.התמורה: "להלן)ובכפוף לתנאי החוזה , הזמנה תקציבית מאושרת כדין ממועצהלאחר קבלת  .12.2

, וכוללים את כל ההוצאות, כי מחירי ההצעה מהווים תשלום מלא וסופי בגין ביצוע העבודות, מובהר בזאת .12.9
הכרוכות בביצוע העבודות על פי תנאי המכרז בשלמות , מכל מין וסוג שהוא, בין מיוחדות ובין כלליות
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הפקדת , ביטוחים, שכר עבודה, לרבות כוח אדם, מהווים כיסוי מלא לכל התחייבויות המציע נשוא החוזהו
 . ב"וכיו,( לרבות ביטול זמן בגין נסיעות)נסיעות , דוחות

, כי לא יתווספו למחירים אלה סכומים נוספים מכל מין וסוג שהוא לרבות הפרשי הצמדה למדד, כן מובהר .12.1
 .ככל שזו תצא אל הפועל, גבי הצמדה בראשית תקופת הארכה של חוזהבכפוף לאמור בחוזה ל

 .י דין אשר ישולם על ידי מועצה"מ בשיעורו עפ"על אף האמור לעיל יתווסף לתמורה מע  .12.0

כי מועצה רשאית שלא להזמין את העבודות כלל או להזמין עבודות מכח המכרז בהיקפי , כן מובהר בזאת .12.1
רשאית מועצה לבצע את העבודות , כמו כן. לצרכיה ולתקציבה, ול דעתההכל בהתאם לשיק, עבודה משתנים

 . לפי ראות עיניה, או קבלנים אחרים/או חלקו באמצעות עובדיה ו

 .אין באמור לעיל כדי לשנות את התמורה לה זכאי הזוכה בעד ביצוע העבודות שיבוצע על ידו בפועל .12.1

או מסירת חלק מהעבודות /או זכות פיצוי בגין אי מסירת ו/או תביעה ו/לזוכה לא תהיה כל טענה ו, כמו כן .12.4
 הזוכה . או דחיית ביצוע חלק מן העבודות/בלבד לביצוע על ידו ו

מתחייב מצדו לבצע את העבודות בהתאם לדרישות מועצה במועד ובאופן הנדרש להם התחייב במסגרת  .12.3
 .הצעתו

 וצאות המכרזהודעה על ת .19
 

 .לזוכה תימסר הודעה בדואר אלקטרוני או בפקסימיליה .19.1

אליה תצורף הערבות שהומצאה על , בדואר רשום, יקבל על כך הודעה בכתב, משתתף שהצעתו לא תתקבל .19.2
 .ידו עם הצעתו במכרז

ולהחזירו למועצה  כשהוא ( למסמכי המכרז' מסמך ד)כל זוכה יידרש לחתום על החוזה המצורף למכרז  .19.9
 .ימים מתאריך הודעת מועצה לזוכה בדבר זכייתו במכרז 1תוך , חתום

וזאת כתנאי לחתימה על , את המסמכים הבאים, עד למעמד חתימת ההסכם על ידו, הזוכה ימציא למועצה  .19.1
 :בנוסף על כל תנאי אחר האמור בתנאי המכרז, החוזה

זה על פי נוסח אישור קיום אישור חתום מאת חברת ביטוח מטעמו על עריכת הביטוחים כנדרש בחו .א
 (.למסמכי המכרז' מסמך ו)ביטוחים 

 
: במלים)₪  15,555בסך , (ערבות ביצוע)ערבות בנקאית חתומה להבטחת ביצוע העבודות נשוא המכרז  .ב

עם מסירת הערבות . כמפורט בחוזה, למסמכי המכרז( 2)בנוסח מסמך ז( שקלים חדשים אלפים עשרת
תוחזר לזוכה הערבות להשתתפות במכרז ולהבטחת ההצעה , ועצהלהנחת דעתה של מ, ל"בנוסח הנ

י הלשכה המרכזית "על הערבות להיות צמודה למדד המחירים לצרכן המתפרסם ע. שהומצאה למועצה 
 .לסטטיסטיקה כשמדד הבסיס הינו המדד האחרון הידוע ביום חתימת הזוכה על החוזה

 
יום מיום הודעת מועצה לזוכה בדבר זכייתו במכרז ובטרם  95תוך , למועצהיהא על הזוכה להציג , כמו כן .ג

אישור משטרה על כך שהוא וכל המועסקים מטעמו , כניסתו לבתי ספר או למוסד אחר בו שוהים קטינים
 . 2551-א"תשס, "הינם נעדרי הרשעה בעבירות מין מסוימים, במסגרת העבודות נשוא מכרז זה

 
 .כמפורט בחוזה, ם החשבונותהמצאת האישור האמור תהווה תנאי לתשלו .ד

 
ק "ולא החזירו כשהוא חתום ובצרוף כל המסמכים הנדרשים המפורטים בס, זוכה שנדרש לחתום על החוזה .19.0

מועצה תהיה רשאית לבטל זכייתו ולחלט את הערבות , ימים מיום הדרישה כאמור לעיל 1בתוך , לעיל' ד
מבלי לפגוע בכל סעד אחר שיעמוד לזכות  וזאת, שצורפה לצורך השתתפות במכרז והבטחת הצעת המציע

 . מועצה

סכום הערבות ישמש כפיצוי קבוע ומוסכם מראש בגין אי קיום ההתחייבויות שנוטל על עצמו המציע בהגשת  .19.1
 .הצעתו למכרז

להתקשר בהסכם עם מציע אחר וזאת לפי , מבלי לתת כל הודעה או התראה, רשאית המועצהתהא , כמו כן  .19.1
 . שיקול דעתה הבלעדי



 
 מועצה מקומית קצרין       /6102/2' מכרז מס

 

 93מתוך  3עמוד 
 

עם מציע אחר  המועצהאו זכות לפיצוי עקב התקשרותה של /או תביעה ו/לזוכה לא תהיה כל טענה ו .19.4
 . במקומו

ועל פי צווי התחלת עבודה שיועברו לו , י המנהל"הזוכה יחויב להתחיל בביצוע העבודות בתאריך שייקבע ע .19.3
 .י הגורמים המוסמכים"מעת לעת ע

או מי /בהתאם להנחיות המנהל ו, ן בהסכם ובמפרט הטכניכהגדרת, הזוכה יידרש לבצע את העבודות .19.15
 .הכל כמפורט במסמכי המכרז, מטעמו ולשביעות רצונו ורצון מועצה

אלא אם , הזוכה לא יהיה זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כלשהו ממועצה לפי הסכם זה לאחר .19.11
 . קיבל מראש הסכמה לכך בכתב של גזבר מועצה

לרבות סירוב להמחות סכומים או התניית , בקשות הזוכה בעניין זהמועצה תהא רשאית לסרב ל .19.12
לרבות תנאים בדבר הגדלת ערבות הזוכה או קביעת , ההמחאה בתנאים שייראו לה לפי שיקול דעתה הבלעדי

 .בטחונות נוספים להבטחת ביצועו של ההסכם

 .זיתרת התנאים וההוראות ביחס להתקשרות מפורטים בנוסח החוזה ובמסמכי המכר .19.19

 
 עם מציע אחר המועצההתקשרה  .11

 
את ההפרש בין ההצעה שנבחרה על ידי  למועצהעם מציע אחר יהיה הזוכה חייב לשלם  המועצההתקשרה  .11.1

 . ומועצה רשאית לצורך זה להשתמש גם בכספי הערבות שחולטו כמפורט לעיל, לבין הצעתו הוא המועצה

ישמש סכום , לבין הצעתו של הזוכה קטן מסכום הערבות המועצההיה ההפרש שבין ההצעה שנבחרה על ידי  .11.2
 . ומועצה תהא רשאית לחלט את הערבות להשתתפות במכרז במלואה, הערבות פיצוי קבוע ומוסכם מראש

מועצה תהא רשאית לחלט את הערבות להשתתפות במכרז ולהבטחת הצעת הכי , למען הסר ספק יובהר .11.9
 .מציע אחר במקום הזוכההמציע במלואה גם במקרה בו לא תתקשר עם 

כנגד הזוכה עקב הפרת ההתחייבויות  המועצהאין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות  .11.1
 .שנטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז

 עדיפות בין מסמכים .10
 

משמעות בין בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו . יש לראות את מסמכי המכרז כמשלימים זה את זה .10.1
 .לפי העניין, המפרטים/ תכרענה הוראות החוזים, המפרטים/ תנאי המכרז להוראות החוזים

 רכוש מועצה –מסמכי המכרז  .11
  

והם נמסרים למציעים למטרת הצעת הצעות , מסמכי המכרז הינם רכושה של מועצה וקניינה הבלעדי .11.1
המכרז לא יעתיק אותם ולא ישתמש  מקבל מסמכי. ולא לשום מטרה אחרת, כאמור במכרז זה, למועצה 

 .בהם אלא למטרת הגשת הצעתו

 הליכי המכרז .11
 

בגין כל עיכוב , בטענות או בדרישות כלפי מועצה, לא יבוא בתביעות, לרבות זוכה, כי מציע, מובהר בזה .11.1
כתוצאה מהליכי משפט , אם יגרמו, אשר יגרמו, זמנית או קבועה, או הפסקת העבודות/בביצוע העבודות ו

 .על ידי מציע או צדדים שלישיים כלשהם, אם יינקטו, שיינקטו

או הפסקת /מצהיר בזה כי לקח בחשבון אפשרות של עיכובים בחתימת החוזה ו, לרבות זוכה, כל מציע .11.2
 .דרישה או תביעה כלפי מועצה עקב כך, והוא מוותר על כל טענה, עבודה זמנית או קבועה

תעמוד הצעתו של המציע בתוקפה עד לתום הליכים , המכרז במידה וינקטו הליכים משפטיים בעניין .11.9
 .יום 95משפטיים אלה ובתוספת 

 
,               בכבוד רב  

                  בעלילך ג                
לית מועצה מקומית קצרין"מנכ  
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 02/2/61' פומבי מס הזמנה להגשת הצעות למכרז

מזמינה בזאת קבלת הצעות במסגרת , ("המקומית המועצה" או" מזמינה" :להלן)המקומית קצרין  המועצה
ביצוע עבודות אחזקת מערכות תאורת חוץ ומתקני חשמל במוסדות ציבור וחינוך  – 11/2525' מכרז פומבי מס

 . ב ומוגדרות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז"הכל על פי דרישות המצ("המכרז":להלן)ברחבי קצרין 

אחזקת מערכות תאורת חוץ ומתקני חשמל במוסדות ציבור והכל בהתאם  עבודותל דרישותהמכרז כולל 
 .י המזמין"לפירוט שיימסר ע

כאמור , לרבות הסיווגים האמורים בו, רשאי להגיש הצעה רק מי שרכש את מסמכי המכרז ועומד בתנאיו
 .  במסמכי המכרז לצורך בחינת הוועדה המקצועית למכרז זה

כמפורט במסמכי , או תנאי הסף0ם שימלאו אחר כל התנאים המוקדמים ובמכרז רשאים להשתתף רק מציעי
 . המכרז

אינו עומד שומציע , הן בבחינת תנאי סף להשתתפות במכרז להלן שיפורטולמען הסר ספק מודגש כי הדרישות 
 בלא יוצא מן הכלל לא יהיה, או אשר לא יצרף להצעתו את כל האישורים הנדרשים/בתנאי הסף בסעיף לעיל ו

  . רשאי להשתתף במכרז והצעתו לא תחשב כהצעה לעניין המכרז וכי ועדת המכרזים לא תדון בהצעתו כלל

כנס ":להלן) 5511:בשעה  25/5151/ נילמכרז ייערך ביום ש בנוגעכנס מציעים פוטנציאליים לקבלת מידע 
  .המועצה בבניין המוניציפאלית המחלקה משרדי: מקום ההתכנסות; "(קבלנים סיור", "מציעים

 . מציע שלא יגיע לכנס לא יוכל להגיש הצעה. חובה בגדר הינההשתתפות בכנס המציעים 
המשתתפים לא יוכלו לבוא בטענות כלשהן בגין אי הבנת פרט מפרטי המכרז שהובהר במפגש עצמו או שלא 

 .כל המציעים כי ההסברים וההבהרות שינתנו במפגש התדרוך יחייבו את, למען הסר ספק יובהר; הובהר בו

מסמך " :להלן)יישלחו במרוכז לכל המציעים במסמך הבהרות , ככל שיהיו, הבהרות ופרטים נוספים
 (."ההבהרות

 ,מוניציפאלית' מח, למר אסי קצירו 11:55בשעה  54/51/2525מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה בכתב הינו 

 muni@qatzrin.muni.il :   בכתובת המייל 
 .באחריות המציע לוודא אישור כתוב לקבלת המייל

 

 במשרדי, םעירוניי לשירותים הלעיין במחלק יהיהבהם ניתן , יתר תנאי המכרז מפורטים במסמכי המכרז
 רביעי יוםועד   14/51/2525 חמישימיום  החל המועצה במשרדי את חוברת המכרז ניתן לרכוש. המועצה

 (. שלא יוחזרו)₪  055תמורת , 54:95 - 10:55 השעות בין,  10/51/2525
 .מרכישת חוברת המכרז אסמכתא להצעתו לצרףהמציע  על

 . לא ניתן יהיה לרכוש את מסמכי המכרז לאחר מועד זהכי  יובהר
 

שנים לפחות ( 0) חמשבעלי ניסיון מוכח של "( המציע: "להלן)רשאים להשתתף במכרז מציעים או קבלנים 
 .בביצוע העבודות הנדרשות במכרז זה ואשר ברשותם ציוד והאמצעים לביצוע העבודות

שיון ישנים לפחות ובעל ר 0על המציע להיות בעל תעודת חשמלאי מוסמך מטעם משרד העבודה בעל ותק של 
 (.יש לצרף צילום התעודה)תקף 

בעת הדיון בהצעות יובאו בחשבון ניסיונו וכושרו של המציע בביצוע עבודות דומות באחזקת תאורת רחובות 
 .עירונית

כ של "לחשב את הסה, ברשימת הכמויות את מחירי היחידה ליד כל סעיף וסעיף כחולעל המציע לרשום בדיו 
. את הסכומים לדף הריכוז ואת הסך הכל של דף הריכוז לטופס ההצעה להעביר, לסכם כל פרק ופרק, כל סעיף

ידי תוספת בגוף המסמכים -בין אם על, כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם
 .ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת עלול להיחשב כאילו לא נכתב או לגרום לפסילת ההצעה

 .התכניות והתיאורים הטכניים, מסמכים ערבים לדיוק הכמויותין המועצה ועורכי הא

mailto:muni@qatzrin.muni.il
mailto:muni@qatzrin.muni.il
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עליה , וישים כל החומר במעטפה סגורה וחתומה( לרבות תכניות)המציע יחתום על כל דף ממסמכי המכרז 
 ".11/2525: 'מכרז מס"יצוין 

 חמישייום מ יאוחר לא המועצה שבמשרדי מכרזיםתיבת הב ידנית הגישאת המעטפה הסגורה יש ל
 .לא תתקבל, ולו בדקות אחדות, מעטפה שתוגש לאחר שעה זו. //:62 בשעה  16//02/2/0

הם ניתנים למציע לשם הכנת הצעתו והגשתה ועליו להחזירם . כל מסמכי המכרז הם רכושה של המועצה
אין המציע רשאי להעתיק . בין אם יגיש את ההצעה ובין אם לא יגיש ההצעות הגשתלמזמין עד לתאריך הנזכר 

 .את מסמכי המכרז או להשתמש בהם לכל  מטרה אחרת

 :תשומת לב המציע מופנית בין השאר לאמור להלן

בהתאם לכך לתקן  את הסכום הכללי , המועצה רשאית לתקן טעויות חשבון שנפלו בהצעה - תיקון טעויות .א
 .כן רשאית המועצה לפסול ההצעה בשל טעות כאמור. של ההצעה

והקבלן , הרשות בידי המועצה להוציא לפועל על ידי הקבלן חלק מן העבודה בלבד - המסירת חלק מן העבוד .ב
ראה גם )או שינוי כמויות בסעיפים כלשהם , לא יהיה זכאי לכל  תמורה או פיצוי עבור הקטנת היקף העבודה

 (.או הכללים/אפשרות לתוספת עבודה בתנאי החוזה המיוחדים ו

 .יכללו במחירי היחידה - 'מס קניה וכו, בלוו, מכס, מסים היטלים ממשלתיים .ג

 .לא ייכלל במחיר היחידה מ"עמ .ד

 מסירת העבודה
הזמנה זו נמסרה לקבלן בתנאי מפורש כי אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה איזו 

יובהר כי המועצה אינה חייבת להתקשר  הספקלהסרת .שהיא וכי הדבר מסור להחלטתה הבלעדית של המועצה
 .בחוזה אף עם הקבלן שהצעתו זכתה במכרז

( מקום מגורי בעלי השליטה בתאגיד -ובתאגיד )המועצה תהא רשאית ליתן עדיפות למציע אשר מקום מגוריו 
 זו העדפה. או מרכז עסקיו מצויים בתחום השיפוט של המועצה המקומית קצרין או מועצה אזורית גולן

 .מציע אותו של ההצעה מסכום 0% של הטבה במתן בטאתת

המועצה המקומית תיחשב כמי שהתחייבה כלפי הזוכה רק לאחר שחתמה מצדה על ההסכם על ידי מורשי 
או אדם כלשהו אצל המזמינה /או החלטה אחרת של גוף ו/או אמירה ו/כל מסמך ו. ועל ידם בלבד, החתימה בה

 .לא יחייבוה באופן כלשהו -

יורה על ביטול המכרז או על ביטול ההתקשרות עם הספק הזוכה , ה שבית משפט מוסמך או גורם מוסמךבמיד
או במקרה שיינתן צו מניעה שיפוטי כנגד ביצוע  ההתקשרות או שיחלו הליכים משפטיים כנגד , במכרז

ית לבטל את המועצה המקומית בגין ההתקשרות בהסכם על פי תוצאות המכרז  תהיה המועצה המקומית  זכא
 .וללא כל תנאים מוקדמים, לפי שיקול דעתה המלא, ההתקשרות מרגע מתן הודעת הביטול ואילך

 

 ,רב בכבוד
 קצרין מקומית מועצה
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 המציע והצעתטופס הצהרת 
 

 דין עורך אישור מצורף זה לכתב

 : לכבוד
 המועצה המקומית קצרין

 ,.נ.ג.א

 02/2/61פומבי מכרז ל והצעה התחייבות, הצהרה:  הנדון

את "( המועצה המקומית"או /ו" המזמינה" -להלן )מתכבדים להגיש בזה למועצה המקומית קצרין , מ"הח, אנו .2
 .הצעתנו למכרז שבנדון

 

 :אנו מצהירים בזה כי .9

לרבות נוסח הסכם ההתקשרות לביצוע העבודות נשוא , בחנו בקפדנות ובעיון את כל מסמכי המכרז על נספחיו .9.1
וכל מסמך רלוונטי , המפרטים הטכניים של המכרז, נספחי הערבויות, מסמך ההזמנה להציע הצעות, המכרז

 . אחר שצורף למסמכי המכרז

ומקבלים על  ות כל האמור בו ואנו מסכימים לאמור בהבנו א, קראנו בעיון את נוסח ההזמנה להציע הצעות .9.2
 .ועצמנו למלא אחר כל התחייבות המוטלת עלינו על פי

 . קיבלנו כל הסבר והבהרה שנתבקשו על ידינו לעניין המכרז ומסמכיו .9.9

קיבלנו את כל המידע לביצוע הפרויקט ועשינו את כל הפעולות והבדיקות הנחוצות על מנת להעריך את מהות  .9.1
 .לצורך הגשת הצעתנו, כמותה והיקפה, ההעבוד

או בדרישות המבוססות על אי ידיעה /אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא נבוא בתביעות כלשהן ו .9.0
 .או אי הבנה ואנו מוותרים מראש על טענות כאמור/ו

בכל הוראות ועל ביצוע העבודה בפובביכולתנו לעמוד , אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים על פי מסמכי המכרז .9.1
ואנו מקבלים על עצמנו לבצע את העבודה נשוא המכרז ולבצע את כל הדרישות , המפרטים הטכניים של המכרז

 .החוזה ונספחיו , או ההתחייבויות על פי הוראות המכרז/ו

 :בביצועם ונעמוד, הבאיםדגשים וההנחיות ה לנו ידועים .9.1

טיפול תוך פרק זמן של / טיפול ראשוני  -דית באפליקציה ומתן מענה על פי צורך יזמינות מי -טיפול בקריאות -
 .שעות( ארבע)9

עבודות פיתוח , עבודות שיקום, שתתקבל במועצה לרבות פרויקטים חשמלאי בכל עבודת חשמל ונוכחותליווי  -
 .'דחשמל וכ

 .המועצה חשבון על יהיו חלקים, הקבלן ידי על תתבצע העבודה -השחתה עקב עבודות -
 ללאי הקבלן "יבוצעו ע -'תאורה וכד, לוחות, מבנים, כדוגמת משאבות, במועצה שיידרשו חשמל בדיקות -

 .שעות 14 על יעלה שלא זמן פרק תוך, תוספת תשלום
ותהה רשאית לפנות לכל , עבודות פיתוחביצוע /להעביר לקבלן את עבודות התיקון המועצה אינה מתחייבת -

 .במועצה קבלן חשמל שיהיה במאגר
הגדרת הזמנים הסבירה /ובמידה ויעמוד בקריטריונים לתת הצעה לקבלן הזוכה תינתן האופציה הראשונה -

 .יחל בביצוע העבודה -לעבודה 
כלול  -אירועים בשנה  9ועד  -ליום קצרין/ מטר  ליום העצמאות  1555עד  הרכבה של גופי תאורה0פירוק -

 .פירוק גופי התאורה כולל סידור והכנת הגופים להרכבה הבאה במחסן המועצה. בהסכם
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 .בשנהאירועים  9לימי עצמאות וימי קצרין ועד { נקודות חשמל באירוע 15עד }  הכנת נקודות חשמל לדוכנים -
 רחוב מופעי, יישובי הפנינג, מסיבות, ירידאו גופים שבשליטתה 0ירועים של המועצה ומענה חשמלאי לא מתן -

 .קהילתיים ואירועים
 .המועצה ומוסדות חינוך במוסדות בחשמל לחיסכון שנתית רב תוכנית הכנת -
 הזוכה הקבלןי "ע תתבצע, הצורך במידתשנאי 0גופים החלפת, בישוב חכמה לתאורה מתוכנן מעבר במסגרת -

 .כחלק מהמכרז
. עלות החומר על החברה –האחריות על המוצר  בזמן  –י הקבלן "גופי תאורה ברחבי העיר תבוצע ע החלפת -

 .עלות החומר תחול על המועצה –בסיום תקופת האחריות 

ברשותנו או בכוחנו להשיג את כל כוח האדם והציוד הדרוש על מנת לספק באופן מקצועי את השירותים  .9.4
 .ז ולבצע העבודות נשוא המכרזהנדרשים במכר

מכל , בין מיוחדות ובין כלליות, המחירים הכלולים בהצעתנו כפי שנרשמו על ידינו כוללים את כל ההוצאות .9.3
, אחריות,ביטוחים , מיסים, לרבות רווח, מין וסוג הכרוכות בביצוע העבודה והשירות על פי תנאי המכרז

 .היטלים וכל הוצאה אחרת , שירות

, זכות מוסרית, אין משום הפרה של כל זכות יוצרים, ים כי בהצעתנו זו ובקיומה על ידנואנו מצהיר .9.15
להתקשר בהסכם נשוא מכרז , וכי אנו רשאים להגיש את הצעתנו זו', זכות קניינית או כל זכות אחרת של צד ג

התקשרות בינינו לבין ידוע לנו כי הצהרתנו זו מהווה תנאי יסודי ובסיסי ל(. ככל שהצעתנו תיבחר על ידכם)זה 
 . המועצה המקומית

 . הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם מציעים אחרים .9.11

מי ממנהליו , או מי ממורשי החתימה שלנו וככל שמדובר בתאגיד מי מבעלי המניות בו/מי ממנהלינו ו .9.12
 .או השותפים בו וכן התאגיד עצמו אינם בעל עבר פלילי כהגדרתו להלן/ו

או התנהלו הליכים /או מתנהלים ו/י לא קיים לנו חוב כלפי המועצה המקומית קצרין ואנו מצהירים כ .9.19
בעניין הנובע מתחום פרויקט מכרז זה כלשהן בכך / משפטיים בינינו ובין המועצה המקומית בעניין כלשהו

 .ל"או בגין התקשרות אחרת הקיימת בין הצדדים הנ/בפרט ו
 

ככל שאנו , או המנהלים בתאגיד/או כנגד מי מבעלי המניות ו/כן אנו מצהירים כי לא עומדות כנגדנו ו .9.11
או /או לפשיטת רגל ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או כנגד התאגיד תביעות משפטיות ו/תאגיד ו

 .  לכינוס נכסים

ן לכם ומתחייבים לפעול לפיהם אנו מכירים את כל הדינים והחוקים המתייחסים לשירותים שנית .9.10
 .לרבות לפי השינויים שיחולו מעת לעת

להמציא את , ימים( 14) עשר ארבעהאנו מתחייבים עם קבלת הודעה על זכייתנו במכרז ולא יאוחר מ .9.11
או כל מסמך /לקיום החוזה ו( ערבות ביצוע)הערבות הבנקאית , כל המסמכים הנדרשים ביניהם נספח הביטוח

במסגרת הליך ההבהרות , (אם בוצעו)חתום על החוזה על כל נספחיו והשינויים שבוצעו בו נדרש אחר וכן ל
 .או צריכים להתבצע בהתאם להליך זה /במכרז ו

מכל  פטורה המועצה תהא, תוך הזמן האמור, ןאו מקצת ןכול, נויתיואם לא נמלא את התחייבו .9.11
לחלט את הערבות  תזכאי תהאבנוסף . למסור את מתן השירות למציע אחר זכאית ותהא, התחייבות כלפינו

 .הבנקאית אשר אנו נפקיד בידיכם עם מסירת הצעתנו וזאת כפיצוי מוסכם וקבוע מראש

חודשים ( 9)הצעתנו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך שלושה  .9.14
 . לפי המאוחר מבניהם -רזת הזוכה במכרז מהמועד האחרון להגשת הצעות או עד להכ

לראות בהצעתנו ובקבלתה על ידה , אך לא חייבת, אנו מסכימים כי המועצה המקומית תהא זכאית .9.13
 .התחייבות בלתי חוזרת ומחייבת בינינו לבין המועצה המקומית
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תנה שני ערבות בנקאיתאנו מוסרים בזאת , להבטחת קיום הצעתנו והתחייבויותינו -מציע ערבות .9.25
צמודה למדד המחירים לצרכן הידוע ביום מימוש , לבקשתנו ללא תנאי לטובת המועצה המקומית קצרין

 ///,5: סך של  עלהערבות יחסית למדד המחירים לצרכן הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז 
ימים מהיום ( 35)הערבות תהא בתוקף עד לתשעים . כנדרש במסמכי המכרז -(שקלים אלפים חמשת) שקלים

 .ותהא ניתנת למימוש במשך כל תקופה זו, האחרון להגשת ההצעות

תשחרר את הערבות בעת ובעונה אחת עם משלוח ההודעה על  המועצה, הצעתנו לא תתקבלו במידה .9.21
 המועצה, הצעתנו תתקבלו במידה. ימים מהמועד האחרון בו הוגשו הצעות 90דחיית הצעתנו ולא יאוחר מאשר 

 . תשחרר את הערבות לאחר קבלת ערבות הקיום החוזה

מבלי , הצדדים שני ןלראות בהצעתנו זו וקבלתה  חוזה מחייב בי תזכאי אתה המועצהאנו מסכימים כי  .9.22
למסור את מתן השירות לכל אחד  הובייחוד מזכות, האחרות כאמור במסמכי המכרז השהדבר יגרע מזכויותי

במקרה כאמור  תזכאי אכן תה כמו. המסמכים הנדרשים לאחר הזכייהאחר במקרה בו לא המצאנו את כל 
 .לנכות את סכומי ההפסדים והנזקים מהערבות הבנקאית לקיום ההצעה

אנו מסכימים כי הערבות שנמסרה על ידנו עם הצעתנו , היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו .9.29
סכום הערבות יחולט על ידה כפיצויים מוסכמים ו, תוגש לגבייה על ידי המועצה המקומית קצרין, במכרז

או הוצאותיה בגין /וזאת מבלי לגרוע מזכותה של המועצה המקומית לפרוע את נזקיה ו, וקבועים מראש
 .ההפרה

ן  מידעאנו מודעים לחשיבות מתן  .9.21 פירוט , רקע מקצועי, כישורינוואמיתי במסמכי המכרז אודות     כ 
 אתה" הצהרה כוזבת"בגדר   ינוה שמסרנו ידערור לנו כי היה ויתברר כי המוב', הניסיון ועבודות קודמות וכד

 . לפסול הצעתנו על הסף תרשאי המועצה

או מי שבא מטעמה על נזק /או שלוחיה ו/או עובדיה ו/ידוע לנו כי באם תיתבע המועצה המקומית ו .9.20
נגד המועצה או לשלם כל יהא עלינו לטפל בתביעה ולסלק את התביעה כ, שנגרם כתוצאה מביצוע העבודות

המועצה המקומית קצרין תודיע לנו על . ל על ידי בית משפט"או לחובת מי מהנ/ו הסכום שייפסק לחובת
 .על מנת לאפשר לה להתגונן מפניהן , כאמור, או דרישות/תביעות ו

, ןכמו כ. ל"אנו מצהירים שהצעה זו מוגשת אך ורק בשמנו ושהננו זכאים לחתום כדין על ההצעה הנ .9.21
לב וללא כל הסכם או קשר עם אנשים או גופים אחרים המגישים -הננו מצהירים כי הצעתנו מוגשת בתום

 .הצעות נשוא מכרז זה 

 : תאגידוהמציע  מידהב .9.21

או בתקנונו או /אנו מצהירים כי הצעתנו זו היא בגדר המטרות והסמכויות הקבועות בתזכיר התאגיד ו( 1
 .השיתופית בהסכם השותפות או בתקנות האגודה

ל המונעות בעדנו לחתום על "ל ושאין קיימות כל הגבלות במסמכים הנ"אנו זכאים לחתום בשם הגופים הנ( 2
 .ההצעה במסגרת מסמכי המכרז ועל החוזה

אנו מתחייבים לא לגלות ולמנוע את פרטי הצעתנו מאחרים עד לשלב פתיחת ההצעות על ידי ועדת ( 3
 .המכרזים
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 טופס הצעת המציע 

 

 _________________________________: שם המציע

 ___________________________________: פ .ח./ז.ת
 __________________________________________:כתובת
 ___________________: פקס__________________   : טלפון

 ________________: נייד ' טל_________________________ : איש קשר 

 

 :והצהרתנו לביצוע העבודות נשוא המכרז הצעתנו להלן

 
   בעירהתחייבות הקבלן ו עבודותביצוע  עבור חודשי תשלום . א 

 (________________________________:במילים)_____________________________: ךס על
 . מ"לא כולל מע שקלים       

  
  היהתחייבות הקבלן באזור התעשיוביצוע עבודות  עבור חודשי תשלום .ב 

 ( ________________________________:במילים)___________________________ : על סך               
 .מ"לא כולל מע שקלים

 
 עבודות נוספות מעבר לאלו המפורטות במפרט  ביצוע עבור עבודה לשעת תשלום .ג 

 (___________________________________:במילים)_________________________: ךס על
 . מ"לא כולל מע שקלים       

 
על . המחלקה או מי מטעמו ויאושרו על ידו למנהלי הקבלן "התשלום יבוצע לפי חשבוניות שיוגשו ע .ד 

מן התמורה לפי שיקול דעתו   המנהל רשאי להפחית. החשבוניות לכלול פירוט עבודות נוספות במידה ונעשו
 . הבלעדי

 
 .  התמורה אינה כוללת מס ערך מוסף .ה
 
 .ותעודכן בהתאם' התמורה תהיה צמודה למדד כאמור בנספח ב .ו
 

 .לגזברות המועצה  המנהלמחודש חשבון מאושר על ידי   10+ התמורה תשולם בתנאי תשלום שוטף  .   ז
 

ומתייחסת לסך כל המחיר עבור ביצוע , על תיקוניה אם יהיו, ונכי מחיר החוזה מבוסס על הצעת נוידוע ל .ח
 .העבודות בתחום המועצה

 
והתייקרויות העלולות להידרש לביצוע , היטלים, לרבות מיסים, כוללת את כל ההוצאות הכלליות הצעתנו .ט

 .יבת לשלם  יותר מהתמורה כאמורובשום מקרה המועצה לא תהיה חי, העבודה בכל היקפה ושלמותה

 

 _________________: תאריך________________    :חתימת המציע
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 אישור עורך דין 

 כתב הצהרת והצעת המציע

 

,  ("המציע": להלן)_______________________ ח של "רו/ד"עו____________________ מ "אני הח
בפני על הצעה זו דלעיל ועל כל יתר מסמכי המכרז וההצעה חתמו ______________מאשר בזה כי ביום  

 :ה"ה
 ________________________. ז.ת___________________: שם
 _______________________. ז.ת___________________ : שם

 , בשם המציע 
ל פי כל דין וכי התקבלו אצל המציע כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות שלו וע

 . ה המפורטים לעיל מחייבת את המציע"לחתימת המציע על ההצעה למכרז וכי חתימת ה
 

___________________________: ד"עו וחותמת חתימה________________________    : תאריך  
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 02/2/61' מכרז פומבי מס

 יןומתקני חשמל במוסדות ציבור ברחבי קצר עבודות אחזקת מערכות תאורת חוץ לביצוע

       
 

 חוזה
 
 

 _________לשנת  __________  לחודש  _________  חוזה זה נערך ונחתם בקצרין ביום   
 

 בין 
 

 055211550:   פ.ח,  מועצה מקומית קצרין
 :אשר כתובתה לצורך הסכם זה

  ,"(המועצה"להלן )     1235555מיקוד , 24ד .ת, מרכז איתן
 מצד אחד        

 
 

 לבין
 

 ________________________כתובת  _________________  ז  .ת____________  שם  
 

 ________________________כתובת  _________________  ז  .ת____________  שם  
 ________________________________________: מען
 _______________: 'פקס___________________; : 'טל

 ______________________________________: ל"דוא
 ,(כולם ביחד וכל אחד לחוד " הקבלן"להלן ) 
 

 מצד שני        
 
 

 :בביצוע מעוניינתוהמועצה  הואיל
 עבודות אחזקת מערכות תאורת חוץ ומתקני חשמל במוסדות ציבור ברחבי קצרין  
 

 .ולצורך ביצוע העבודות פרסמה המועצה מכרז והואיל
 

 הכל בהתאם למפרט הטכני ולהוראות, והקבלן השתתף במכרז והצעתו זכתה במכרז והואיל
 .ההתקשרויות האחרות

 
 ;ונספחיו זהוברצון הצדדים להעלות על הכתב את התחייבויות הצדדים על פי חוזה  והואיל

   
 :כדלקמן לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים

 
 .המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו .1
 
 :המסמכים דלהלן יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה זה .2
 

 .הצעתו של הקבלן על נספחיה .א
 .'נספח א -פירוט העבודה   .ב
 .'נספח ב -פירוט התייקרויות   .ג
 'נספח ג –ודרישות הביטוח  הוראות .ד
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 .1'נספח ג -ביטוח  עריכת אישור
 .'נספח ד -טופס הצהרת בטיחות  .ה
 .'נספח ה -תצהיר לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים  .ו
 -תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ובדבר תשלום שכר מינימום כדין לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים  .ז

 .'ונספח 
 .'ז נספח -מציע ערבות .ח
 .'ח נספח -ביצוע ערבות .ט
 .'טנספח  -התחייבות לשמירת סודיות והיעדר ניגוד עניינים .י

 'נספח י - בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות תצהיר .יא
 .'יאנספח  -העיר מפת .יב

 
 .הכל כנדרש בתנאי המכרז, המיומנות והציוד והכישורים לביצוע העבודה, הקבלן מצהיר כי יש לו הידע. א .9

 .חוזה ובנספחיו  וכחלק בלתי נפרד ממנוב המופיעהעבודה תבוצע בהתאם למפרט הדרישות . ב      
        לרבות תדירות ביצוע העבודות זמינותו ויכולתו , נספחיו על בחוזההקבלן מצהיר כי הדרישות המפורטות . ג      

 .ואי עמידה בהם תהווה הפרה יסודית של החוזה, וזה זההינם תנאים יסודיים לח, המקצועית לבצעם
      רותים עירוניים במועצה להיות ממונה מטעמה בכל הקשור יהמועצה ממנה בזה את מנהל המחלקה לש. א .1

 "(.המנהל"או " המפקח"להלן )לביצוע הסכם זה 
 .לכך המועצה תהיה רשאית להחליף את המפקח בכל עת ובלא צורך בהסכמת הקבלן. ב     

 
 .להסכם זה' הקבלן מתחייב לבצע העבודה בכפוף לפירוט העבודה כמתואר בנספח א. א .0

 .ובכפוף לאמור בכל דין, הקבלן מתחייב לבצע העבודה בהתאם להוראות המפקח. ב    
    בכתב ומראש .הקבלן מתחייב כי לא יבצע כל שינוי כל שהוא במערכות שבאחזקתו אלא אם קיבל אישור  .ג    

 .מהמפקח
 .מאת המועצה.אלא בהסכמה בכתב ומראש  - אסור לקבלן להעביר או למסור לאחרים את ביצוע העבודה .ד    

 
מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי .1311 -ד"כמשמעו בחוק חוזה קבלנות תשל הסכם קבלניהסכם זה הוא . א  .1

או שליחיו /ל דבר וענין כעובדיו ובכל תפקיד שהוא ייחשבו לכ"(המועסקים"להלן )י הקבלן "כל המועסקים ע
 .של הקבלן וכי בין הקבלן והמועסקים על ידו לבין המועצה לא ישררו בשום פנים ואופן כל יחסי עובד מעביד

       ויהיה האחראי הבלעדי לכל , הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לתשלום שכרם של המועסקים עבור עבודתם. ב    
 .מגיעה למועסקים בגין העבודהאו הטבה ה/או זכות ו/תשלום ו

 .הקבלן מתחייב לשפות את המועצה על כלל תשלום שתאלץ לשלם למועסקים שלו. ג 
 
 . הוראות הסכם זהב ועמידתואו מי מטעמו לבדוק בכל עת עבודתו /הקבלן מתחייב לאשר למפקח ו. א  .1

ימלא אחר הודעות בכתב מטעם או לא /בכל מקרה שהקבלן לא יבצע את התחייבויותיו בהתאם לחוזה זה ו. ב 
. תהיה המועצה רשאית לבצע את העבודות על חשבונו של הקבלן, המפקח תוך פרק הזמן שנקבע בהודעות

מערך הסכום ששולם  10%המועצה תנכה את הסכום ששולם על ידה בהקשר לכך ובצרוף הוצאותיה עד לסך 
י כל "בא לגרוע מזכויות המועצה חוזה זה או עאין האמור בסעיף זה . מהכספים שיגיעו ממנה לקבלן, על ידה

 .דין
 
. י החוק ובכללו תנאים סוציאליים"שלם לעובדים את שכרם בהתאם למגיע להם עפלהקבלן מתחייב . א .4

או הטבה המגיעה להם /כי ישלם את שכר העובדים במועד הקבוע בחוק ויעניק להם כל זכות ו, הקבלן מצהיר
 .י דין"עפ

  ויקוימו לגביהם תנאי ,1303, ט"הקבלן יעסיק את העובדים בהתאם להוראת חוק שירות התעסוקה תש. ב     
בהתאם לקבוע על  –ובהעדר הסכם קיבוצי , ובהתאם להסכם הקיבוצי' ק א"העבודה הקבועים בדין כאמור בס

 .ת דומות באזור הצפוןידי האיגוד המקצועי המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה לגבי עבודו
וכן את מלוא התנאים , בהתאם להוראות חוק הגנת השכר, לפחות שכר מינימום, הקבלן ישלם לעובדים .ג 

 .והזכויות הסוציאליות להם זכאים העובדים
 
ויהא אחראי לרענן את הוראות , ין דרישות בטיחותיהקבלן ידאג להדרכת כל עובד המועסק על ידו בענ .3

 :על פי כל דין ויבטיח את קיומן על ידי עובדיו כמפורט להלן הבטיחות הנדרשות

http://mof.gov.il/Takam/TakamInstructions/T07040006060101.docx
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בדבר קבלת תדרוך בטיחותי מאת הממונה על  טופס אישור לתדרוך בטיחותיהקבלן יחתום על . א     
הבטיחות במועצה וימסור לו את כל האישורים והמסמכים הנדרשים בדבר כשירות ובטיחות כלי הרכב והציוד 

 .המצויים ברשותו
ב כחלק בלתי "המצ)' נספח ד – טופס הצהרת בטיחות, הקבלן ימסור לממונה על הבטיחות במועצה .ב    

כל הוראות ונהלי הבטיחות , החתום על ידי עובדיו והמאשר כי הובאו לידיעתם על ידי הקבלן( נפרד מהחוזה
 .כאמור לעיל

 
אשר מוסמך לעבודות "( ףהמחלי: "להלן)הקבלן מתחייב באם יעדר מקצרין להעמיד אדם אחר . א  .15

בכל . בל הסכמת המפקח מראש ובכתביבתנאי שקו, ביצוע התחייבויות הקבלן לפי הסכם זה צורךהמדוברות ל
אלא בהסכמה בכתב , או חלק ממנה/מתחייב הקבלן שלא להעסיק קבלני משנה בביצוע העבודה ו,  מקרה

 .ומראש של המועצה
יחשב לכל דבר וענין כמועסק של הקבלן ויחולו לגביו כל הוראות הסכם זה ' כמפורט בסעיף א המחליף. ב 

הקבלן מתחייב כי המחליף יהיה איש מקצוע בעל כל ההסמכות והכישורים הנדרשים . המתייחסות למועסקים
 .במסגרת הסכם זה

כל סכום שהוא .לשלם לקבלן לא תהא המועצה חייבת, דלעיל' ב 1הופסקה עבודת הקבלן בהתאם לסעיף  .ג 
 .בגין הפסקת  עבודתו

 
יהיו  המכרז/  החוזה בסעיפימוצהר ומוסכם בין הצדדים כי כל הכלים הציוד והחומרים לפי הפירוט המופיע  .11

 .על חשבון הקבלן
 

  (חודשים 62) התוקפו של הסכם זה הינו לשנ .א .12
 "(תקופת החוזה"להלן )____________________  יוםוכלה ב________________  מיוםהחל                

 
 1-להאריך את תקופת ההתקשרות ב, לפי שיקול דעתה המוחלט, האופציהניתנת בזה , ולה בלבד, למועצה .ב 
 מימוש(. תקופת ההתקשרות המוארכת –להלן )חודשים כל אחת ( שנים עשר) 12בנות , תקופות נוספות( ארבע)

ימים מראש לפני תום תקופת ההתקשרות או  95 בכתבהמועצה  הודעת באמצעות שנה מדי יתבצע האופציה
 .לפי העניין, תקופת ההתקשרות המוארכת

חודשים מיום ( ששים) 15בין הצדדים לא תעלה על ( תקופת ההפעלה)תקופת ההתקשרות הכוללת , בכל מקרה
 .חתימת הצדדים על הסכם ההתקשרות

 
 .ת האופציהובחוזה זה וכל תנאי החוזה יחולו גם על תקופ כמפורט, בויות הקבלןיכל התחי .ג 

 
 :תמורה .19

 
   בעירהתחייבות הקבלן ו עבודותתמורת ביצוע .    א    
_____________________________ :סךעל  יתשלום חודשי הסכם זה תשלם המועצה "עפ
 (________________________________:במילים)

 . מ"לא כולל מע שקלים       
  

  היהתחייבות הקבלן באזור התעשיותמורת ביצוע עבודות  .ב    
_____________________________ :סך על יחודש תשלוםי הסכם זה תשלם המועצה "עפ
 ( _______________________________:במילים)

 .מ"שקלים לא כולל מע
 

 עבודות נוספות מעבר לאלו המפורטות במפרט  ביצוע תמורת      .ג   
_____________________________ :סךעל  שעתיתשלום י הסכם זה תשלם המועצה "עפ
 ( _______________________________:במילים)

 .מ"שקלים לא כולל מע
 

 על. המחלקה או מי מטעמו ויאושרו על ידו למנהלי הקבלן "התשלום יבוצע לפי חשבוניות שיוגשו ע .ד 
רשאי להפחית מן התמורה לפי שיקול דעתו  המנהל. החשבוניות לכלול פירוט עבודות נוספות במידה ונעשו

 . הבלעדי
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 .  התמורה אינה כוללת מס ערך מוסף .ה
 .ותעודכן בהתאם' התמורה תהיה צמודה למדד כאמור בנספח ב .ו 
 .לגזברות המועצה  המנהלמחודש חשבון מאושר על ידי   10+ אי תשלום שוטף התמורה תשולם בתנ .   ז 
ומתייחסת לסך כל המחיר עבור ביצוע , על תיקוניה אם יהיו, ידוע לקבלן כי מחיר החוזה מבוסס על הצעתו .ח 

 .העבודות בתחום המועצה
והתייקרויות העלולות , יטליםה, לרבות מיסים, הקבלן מצהיר כי התמורה כוללת את כל ההוצאות הכלליות .ט

להידרש לביצוע העבודה בכל היקפה ושלמותה וכי בשום מקרה המועצה לא תהיה חייבת לשלם לו יותר 
 .מהתמורה כאמור

 
 -אחריות. 11
או פגיעה בגוף או /או כלפי כל צד שלישי אחר לכל  נזק ו/הקבלן יהיה אחראי כלפי המועסקים על ידו ו .א 

צוע העבודה או  בקשר אליה בין במהלך ביצוע יאו נובע מב/או מחדל הכרוך ו/מעשה וברכוש שייגרם עקב 
 .או כל הנתון למרותו/או שלוחיו ו/על ידי עובדיו ו.בין אם נגרם על ידו ובין אם נגרם ,העבודה בין לאחר מכן

 
או /או תביעה ו/כל נזק ואו לפצות את המועצה מיד עם דרישה ראשונה על /הקבלן מתחייב בזה לשפות ו .   ב      

או מי מן /או מחדל של הקבלן ו/כתוצאה מכל מעשה ו, או כל אדם אחר מטעמה/אשר ייגרמו למועצה ו, תשלום
 .המועסקים על ידו

 
  -ביטוח      .10 
 
 .ב"המצ, (1'גנספח ) הביטוח עריכת ובאישור' ג בנספח כמפורט הינן הביטוח ודרישות הוראות 
 
 

עבודה .....כל , לפסול כל עבודה שהיא גרועה או אינה מתאימה להוראות שנמסרו לקבלן המועצה רשאית. 11
 .י הקבלן על חשבונו הוא"שתיפסל תיעשה מחדש ע

 
 .וזאת לפי דרישתה הראשונה, הקבלן מתחייב לשלם את כל המסים והאגרות למועצה. 11

 
 .מעולה בלבדהקבלן מתחייב להשתמש לביצוע העבודה בחומרים וחלפים מטיב . 14

 
כל סכום אשר , י החוזה"המועצה רשאית לקזז מכל סכום או תמורה שהמועצה תהיה חייבת לקבלן עפ. 13

וזאת מבלי להזדקק לתביעה משפטית או , אם בגין חוזה זה ואם מכל סיבה אחרת, הקבלן יהיה חייב למועצה
 .לפסק דין נגד הקבלן

 
י משלוח הודעה "רשאית להביא הסכם זה לידי סיומו בכל עת ע על אף האמור בהסכם זה תהיה המועצה .א.  25

 .לפחות קודם התאריך הנקוב במועד הסיום מיםי 95, מוקדמת על כך בכתב לקבלן
 
 .המועצה לא תהיה חייבת לנמק את הסיבה לסיום ההסכם .ב 
 
 או פיצוי בגין סיום /לא יהא הקבלן זכאי לכל תשלום ו, הסתיים ההסכם כאמור .ג 
 .ההסכם  
 

  -ערבות מציע. 21
לטובת ( 'ז נספח)ערבות בנקאית אוטונומית  זה לחוזה תצורף, והתחייבויותיו המציע תלהבטחת קיום הצע       

צמודה למדד המחירים לצרכן הידוע ביום מימוש הערבות יחסית למדד המחירים , המועצה המקומית קצרין
כנדרש  -(אלפים שקלים חמשת) שקלים ///,5: על סך של  למכרזלצרכן הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות 

ימים מהיום האחרון להגשת ההצעות ותהא ניתנת ( 35)הערבות תהא בתוקף עד לתשעים . במסמכי המכרז
 .למימוש במשך כל תקופה זו

 
- ביצוע ערבות .22

יום מיום קבלת הודעת ( ארבעה עשר) 11על הזוכה במכרז לחתום על הסכם ההתקשרות מול המועצה בתוך        
לרבות אישור קיום , הזכייה ולהמציא למועצה את ההסכם החתום בצרוף כל המסמכים הנדרשים על פיו
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משך כל תקופת  וכן ערבות ביצוע אשר תופקד בידי המועצה, כשהוא חתום על ידי המבטחת, הביטוחים
 "(.ערבות הביצוע" –להלן )ההתקשרות מול המציע 

על שמו , שהוצאה לבקשת המציע, ערבות הביצוע תהא ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית של בנק ישראלי       
, כשהם צמודים למדד המחירים לצרכן  -(אלפים שקלים עשרת) שקלים ///,/6: על סך של  ,ולטובת המועצה

 .י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה"רסם עהמתפ
( תשעים) 35ובתוקף עד , 'ח נספח –הערבות תהיה בנוסח המצורף להסכם ההתקשרות בין המציע ובין המועצה         

 .בין המועצה ובין הזוכה, לפי העניין, או האופציה/לאחר תום תקופת ההתקשרות ו, לפחות, יום
 

זוכה כמי שלא עמד הייחשב  -נספחיו על והחוזה המכרז במסמכי אמורכ זוכה אחר התחייבויותיו מילאלא .  29
 בהתאם, ביצוע/  המציעזכייתו במכרז תבוטל והמועצה תהיה רשאית להורות על חילוט ערבות , אחר הצעתו

 .לעניין
 

ת יוערבוהאו תביעה בעניין חילוט 0או דרישה ו0המשתתף מוותר בזה באופן בלתי חוזר על כל טענה ו .21
 .בנסיבות אלה

 
 

מהיקף  05%עור שלא יעלה על יי חוזה זה בש"עפ, תהא הזכות להקטין או להגדיל את היקף העבודה למועצה. 20
באותו שעור בו יוגדל או יוקטן , יןילפי הענ, וגדל או יוקטן, י חוזה זה"השכר שיקבל הקבלן עפ. העבודה המקורי

 .העבודה יקבע בלעדית על ידי המועצהעור ההעלאה או ההקטנה בהיקף יש. היקף העבודה
 

וכל תביעה בקשר להסכם זה תבוא להכרעת , פרוש תנאיו, כל סכסוך או מחלוקת בקשר להסכם זה ביצועו.  21
הצדדים מסכימים לסמכות השיפוט של בתי . יניתיבתי המשפט במחוז הצפון של מדינת ישראל לפי סמכותם הענ

 .עניין כאמורמשפט אלו ובוחרים לדון בהם בכל 
 
שעות מתאריך מסירה למשלוח בדואר  14הודעה אשר תשלח מצד אחד למשנהו תחשב כאילו נתקבלה תוך .  21 

 .רשום
 

 . החוזה בראשית שרשום כפי:   מעני הצדדים להסכם זה. 24
 
 
 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום    
 
 
 
 

 ___________________  הקבלן   ___________________         המועצה
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 'א נספח

 חוץ ומתקני חשמל במוסדות ציבור וחינוך בקצרין תאורת מערכת אחזקת עבודות פירוט

וחינוך ברחבי  ציבור במוסדות חשמל ומתקני ביטחון תאורת,  חוץ תאורת מערכת לאחזקת עבודות פירוט להלן
 : קצרין התעשייה אזור כולל, קצרין

 כביש תאורה עמודי, פיקוד ארונות, רחובות תאורת מערכות כל של התקינה לפעילותם אחראי יהיה הקבלן .1
( 11רובע ) היובלורובע  חן, בתרא, אפק, גמלא, נווה, קדמה ברובעים וכדומה, חניונים, רחבות, משעולים, ראשי

רחבת החנייה של , מיקולוב פארק, חרמון טיילת, ציבוריים מקלטים, איתן מסחרי במרכז; לכשתסתיים בנייתו
והחינוך שבאחריות  הציבור מוסדות בכל; עירוני שוק, קצרין פארקחניון , קניון לב קצרין וקניון חוצות הגולן

או /וכן במערכות ו; קצרין התעשייה באזור כולל, ומוסדות שיצורפו ויועברו לאחריות המועצה המועצהובבעלות 
 .משבר ושעת חירום, המצורפת לנספח זה בזמן שגרה מתקני החשמל במקומות המפורטים בטבלה

 
 :הבאות הפעולות את הקבלן יבצע, לעיל 1 בסעיף האמור את לקיים מנת על .2
 .אודותיה הדיווח קבלת מזמן שעות 9תקלה יתבצע תוך  בכל טיפול .א
 הבקרה, הפיקוד מערכות כולל לעיל 1,2 בסעיפים המפורטות ובמערכות במתקנים שוטפת ואחזקה מונע טיפול .ב

 .אותם המפעילים החשמל ולוחות
מפסקים ראשיים , נתיכים אוטומטיים, וקים'צ, נורות: כגון הפגומים החלקים כל את חשבונו על יחליף הקבלן .ג

הבקרה , לעיל והן במערכת הפיקוד 1,2הן במתקנים ובמערכות המפורטים בסעיפים , ומגשים בעמודי החשמל
 . ולוחות החשמל המפעילים אותם

 ועל הקבלןי "ע תבוצענה, התאורה בעמודי' וכדוקים 'צ, נורות להחלפת מכני במנוף שימוש המצריכות דותעבו .ד
 .התקלה על מהדיווח ימים 9 בתוך חשבונו

 המועצה תהיה, במועד זה חוזהי "עפ עליהן שיתחייב העבודות את יבצע לא הקבלן בה שהיא סיבה ומכל במקרה .ה
 העבודה את לבצע אחר קבלן להפעיל או העבודה עבור היחסי החלק את לקבלן שיגיע מהתשלום לנכות זכאית
 .הבנקאית הערבות את להפעיל רשאית תהיה וכן לקבלן המגיעים מהכספיםל "הנ ההוצאות את ולקזז

 ופקסל "דוא כתובת, העירוני המוקד לתוכנת חיבורו לצורך( סמארטפון)חכם  נייד טלפון בעל להיות הקבלן על .ו
 . השוטפת בעבודה והזמינות היעילות לטובת פעיל

 
 או טבע מפגעי כתוצאה  או מועסקיואו /ו הקבלן שאינו אדם ידי על שנעשו פיזיות מחבלות הנובעות תקלות .9

 .ח הקבלן"תבוצע ע בלבד החשמל עבודת, המועצה תרכוש את האמצעים עבור התיקון -צבאית פעילות

על הקבלן חלה החובה לזמן קבלן המומחה לאיתור תקלות על , קרקעית תתבמידה וישנו קצר הנובע מנסיבה ( א.)1
 . י המועצה"עלות  זו תשולם ע. קצר/מנת שיגלה הפגיעה

 יהיו התיקון עבור החומרים וכן והגילוי החפירה עבודת, הקצר' נק איתור לאחר' , א בסעיף לאמור בהמשך( ב)
 . הקבלן חשבון על תהיה החשמל עבודת אך המועצה חשבון על

, לדים)וקישוטי חשמל כולל התאמות לחיבורם  גרילנדות' מ 1,555הקבלן יהיה אחראי על התקנת ופירוק . 0
 -פעמים בשנה 9-מעבר ל. פעמים בשנה 9עד , קצריןביום העצמאות וביום , ( 'וכד כבלים, חשמל שרשראות

, ל"במועדים הנ הגרילנדותקנת ומסיבה כלשהי לא יבצע הקבלן את הת במידה. ייגבה הקבלן תשלום נוסף
 . לקבלן המגיעים מהכספים בכך הכרוכות ההוצאות את ולקזז אחר קבלן להפעיל זכאית המועצהתהיה 

 
לכבות או להגביר תאורה ונקודות חשמל  באירוע ציבורי , להפעילבכל מקום בעיר בו יורה מנהל המחלקה .  1

מטעמו למשך כל זמן האירוע וזאת ללא  מוסמך חשמלאיהקבלן  יעמיד עצמו  או  -י המועצה"המבוצע ע
 . פעמים( 0)שבמשך השנה לא יעלו הדרישות יותר מחמש , יודגש. תמורה נוספת

 .מראש ותיסגר שתוגש מחיר הצעתי "עפתחויב כל קריאה  1-מהדרישה ה החל
 
 11:00ה בשע 2020/06/07ביום שני  קבלנים סיורתתקיים פגישה לקבלת מידע לצרכי הבהרות ולטובת . 1

 .המועצה ממשרדי יציאה
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 . ל לרבות פרטי החוזה והמפרט הטכני "לקרוא בעיון את המסמכים הנ המציעעל  .4
 
 אי בעניין טענה כל מלטעון מנוע ויהא המכרז תנאי לכל מודע הנו, הצעתו הגשת עם בזאת מצהיר המציע. 3

 .ב"וכיוצ טעות או התאמה איאו /ו ידיעה
 

 .ויסודית מקצועית בצורה בחוזה המפורטות העבודות את לבצע מתחייב הקבלן. 15
 

 זאת,  והקבלן המחלקה מנהל בהשתתפות סיור ינוהל המחלקה מנהל שיקבע כפי ובשעות בימים לעת מעת. 11
 . התאורה תקינות בדיקת לטובת קצרין ברחבי  הערב בשעות הקבלן לסיורי בנוסף

 עובדי עם או עובדיו עם נמנה אם בין אדם כל של ורכוש גוף נזקי כל גרימת  על אחראייהא ,בלבד הקבלן. 12
 בתחום מהתרשלות או הקבלן מעבודת כתוצאה ונגרמו במידה המועצה עובדי עם נמנה שאינו ובין המועצה
 .אחריותו

 אחרים גורמיםי "ע שבוצעו משופציםאו /ו חדשים חשמל מתקני בקבלת שותף להיות מחויב הקבלן. 19
כולל ליווי צמוד של תהליכי . וזאת ללא תמורה נוספת חשמל בענייני למועצה ייעוץ למתן בישיבות ולהשתתף

 .עבודה ואישורם

בבעלות המועצה  נכסיםהקבלן מחויב לקיים בדיקות תקינות שנתיות בכלל המוסדות הציבוריים בקצרין . 11
 .הבדיקה מיום עבודה ימי משבעה יאוחר אל חתומים תקינות אישורי והעברת, החינוך מוסדות כל לרבות

, /0/0-אחת לשנה בדיקה ואישור בטיחות לכלל מוסדות החינוך לא יאוחר מ -אישורי בטיחות חשמל .10 -
. מזדמנת/ פ דרישה ובהתאם לביקורת כיבוי שנתית "ע ואחת לשנה בדיקה ואישורי בטיחות חשמל לכיבוי אש

 .י המועצה"ע רפ פורמט שיימס"ע
 אחר קבלן להפעיל זכאית המועצה תהיה, הנדרש במועד הבדיקות את הקבלן יבצע לא כלשהי ומסיבה במידה
 .לקבלן המגיעים מהכספים בכך הכרוכות ההוצאות את ולקזז

 
המחיר אשר יהא על המועצה , י המועצה לבצע עבודת חשמל בפרויקטים שונים"במידה והקבלן יתבקש ע. 11

 ללא 15%י מחירון דקל לעבודות שיפוצים האחרון שבתוקף בהנחה של "הנו עפ, לשלם עבור ביצוע העבודה
. עצה לביצוע העבודהי מנהל מהמו"תוך פרק סביר שייקבע ע, תינתן עדיפות לקבלן הזוכה. שהן כל תוספות

 . המועצה אינה מתחייבת להעביר את כל עבודות החשמל המזדמנות לקבלן הזוכה

 העבודה לביצוע הזמנה קבלת לאחר ורק אך יתקיימו המועצהי "ע הקבלן יתבקש להן נוספות עבודות ביצוע. 11
 . מטעמו שהוסמך מי או מהפקח ומראש בכתב

בקריאת  טיפול . הקבלן אל ישירות בקצרין החשמל מערכת אחזקת בנושא בעיות יפנה העירוני המוקד. 61
, במקום יבוצעו אחזקה במסגרת מידיים תיקונים. הקריאה מפתיחת  שעות( שלוש) 0מוקד לא יעלה על 

 .שעות 14 תוך יטופלו שינוע/  חוץ גורמי הדורשים טיפולים

 .מקומיתח "מל בועדתוחשמל  כחי ראש הרשות לאחראי "הקבלן ימונה ע. 13

 (. משק לשעת חרום)ח "למל יסח הקבלן יגו"במידה והקבלן בר גיוס למל. 25 

 :הבאיםדגשים וההנחיות ה בביצוע לעמוד מתחייב הקבלן. 21

 9טיפול תוך פרק זמן של / טיפול ראשוני  -דית באפליקציה ומתן מענה על פי צורך יזמינות מי -טיפול בקריאות -
 .שעות( שלוש)

עבודות פיתוח , עבודות שיקום, שתתקבל במועצה לרבות פרויקטים חשמלאי בכל עבודת חשמל ונוכחותליווי  -
 .'דחשמל וכ

 .המועצה חשבון על יהיו חלקים, הקבלן ידי על תתבצע העבודה -השחתה עקב עבודות -
 פרק תוך הקבלןי "ע יבוצעו -'וכד תאורה, לוחות, מבנים, משאבות כדוגמת, במועצה שיידרשו חשמל בדיקות -

 .שעות 14 על יעלה שלא זמן
ותהה רשאית לפנות לכל , עבודות פיתוחביצוע /להעביר לקבלן את עבודות התיקון המועצה אינה מתחייבת -

 .קבלן חשמל שיהיה במאגר במועצה
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הגדרת הזמנים הסבירה /ובמידה ויעמוד בקריטריונים לתת הצעה לקבלן הזוכה תינתן האופציה הראשונה -
 .וע העבודהיחל בביצ -לעבודה 

 כלול - בשנה אירועים 9 ועד -קצרין ליום/  העצמאות ליום  מטר 1,555 עדהרכבה של גופי תאורה 0פירוק -
 .בהסכם

 .אירועים 9 ועד קצרין וימי עצמאות לימי{ נקודות חשמל באירוע 10 עד}נקודות חשמל לדוכנים  הכנת -
 רחוב מופעי, יישובי הפנינג, מסיבות, ירידאו גופים שבשליטתה 0מענה חשמלאי לאירועים של המועצה ו מתן -

 .קהילתיים ואירועים
 .המועצה ומוסדות חינוך במוסדות בחשמל לחיסכון שנתית רב תוכנית הכנת -
 .המועצה ולמצלמות המוקד למצלמות חשמל חיבורי כולל העיר ברחבי חשמל ארונות -

 :םהפחתות וניכויי, קיזוזים, תיקון ליקויים .1
 

ידם לתיקון -על חשבונו ליקויים בעבודות לשביעות רצון של הרשות ותוך המועד שנקבע עלהקבלן מתחייב לתקן  .4.1
 .הליקוי

 

הרשות רשאית לתקן את הליקויים בעצמה או על ידי מי מטעמה , לא תיקן הקבלן במועד את הליקויים כאמור .4.0
אין . 10%ותהא זכאית להשבה מיידית של כל הוצאה או נזק שנגרמו לה בגין כך בתוספת של , על חשבון הקבלן

 .ין אילובאמור בכדי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות הרשות בעניין זה ובמקרים מע
 

והקבלן לא יתקן את הליקויים בהתאם לדרישתה ובפרק הזמן , י הרשות במהלך העבודות"אם יתגלו ליקויים ע .4.1
הרשות להפחית מגובה התמורה לקבלן סכומים המכמתים את הנזק בצירוף פיצוי  תרשאי, אשר הוקצב בעניין

 .ושיפוי החברה על גרימת הליקוי
  

ליום איחור  ₪ 055-לקריאת מוקד ו ₪ 205כפי שמופיע בחוזה יגרור קיזוז של בביצוע עבודה / בטיפול  איחור .4.1
 .פרויקטים/בביצוע עבודות

 

ויעבירם , הקיזוז בגין כל אחד מהם גובהבתום כל חודש קלנדארי יפרט המנהל מטעם הרשות את הליקויים ו .4.4
 .לקבלן

 

הערעור ; מסירת רשימת הליקויים לקבלןיום מיום ( 95)הקבלן רשאי לערער על החלטת המנהל בתוך שלושים  .4.3
המנהל נדרש ליתן את ; המנהל הוא שייקבע והחלטתו בעניין תהא סופית; ייעשה בכתב למנהל מטעם הרשות

 .ידי הקבלן-מיום הערעור בעניין על מיםי( 10)וחמישה -החלטתו הצודקת בעניין בכתב בתוך ארבעים
 

בגין אי ביצוע של עבודה , לכל מקרה, ח"ש 1,555 סך עלפיצויים מוסכמים מראש   רשותהקבלן ישלם ל .4.15
כל זאת בלא להפחית , נדרשת בהתאם לדרישות החוזה ונספחיו או בגין ביצוע לקוי של עבודה כמפורט להלן

 .מזכויות הרשות  לקזז סכומים נוספים בגין נזקים נוספים שנגרמו עקב הליקוי 
 

או לעקל מהקבלן בכל /או לעכב ו/או לנכות ו/או להפחית ו/רשאית לקזז ו רשותה, מבלי לגרוע מהאמור לעיל .4.11
, מגיע לקבלן לפי החוזה או מכל סכום אחר שעל הרשות לשלמו לקבלן, לכאורה, עת ובכל זמן כל סכום אשר

פי -או על/פי חוק ו-פי דין או על-פי חוזה או על-או לצד שלישי על/אשר לדעת המנהל מגיע מהקבלן לרשות ו
 .בין שהוא קצוב ובין שאינו קצוב ,החלטה שיפוטית
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מכל , (או עיכוב בביצוע העבודות/ו)של עבודותיו נשוא חוזה זה , חלקית או מלאה, הקבלן יימנע מהשבתה .4.12
או /או כתוצאה מסכסוך כספי ו/לרבות סיבה הנעוצה בסכסוכי עבודה שבין הקבלן לבין עובדיו ו, סיבה שהיא

 .או מכל סיבה אחרת/משפטי עם הרשות ו
 

אחוזים ( 15%)של עשרה  שיעורב פיצויים מוסכמים מראשישלם הקבלן לרשות  -השבית הקבלן את עבודותיו .4.19
אין בפיצוי האמור כדי לגרוע מזכויותיה ; כל יום עבודה שבו לא ביצע את העבודותל החודשיתמגובה התמורה 

לרבות באמצעות , שבתת הפעילותאו לנכות סכומים כסף נוספים בגין ה/או להפחית ו/האחרות של הרשות לקזז ו
 .חילוט ערבות הביצוע

 .כמו כן רשאית הרשות לתבוע את הקבלן בגין מלוא הנזקים אשר יגרמו לה כתוצאה מהשבתת עבודות הקבלן

נים או עובדים אחרים /להעסיק קבלן, הרשות רשאית במקרה של השבתה כאמור, מבלי לגרוע מהאמור לעיל .4.11
ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות , בעצמה( או חלקן)או לבצע את העבודות /ו( או חלקם)בביצוע העבודות 

 .10%הכרוכות בביצוע העבודות כאמור בתוספת של 
 

 -בחוזה שנקבע הזמן פרק תוך יבוצעו שלא, הזוכה הקבלן באחריות שהינם ופרויקטיםעבודות /קריאות .4.10
 העבודה עלות מלוא את הזוכה לקבלן ולקזז העבודה את לבצע לו לאשר, חיצוני לקבלן לפנות המועצה רשאית

 .10% ובתוספת השוטף החודשי מהחשבון
 

 למועצה השייכים המבנים פירוט
 

 המבנה  כתובת  המבנה 

לרבות אולם ההתעמלות ומבנה , מרכז הצעירים – הישן גמלאס "בי 1
 החטיבה לשעבר 

 דבורנית ' רח

 גילבון' רח החדש גמלאס "בי 2

 9 גלעד רמות' רח לרבות אולם ההתעמלות  נועם דרכיס "בי 9

 איה' רח עתידיות תוספות כולל,  והגולן קצרין אולפנה 1

,  בתרא' , וב' שושנים א, חרוב , נועם , תאנה , עפרוני : גני ילדים  מבני 0
, שני גנים זויתן,דבורנית,צופית, כחל, דוכיפת, רימון, דבורנית, האלה 

 יוםמעון -זויתן גן, ד"חב, דקל
 .מים חדשים בגנים"כולל תוספות ממ. נוספת ומועדונית אופק מועדונית

 . קצרין ברחבי

 "אוהלו" מכללת מתחם ה"פסג מרכז 1

 איתן מרכז .רווחה ומחלקת חדשה ומעלית מדרגות גרם+  מקומית מועצה משרדי 1

 איתן מרכז (.חנויות 15עד ) איתן במרכז המועצה בבעלות חנויות 4

 ציבוריים כולל מרכז הפעלה  מקלטים 3
 

 קצרין  רחבי

 לב קצרין  מקלט ז"משא מבנה 15

 התעשייה  אזור ח "מל מחסן 11

 התעשייה אזור התעשייה באזור הנדסה ארכיון 12

 התעשייה  אזור המועצה  מחסן 19
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 ס"מתנ רחבת הספרייה כולל קומת הגג  מבנה 11

 האלונים ' רח מועצה דירת 10

 קצרין רחבי (דירות 10עד )פ שבבעלות המועצה ברחבי קצרין "שו דירות 11

  חוקוק' רח .י "שפ משרדי 11

 השוק לצד זויתן' רח כדורגל כולל עמודי תאורה ופנסי התראה למטוסים  מגרש 14
  העירוני

 קצרין  רחבי .מרכזיים המוצבים בכל השכונות ( פיקוד ארונות) טרנספורמציה חדרי 13

 השוק העירוני , זויתן ' רח . העירוני בשוק סככה 25

; החי פינתי "עזויתן ' רח ציבוריים שירותים 21
' רח; איתן מרכז

 ,האומנים
 מיקולוב פארק

 איתן מרכז .א "מד מקלטאשפה  חדר 22

 זויתן ' רח . פנימי לבןמזנון ומבנה +  קצריחי 29

 זויתן ' רח חקלאית חווה 21

 איתן מרכז מבנה לשכת האוכלוסין וההגירה   20

 ישירה אחריות יש ולמועצה זו בטבלה הוזכרו שלא נוספים מקומות 21
 המפקח להוראת בהתאם לאחזקתם

 קצרין רחבי

 המוקד למצלמות חשמל חיבורי כולל העיר ברחבי חשמל ארונות 21
 .המועצה ולמצלמות

 קצרין רחבי

 
 
 
 _______________________: המציע  חתימת
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 'ב נספח

 02/2/61נספח התייקרויות לחוזה קבלני למכרז 
 
 

 "(המועצה:"להלן)     המועצה המקומית קצרין   :בין
 

 "(הקבלן: "להלן)  _______________________  :לבין
 
 

 :ובתנאים כדלקמןהתייקרויות התמורה על פי החוזה המקורי תשולמנה באופן 
 

( לוח כללי)התמורה  המשולמת לקבלן בתשלומים חודשיים תעודכן לפי השינויים שיחולו במדד המחירים לצרכן  .א
' י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל מי שבמקומה באופן המפורט בסעיף ב"המתפרסם ע" המדד"להלן 
 .להלן

 
שא בשינויים יי, לחוזה' א 11כאמור בסעיף , לקבלןהתשלום החודשי . 51/2525המדד הבסיסי הוא מדד חודש  .ב

העדכון יבוצע בתחילת כל רבעון דהיינו . המתחייבים מהפרשי המדדים אשר יחושבו אחת לשלושה חודשים
נערך חישוב כאמור ונמצא כי חל שינוי בשלושת . על בסיס מדד החודש שלפני, יולי אוקטובר, אפריל, בינואר

בסיס לתשלום , י השינוי"ווה הסכום המתקבל מחישוב התשלום החודשי עפיה,החודשים האחרונים במדד
 .שלושת החודשים הבאים

 
החישוב יחושב , לשם הבהרה מצוין כאן בפירוש כי חישוב חדש כאמור ישמש בסיס לתשלום בעתיד ולא למפרע .ג

המדד )יסי הפרשי המדד בין החודש האחרון מקבוצת שלושת החודשים הקודמים לבין המדד הבס: כדלקמן
 (51/2525הבסיסי הוא מדד חודש 

 
 
 

___________________ 
 "המציע"חתימת     

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 מועצה מקומית קצרין       /6102/2' מכרז מס

 

 93מתוך  24עמוד 
 

 ביטוח ה ודרישות הוראות –' נספח ג

 :לעניין הגדרות נספח ביטוח זה

 .______________________________ -" המבוטח"
או /ו רשותיים סמך גופיאו /או חברות עירוניים ו/או תאגידים ו/מועצה מקומית קצרין ו –" האישור מבקש"

 . או עובדיהם /או מנהליהם ו/או נבחריהם ו/עמותות בשליטתם ו
 .קצרין ברחבי ציבור במוסדות חשמל ומתקני חוץ תאורת מערכות אחזקת עבודות –" השירותים"

אצל חברת ביטוח , על המבוטח לערוך ולקיים, פי כל דין-או על/פי הסכם זה ו-לגרוע מאחריות המבוטח על מבלי
ולעניין ביטוח חבות המוצר ואחריות מקצועית למשך , מורשית כדין בישראל במשך כל תקופת מתן השירותים

: להלן)להלן  0 ים בסעיף את הביטוחים המפורט, שנים לאחר תום תקופת מתן השירותים 1תקופה נוספת של 
 "(.ביטוחי המבוטח"

 כמפורט מעבידים חבות ביטוח לערוך שלא רשאי הוא שכירים עובדים מעסיק אינו והמבוטח היה כי מוסכם
 .עובדים העסקת אי על בכתב הצהרה האישור למבקש שהעביר ובלבד להלן 4.2 בסעיף

ימים לפני מועד תחילת  1על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור , ללא כל דרישה מצד מבקש האישור
אישור קיום , ובכל מקרה כתנאי מקדים לתחילת מתן השירותים, ממועד החתימה על הסכם זה/השירותים

-2513ביטוח וחיסכון , רשות שוק ההון, בהתאם להוראות המפקח על הביטוח, המבוטחחתום בידי מבטח , ביטוח
 "(. אישור ביטוחי המבוטח: "להלן) 1-1

על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור את אישור ביטוחי , לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי המבוטח
או למשך תקופה , התקשרות על פי ההסכםוכך למשך כל תקופת ה, המבוטח בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת

 .לעיל 0 נוספת כמפורט בסעיף 
לחול בו בכל פעם שמבטח המבוטח יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות מבוטל או עומד 

יום לפני מועד  95, על המבוטח לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, שינוי לרעה
 .ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח

לא תגרע , מובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי המבוטח במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח זה
ועל המבוטח לקיים את כל התחייבויות המבוטח על פי הסכם זה גם אם , הסכם זה מהתחייבויות המבוטח על פי

מוסכם כי . ימנע מהמבוטח מתן השירותים בשל אי הצגת אישור על עריכת ביטוחי המבוטח כמפורט לעיל
או כלפי הבאים מטעם מבקש האישור /או דרישה כלפי מבקש האישור ו/המבוטח יהיה מנוע מלעלות כל טענה ו

 .כך שלא יתאפשר למבוטח להתחיל בשירותים טרם הומצא אישור ביטוחי המבוטח כנדרש עקב

לדאוג ולוודא , לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, על המבוטח לקיים את כל תנאי ביטוחי המבוטח
שביטוחי המבוטח יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח לקיימם ולשאת בהשתתפויות העצמיות 

כן מתחייב המבוטח להודיע למבקש האישור מיד על כל אירוע העלול להוות עילה . נקובות בביטוחי המבוטחה
ידי מבקש האישור -לתביעה ולשתף עם מבקש האישור ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט על

 . להגישה למבטחים

ועל המבוטח לבצע כל שינוי או , ור לעילמבקש האישור רשאי לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא כאמ
מוסכם בזה במפורש כי אין . תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות המבוטח כאמור בנספח ביטוח זה

או באי בדיקתם /או בבדיקתם ו/בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת ביטוחים אלה ו, בעריכת ביטוחי המבוטח
ר התאמת ביטוחי המבוטח למוסכם ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על או בשינויים כדי להוות אישור בדב/ו

פי -או על/פי הסכם זה ו-או לצמצם את אחריות המבוטח על/או על מי מטעם מבקש האישור ו/מבקש האישור ו
 .דין

 על המבוטח לגרום, בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי המבוטח לבין האמור בסעיף ביטוח זה
 .לשינוי ביטוחי המבוטח על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה

הינה , כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף ביטוח זה, מוסכם בזאת
או /פי הסכם זה ו-שאינה פוטרת את המבוטח ממלוא החבות על, מזערית המוטלת על המבוטח בבחינת דרישה 

או כלפי מי מהבאים מטעם מבקש /או דרישה כלפי מבקש האישור ו/למבוטח לא תהא כל טענה ו. פי דין-על
או היקף הכיסוי הביטוח /או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/האישור בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו

 .שהוצא על ידי המבוטח
או משלימים /לערוך ביטוחים נוספים ואו /ככל שלדעת המבוטח קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח ו

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

בכל ביטוח חבות נוסף . למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון, מבקש האישור או כלפי מי מטעם/מבקש האישור ו
 .בכפוף לסעיף אחריות צולבת, ידי המבוטח יורחב שם המבוטח לכלול את מבקש האישור-או משלים שייערך על/ו
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, את מבקש האישור ואת הבאים מטעם מבקש האישור, המבוטח מטעםבשמו ובשם הבאים , המבוטח פוטר
או /ידי מי מטעם ו-או על/ידי המבוטח ו-מאחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו שיובא על

, או אשר משמש את המבוטח לצורך ביצוע השירותים/או לסביבתם ו/עבור המבוטח למקום ביצוע השירותים ו
, כלי רכב, לרבות משאיות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור) כאמור לרכוש נזק עקב תוצאתי אבדן לרבות במפורש

 .אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון, (נגררים וכלי שינוע כלשהם

על המבוטח לכלול בהסכמי , או בקשר עם השירותים/בהתקשרות המבוטח עם קבלני משנה במסגרת ו
או לכלול את קבלני המשנה /לדרישות הביטוח על פי סעיף זה ו" גב אל גב"וח ההתקשרות עמם הוראות ביט

 .בביטוחי המבוטח בהתאמה כאמור
בין אם בוצעו , כי המבוטח נושא באחריות כלפי מבקש האישור ביחס לשירותים, למען הסר ספק מובהר בזאת

או /וטח ישא באחריות לשפות ווהמב, באמצעות המבוטח ובין אם בוצעו באמצעות קבלני משנה מטעם המבוטח
בין אם , ידי קבלן המשנה-או נזק שייגרם בשל השירותים שבוצעו על/לפצות את מבקש האישור בגין כל אובדן ו

 . או בביטוחי קבלני המשנה מטעם המבוטח ובין אם לאו/או נזק כאמור מכוסה בביטוחי המבוטח ו/אובדן ו
, או מי מטעמם/או קבלני משנה ו/או תביעה מצד הקבלנים ו/ה ואו דריש/מוסכם בזאת כי היה ותועלה טענה ו

או הוצאה שיישאו /או מי מטעם מבקש האישור בכל תשלום ו/באחריות המבוטח לשפות את מבקש האישור ו
 .לרבות ההוצאות המשפטיות, בהם

  .ת כלשהיאו כדי להטיל על מבקש האישור אחריו/אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו
לרבות נזקים שהם מתחת לסכום , יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בלתי מבוטחים המבוטחכי , מובהר

או בשיפוי מבקש האישור בגין כל /מוסכם במפורש כי המבוטח יהא חייב בפיצוי ו, כמו כן. ההשתתפות העצמית
נזקים שבאחריות המבוטח לפי דין  בגין, בו לרבות תשלום השתתפות עצמית יחוייבאו תשלום שהמבוטח /נזק ו

 או לפי הסכם זה מיד עם דרישתו הראשונה בכתב
 

. מוסכם בזאת כי המבוטח מתחייב להעביר תוכן נספח ביטוח זה לידיעת מבטחו על כל התנאים הכלולים בו
במקרה של . יובהר כי על המבוטח חלה החובה לוודא כי התחייבויותיו על פי נספח זה כלולות בביטוחים שערך

 .אישורי הביטוח שצורפו הינם דוגמא בלבד ואינם נוסח מחייב. סתירה יגברו הוראות הסכם זה

 :ביטוחי המבוטח
  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
או גוף /או לרכושו של אדם ו/או נזק העלול להיגרם לגופו ו/פי דין בשל פגיעה ו-המבטח את חבות המבוטח על

 .כלשהו בקשר עם השירותים
הביטוח לא יהיה כפוף לכל הגבלה בדבר חבות בגין וכלפי קבלנים קבלני משנה ועובדיהם וכן תביעות תחלוף מצד 

עובדי , מבקש האישור, למען הסר ספק. סייג אחריות מקצועית לא יחול בגין נזקי גוף. המוסד לביטוח לאומי
 .מבקש האישור ורכוש מבקש האישור ייחשבו במפורש לצד שלישי

כמו . פי דין-לא יכלול סייג בדבר חבות בגין נזק גוף עקב השימוש בכלי רכב שלא קיימת חובה לבטחה על הביטוח
עד לסך ( רכוש)צד שלישי  -הביטוח יכלול כיסוי עודף החל מעבר לגבול האחריות התקני של ביטוח רכב מנועי , כן

105,555 ₪. 
או /עקב מעשה ו האישור מבקש עלה להיות מוטלת הביטוח יורחב לשפות את מבקש האישור בשל אחריות שעלול

בכפוף לסעיף אחריות צולבת על פי נחשב הביטוח כאילו נערך , או הבאים מטעם המבוטח/מחדל של המבוטח ו
 .בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח

 .לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח₪  2,555,555:גבול אחריות
  ביטוח אחריות מעבידים

 -ם "או חוק האחריות למוצרים פגומים התש/ו[ נוסח חדש]פי פקודת הנזיקין -המבטח את חבות המבוטח על
 . או עקב השירותים/או מחלה העלולה להיגרם למי מעובדי המבוטח תוך כדי ו/בשל פגיעה גופנית ו, 1345

 . דבר העסקת נוערשעות עבודה ומנוחה וכן ב, הביטוח לא יכלול מגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק
או מחלה כלשהי כי מבקש /הביטוח יורחב לשפות את מבקש האישור היה ויקבע לעניין קרות תאונת עבודה ו

 .האישור נושא בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי המבוטח
 .לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח₪  25,555,555 -לתובע ו₪  1,555,555: גבול אחריות

 ועית ביטוח אחריות מקצ
בגין , או דרישה שתוגש לראשונה במהלך תקופת הביטוח/פי דין בשל תביעה ו-המבטח את חבות המבוטח על

 . או מי מהפועלים מטעם המבוטח/או מחדל מקצועי מצד המבוטח ו/טעות עקב מעשה ו
 .הביטוח יכלול מועד למפרע אשר לא מאוחר ממועד תחילת מתן השירותים

או /בקש האישור בשל אחריות שעלולה להיות מוטלת על מבקש האישור עקב מעשה והביטוח יורחב לשפות את מ
בכפוף לסעיף אחריות צולבת על פי נחשב הביטוח כאילו נערך , או הבאים מטעם המבוטח/מחדל של המבוטח ו

 .אך לא תביעת מבקש האישור כנגד המבוטח, בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח
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הוצאת דיבה , אבדן מסמכים, ה בדבר אי יושר או מעילה באמון מצד עובדי המבוטחהביטוח לא יכלול כל הגבל
 .השמצה וחריגה מסמכות ונזק כספי או פיננסי, או לשון הרע/ו

חודשים לאחר תום תוקף הביטוח בתנאי כי לא נערך על ידי המבוטח ביטוח  12הביטוח יכלול תקופת גילוי של 
ובמידה והביטול או השינוי בתנאי הביטוח לא נבע מאי תשלום , מסעיף זה חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב

 .או מרמה של המבוטח
 .לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח₪  1,555,555: גבול אחריות

 ביטוח כלי רכב 
 מטעם מיאו /ו המבוטח את המשמשים רכב בכלי שימוש עקב גופנית פגיעה בגין דין פי על כנדרש חובה ביטוח

 בגבול, כאמור רכב בכלי שימוש או בעלות עקב( תוצאתי נזקלרבות ) שלישי צד לרכוש נזק בגין וכן, המבוטח
 .דין כל לפי לערוך המבוטח על שחובה אחר ביטוח כל וכן, לאירוע ₪ 155,555-מ יפחת לא אשר אחריות

 

 :ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם
או דרישה בדבר /האישור וכי מבטח המבוטח מוותר על כל טענה וידי מבקש -הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על

 .שיתוף ביטוחי מבקש האישור
יום לאחר משלוח הודעה של המבטח  95לא ייכנס לתוקף אלא , או ביטול של מי מביטוחי המבוטח השינוי לרע

 .או הביטול לרעהלמבקש האישור בדבר השינוי 

או מי /אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי המבוטח ו או/הפרת תנאי ביטוחי המבוטח והתנאותיהם ו
 .מטעם המבוטח לא תגרע מזכויות מבקש האישור לקבלת פיצוי או שיפוי על פי הביטוחים כאמור

( אם קיים)חריג רשלנות רבתי . 2519לא יפחת מתנאי ביט מהדורה ( למעט ביטוח אחריות מקצועית)היקף הכיסוי 
ול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות המבוטח על פי חוק חוזה ביטוח אולם אין בביט, יבוטל

 . 1341 -א "התשמ
אולם הויתור על זכות , המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי מבקש האישור וכלפי הבאים מטעם מבקש האישור

 . התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון
 . לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות החלות על פיהןעל המבוטח מוטלת האחריות 

 .טוח זה תהווה הפרה יסודיתיהפרה של איזה מהוראות נספח ב

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 כיסויים

 סוג הביטוח
 

 גבולותלפי  חלוקה
 ביטוח סכומיאחריות או 

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

 וביטול בתוקף נוספים כיסויים סכום ביטוח/ גבול האחריות סיום. ת תחילה. ת
  חריגים

 'ד לנספח בהתאם כיסוי קוד לציין יש
 מטבע סכום

 (952)אחריות צולבת  ₪  2,555,555     'צד ג
 (951)הרחב שיפוי 

 (951)קבלנים וקבלני משנה 
( 954)ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר 

או גופי סמך /או עמותות בנות ו/חברות  ו
או עובדיהם /או נבחריהם ו/רשותיים ו

 (ומנהליהם
 (953)לטובת מבקש האישור  ויתור על תחלוף

 (910)ל "כיסוי לתביעות המל
 -מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 

או עמותות בנות /חברות  ו( 925)גורם אחר 
או /או נבחריהם ו/או גופי סמך רשותיים ו/ו

 (עובדיהם ומנהליהם
 -מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 

 (921) מבקש האישור
 (922)' מוגדר כצד גמבקש האישור 

 (924)ראשוניות 
 (923)' רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג

 1,555,555     אחריות מעבידים
 לתובע

25,555,555 
לארוע 

ולתקופת 
 הביטוח

 (951)הרחב שיפוי  ₪ 
( 954)ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר 

או גופי סמך /או עמותות בנות ו/חברות  ו
או עובדיהם /ואו נבחריהם /רשותיים ו

 (ומנהליהם
 (953)ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור 

 מי של כמעבידם וייחשב היה - נוסף מבוטח
 (913) המבוטח מעובדי

 (924)ראשוניות 

 (951)אבדן מסמכים  ₪  1,555,555     אחריות מקצועית
 (959)השמצה והוצאת לשון הרע , דיבה

 (951)הרחב שיפוי 
( 954)ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר 

או גופי סמך /או עמותות בנות ו/חברות  ו)
או עובדיהם /או נבחריהם ו/רשותיים ו

 (ומנהליהם
 (953)ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור 

 -מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 
או עמותות בנות /חברות  ו)( 925)גורם אחר 

או /או נבחריהם ו/ים ואו גופי סמך רשותי/ו
 (עובדיהם ומנהליהם

 -מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 
 (921) מבקש האישור

 (920)מרמה ואי יושר עובדים 
 (921)פגיעה בפרטיות 

 (921)שיהוי עקב מקרה ביטוח /עיכוב
 (924)ראשוניות 

 (992)חודשים  12 -תקופת גילוי 
 

 (*:'גיש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח , לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, בכפוף)פירוט השירותים 
 (544)עבודות אחזקת מערכות תאורת חוץ ומתקני חשמל במוסדות ציבור ברחבי קצרין 

 

 *שינוי הפוליסה /ביטול

 .בדבר השינוי או הביטול האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום /0ייכנס לתוקף אלא  לא,  ביטוח פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי
 

 . ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף -באישור ביטוח כללי * 

 (DD/MM/YYYY)הנפקת האישורתאריך  אישור קיום ביטוחים - 1'נספח ג

המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה . בהתאם למידע המפורט בה, בתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה  במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה, יחד עם זאת. וחריגיה

 .שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור
 *מעמד מבקש האישור *אופי העסקה מבוטחה *מבקש האישור

או /מועצה מקומית קצרין ו:  שם
 כלכליות שלה/חברות עירוניות

 ן"נדל☐ _________: שם

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☐

 ______: אחר☐
עבודות אחזקת מערכות 

תאורת חוץ ומתקני 
חשמל במוסדות ציבור 

 ברחבי קצרין

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 ______: אחר☐

.: פ.ח./ז.ת 055211550.: פ.ח
_________ 

 , 24. ד.ת, מרכז איתן: מען
 1235555: מיקוד , קצרין    

 _________: מען

 חתימת האישור
 :המבטח
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 'נספח ד

 טופס הצהרת בטיחות

מבקשת לשים דגש מיוחד בנושא הבטיחות בעת ביצוע ( החברה –להלן )קצרין   מקומיתהואיל והמועצה ה
וך ברחבי קצרין המפורטות במסמכי עבודות אחזקת מערכות תאורת חוץ ומתקני חשמל במוסדות ציבור וחינ

( הקבלן –להלן )_______________________________ ומסמכי חוזה הקבלנות ולוודא כי  11/2525מכרז 
 .פי כל דרישות דיני וכללי הבטיחות הנוגעים לעבודות אלה-העבודות על מבצע את

– לפיכך הקבלן מצהיר ומתחייב כלפי החברה  כדלקמן 

הניסיון ויכולת הביצוע הנדרשים לשם ביצוע העבודות בבטיחות לרבות כוח , המיומנות, הוא בעל הידע .1
 .יצוע העבודותכלים וכל אשר נדרש לב, ציוד, שעומד לרשותו, אדם מיומן

 .התקנות ודיני הבטיחות החלים על עבודות אלה, הוא מכיר וידועים לו כל החוקים .2

הוא מנוסה בטיפול בסיכוני הבטיחות בעבודות נשוא חוזה הקבלנות וכי בדק את הסיכונים הקיימים  .9
ות אלו וכי ברשותו כל באתרי העבודה וכי יש לו ולעובדיו הניסיון והידע להתמודד עם סיכונים ונושאי בטיח

, עובדי החברה, עובדיו, ציוד הבטיחות המתאים לביצוע העבודות תוך הבטחה מלאה של בטיחות התושבים
 .עובדי הרשויות המקומיות החברות בחברה  ועוברי אורח

וכי העובדים , העובדים המועסקים מטעמו בעבודות נשוא חוזה הקבלנות בקיאים בנוהלי הבטיחות .1
 .והוכשרו לביצוע העבודות ועברו הכשרה והדרכה כנדרש, מיומנים ומנוסים, על ידו הם מקצועיים המועסקים

התקנות ודיני הבטיחות החלים על , פי כל החוקים-ינהגו על, הוא ועובדיו וכל הבא בשמו או מטעמו .0
ון הפיקוח על לרבות הדרכות בהתאם להוראות תקנות ארג, בעת ביצוע העבודות, על כל פרטיהם, העבודות
 .1333-ט"התשנ, (מסירת מידע והדרכת עובדים)העבודה 

הוא יקפיד כי כל הפועל מטעמו יבצע את עבודתו תוך הקפדה מלאה על כללי הבטיחות בהתאם  .1
החוקים והתקנות הנוגעים לאותה עבודה ומתחייב לשאת באחריות מלאה ובלעדית , להוראות דיני הבטיחות
מטעמו העובר על איזה מהוראות אלו במהלך ביצוע העבודות והוא פוטר את החברה לכל עבירה של כל עובד 

 .מכל אחריות לאי ביצוע איזה מהן על ידו או על ידי הפועל מטעמו

, ציוד המגן האישי ואמצעי הבטיחות הנדרשים בעבודתם, הוא יקפיד לספק לעובדיו את כל העזרים .1
ולנקוט בכל אמצעי הזהירות , 1331-ז"התשנ, (וד מגן אישיצי)לרבות בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה 

 .,וההתראה הדרושים בעת ביצוע העבודות

או מסמכי /או לגרוע מהוראות חוזה הקבלנות ו/אין באמור בכתב התחייבות זה בכדי להפחית ו .4
 .המכרז

 .________________ תאגיד' מס./ז.ת./פ.ח./צ.ח______________________________, : שם המציע

 ._____________________. ז.ת______________________, : המוסמך לחתום בשם המציע

 .____________________: תאריך   ________________________: מציעחתימה וחותמת של ה
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 תצהיר לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים -'ה נספח

לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את ____________, . ז.תת /בעל____________________, מ "אני הח
 :כדלקמן, ה בזה בכתב/מצהיר, ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן/האמת וכי אהיה צפוי

המציע במכרז _____________ צ .ח./פ.ח________________ כת לחתום על תצהיר זה בשם /הנני מוסמך
 .קת מערכות תאורת חוץ ומתקני חשמל במוסדות ציבור ברחבי קצריןלביצוע עבודות אחז 11/2525' פומבי מס

 12)או לפי חוק שכר מינימום בשנה /המציע לא הורשע בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים ו .1
 .שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות במכרז( חודשים

 
אזי ההרשעה האחרונה לא , עובדים זריםאם המציע הורשע בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק  .2

 .השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז( 9)תה בשלוש יהי
 
אזי ההרשעה האחרונה לא , אם המציע הורשע בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום .3

 .השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז( 9)תה בשלוש יהי
 
 1309-ג"התשי, פעל בכל הקשור למכרז בהתאם להוראות כל דין ובכלל זה הוראות חוק עבודת נוערהמציע י .4

ידוע למציע כי הפרה של כל אחת מהוראות אלה תהווה הפרה יסודית של התחייבויות . וכל תקנות מכוחו
 .המציע מכוח המכרז

 
הנוגעת או מי ממנהליו לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון או כרוכה באלימות או בעבירת מרמה /המציע ו .5

ידוע למציע . השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז( 1)וזאת בשבע  לתחום עיסוקו של המציע
או /לו כל טענה והצעתו לא תיבחר כזוכה במכרז ולא תהא , שבמקרה של הרשעה באיזה מן העבירות כאמור

 .תביעה בקשר לכך
 
או נגד מי ממנהליו חקירה פלילית או הליכים /כמו כן למיטב ידיעתי לא מתנהלים במועד זה נגד המציע ו .6

מתנהלים הליכים משפטיים או חקירה פלילית או הוגש כתב * לחלופין. משפטיים בגין עבירה פלילית כאמור
 :גין עבירה פלילית כאמור או בגין עבירה אחרת כמפורט להלןאו נגד מי ממנהליו ב/אישום נגד המציע ו

_____________________________________________________________________________
____________________________________________________ . 

או הגשת כתב /או חקירה ו/וידוע למציע כי לחברה יהיה שיקול דעת לא לבחור בהצעת המציע עקב הליכים 
 .או תביעה בקשר לכך/כפי שפורט לעיל ולא תהא לו כל טענה ו, אישום

 . זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת, זה שמי .7
 

                        ______________________ 
 חתימת המצהיר          

 

 אישור עורך דין

במשרדי ___________________, ד "עו, בפני הופיע______________ הנני מאשר בזה כי ביום 
. ז.ה על ידי ת/תה עצמו/שזיהה' _________________,  גב/מר__________________________, 

ה להצהיר את האמת שאם לא כן /ה כי עליו/ולאחר שהזהרתיו___________________  שמספרה  
 .מה עליה בפני/ה זו וחתם/נות הצהרתוה את נכו/אישר, ה לעונשים הקבועים בחוק/תהיה צפוי/יהיה

 ___________________ ד"עו וחותמת חתימה_______________  : תאריך 
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 'ו נספח

תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ובדבר תשלום שכר מינימום כדין לפי חוק עסקאות עם גופים 
 ציבוריים

 האמת להצהיר עלי כי שהוזהרתי לאחר______________, .ז.ת________________מ "הח אני
   :כדלקמן, בזאתה /מצהיר, כן אעשה לא באם בחוק הקבועים לעונשיםה /צפוי אהיה וכי

 המציע אצל_________________________________________  -כ משמש אני .1
 .ובעבורו בשמו זה תצהיר מטעמו ליתן ומוסמך( המציע -להלן)____________________________ 

 
 :זה בתצהיר .2
 
 גם בעל   –אם המציע הוא חבר בני אדם . שנשלט על ידי המציע מי   - "זיקהבעל "
 או תאגיד  , השליטה בו או תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל המציע 
 או מי מאחראי , הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו של המבקש 
  .מטעם המציע על תשלום שכר העבודה 
 .1341-א"התשמ( רישוי)כהגדרתה בחוק הבנקאות       -    "שליטה"
 
 [:במשבצת המתאימה Xיש לסמן ]מצהיר בזאת כי  אנוכי וכל בעל זיקה למציע  הנני .9
 

 91)ג "התשסה בחשוון "הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ לא 
-א"התשנ, (והבטחת תנאים הוגנים איסור העסקה שלא כדין)לפי חוק עובדים זרים ( 2552באוקטובר 

 ;1341-ז"התשמ, או לפי חוק שכר מינימום/ו 1331
 

 לפי ( 2552באוקטובר  91) ג"התשסה בחשוון "ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ הורשענו
או לפי חוק שכר /ו 1331-א"התשנ, (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים)חוק עובדים זרים 

חלפה שנה אחת לפחות ממועד , אך במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, 1341-ז"התשמ, מינימום
 ;ההרשעה האחרונה

 
 .אמת תצהירי ותוכן חתימתי זו שמי זהו .1

__________ 
  חתימה 

 

 אישור עורך דין

במשרדי ___________________, ד "עו, הופיע בפני______________ הנני מאשר בזה כי ביום 
ה על ידי /תה עצמו/שזיהה' _________________,  גב/מר__________________________, 

להצהיר את האמת שאם ה /ה כי עליו/ולאחר שהזהרתיו___________________  שמספרה  . ז.ת
מה עליה /ה זו וחתם/ה את נכונות הצהרתו/אישר, ה לעונשים הקבועים בחוק/תהיה צפוי/לא כן יהיה

 .בפני

 ___________________ ד"עו וחותמת חתימה_______________  : תאריך 
 

 
 
 
 
 



 
 מועצה מקומית קצרין       /6102/2' מכרז מס

    

 23עמוד  ______________________________: חתימה וחותמת המציע
 

 
 'ז נספח
 מציע ערבות
 

     :לכבוד
 קצרין המקומית המועצה

 
 

 ערבות מציע  -ערבות בנקאית   :הנדון                                            
 

 
 

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל ( "המבקשים" -להלן )_____________________ על פי בקשת 
 .שתדרשו מאת המבקשים, (אלפים שקלים חדשים חמשת)שקלים חדשים  0,555סכום עד לסך של 

 
 .הנפקתה ממועד החל לצרכן המחירים למדד צמודה תהיה זו ערבות

 
 את להוכיח צורך יהיה ולא, לביטול ניתנת ולא תלויה ובלתי אוטונומית, חוזרת בלתי הינה זו ערבות

 על תשלום קבלת לשם, תחילה להגיש חייבים תהיו ולא, אחר באופן או, משפטי בהליך פיה על דרישתכם
 .המבקשים מאת תשלום תחילה ולדרוש, המבקשים נגד משפטית תביעה, פיה

 
ימים מיום דרישתכם בכתב שתגיע  1תוך , ל"אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ

 .מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים, אלינו
 
 

ל לא "דרישה שתימסר לנו אחרי המועד הנ  ;בכלל ועד____________ שאר בתוקפה עד יערבות זו ת
 .תענה

 
 
 
 
 
 
 
 

 ,בכבוד רב
________________ 

_________________ 
_________________ 
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 'ח נספח
 ביצוע ערבות

     :לכבוד
 קצרין המקומית המועצה

 
 

 ביצוע ערבות  -ערבות בנקאית   :הנדון                                            
 

 
 

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל ( "המבקשים" -להלן )_____________________ על פי בקשת 
 .שתדרשו מאת המבקשים, (אלפים שקלים חדשים עשרת)שקלים חדשים  15,555סכום עד לסך של 

 
 .הנפקתה ממועד החל לצרכן המחירים למדד צמודה תהיה זו ערבות

 
 את להוכיח צורך יהיה ולא, לביטול ניתנת ולא תלויה ובלתי אוטונומית, חוזרת בלתי הינה זו ערבות

 על תשלום קבלת לשם, תחילה להגיש חייבים תהיו ולא, אחר באופן או, משפטי בהליך פיה על דרישתכם
 .המבקשים מאת תשלום תחילה ולדרוש, המבקשים נגד משפטית תביעה, פיה

 
ימים מיום דרישתכם בכתב שתגיע  1תוך , ל"סכומים עד לסך הנאנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או 

 .מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים, אלינו
 
 

ל לא "דרישה שתימסר לנו אחרי המועד הנ;  בכלל ועד____________ שאר בתוקפה עד יערבות זו ת
 .תענה

 
 
 
 
 
 
 
 

 ,בכבוד רב
________________ 

_________________ 
_________________ 
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 התחייבות לשמירת סודיות והיעדר ניגוד עניינים

( ״ההסכם״: להלן)_______  ___מיום  16/2020במסגרת מכרז , בהמשך לחתימת ההסכם בינינו
עבור  ציבור וחינוך ברחבי קצריןומתקני חשמל במוסדות  לביצוע עבודות אחזקת מערכות תאורת חוץ

אנו מתחייבים כלפיכם בתקופת מתן השירות ולאחריה ( ״השירות״: להלן) מועצה מקומית קצרין
 : כדלקמן

בקשר או במהלך , מנהלי או אחר שיגיע אלינו אגב, תפעולי, לשמור בסודיות כל מידע עסקי .1
 .ביצוע השירות

, שיטות עבודה, מפרטים, שרטוטים, תוכניות: לרבות -לעניין התחייבות זו משמעו  ״מידע״ .2
מידע מקצועי וכל המסמכים האגורים , מידע כלכלי ופיננסי, תוכניות עסקיות, רשימת לקוחות

 .ברשתות המחשבים והתקשורת שלכם
וזאת , נוידינו לגבי המידע הסודי של-אנו מתחייבים לנקוט באמצעי הזהירות הננקטים על .9

 .  למניעת אובדן המידע או הגעתו לאחר
 :התחייבות זו לא תחול על, למרות האמור לעיל

 נואו הפך לחלק מנחלת הכלל לאחר גילויו ל נומידע שהיה חלק מנחלת הכלל לפני גילויו ל .9.1
 ;שלא עקב הפרת התחייבות זו

 ;נולפני שנמסר ל נווכל להוכיח שהיה ידוע לנמידע אשר   .9.2
 .אינו חב לכם חובת סודיות, נולמיטב ידיעת, בלתי מצד שלישי אשרמידע אשר ק  .9.9
 .פי הוראות כל דין-מידע אשר גילויו נדרש על  .9.1

כלכלי או , או לנושאי משרה מטעמו כל עניין אישי מציעאת העניין אין ל נוכי לאחר שבדקת .1
נדרש לספק אחר העלול לעמוד בניגוד עניינים או בחשש לניגוד עניינים עם המכרז והשירות ש

 .אף חשש לניגוד עניינים כאמור ואיןלמועצה 
 :כי במהלך תקופת ההתקשרות בין הצדדים יםמתחייב ואנ .0

 .זולת עניינו של המזמין בשירותאו למי מבעלי השליטה בו עניין  למציעהיה יאין ולא   .0.1

בעלי תפקידים במועצה או עם כל גורם  עםהיה לנו כל קשר משפחתי או עסקי ילא ו אין .0.2
 . אחר שעלול להשפיע על תוצאות המכרז או על השירות שינתן למועצה מכוחו

 .לא נחבור לכל גורם שהוא בכל הליך כנגד המועצה, במהלך תקופת ההתקשרות עם המזמין .0.9

 אנו מתחייבים להודיע למועצה על כך, בכל מקרה של חשש לניגוד עניינים כמפורט לעיל  .0.1
נהיה רשאים , רק לאחר קבלת אישור המועצה ככל שיינתן. תוך הצגת הסיבות לחשש

 .במתן השירות נשוא ההסכם המשיךל

יובא לידיעתנו ניגוד עניינים או חשש , אנו מתחייבים כי אם במהלך עבודתנו כאמור  .0.0
יצוע נודיע עליו לכם ללא דיחוי ולא נעשה כל פעולה במסגרת ב, ליצירת ניגוד עניינים כזה

במצב  בו השליטה בעלי את או ועל פי מכרז זה אשר עלולה להעמיד אות המציעהתחייבויות 
 .של חשש לניגוד עניינים

, אנו מתחייבים כי במקרה בו נימצא במצב שעשוי להעמיד אותנו בחשש לניגוד עניינים .0.1
נודיע על כך למועצה ללא כל דיחוי וכן נמסור לה את המידע הרלבנטי בכתב ונפעל לפי 

  ;הנחיותיה 
תזכה , מבלי לגרוע בזכאות המועצה לפיצוי מלא בגין מלוא נזקיה בגין הפרת התחייבות זו .1

ללא , ות זו על ידי הספק או מי מטעמו בפיצוי מוסכם ומוערך מראש מאת הספקהפרת התחייב
 . ₪ 25,555בסך , צורך בהוכחת נזק

         ____________                             __________                                                        _________       

 שם המציע                                                  חתימה וחותמת                                                  תאריך                  
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 בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות תצהיר -'י נספח
 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה _______________ . ז.ת_______________ מ "אני הח

 .ה בזה כדלקמן/מצהיר, צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן

 מועצהשהוא הגוף המבקש להתקשר עם "( המציע: "להלן)___________________ הנני נותן תצהיר זה בשם 
 .מציעת לתת תצהיר זה בשם ה/ה כי הנני מוסמך/אני מצהיר. קצרין מקומית

 (:במשבצת המתאימה Xסמן ) 

 המציע על חלות לא 1334-ח"התשנ, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 3 סעיף הוראות. 

 חלות על המציע והוא מקיים אותן 1334-ח"התשנ, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 3 סעיף הוראות  . 

נדרש  המציע על חלות 1334 ח"התשנ, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 3 סעיף שהוראותבמקרה )

 :(במשבצת המתאימה xלסמן 

 עובדים 155-מ פחות מעסיק המציע. 

 יותר או עובדים 155 מעסיק המציע. 

 :(במשבצת המתאימה  Xעובדים או יותר נדרש לסמן  155במקרה שהמציע מעסיק )

   המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים

 ובמקרה, 1334-ח"התשנ, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 3 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת לשם

 .ליישומן בקשר הנחיות קבלת לשם - הצורך

 בחינת לשם החברתיים והשירותים והרווחה העבודה משרד של הכללי למנהל לפנות בעבר התחייב המציע  

הוא פנה כאמור ואם , 1334-ח"התשנ, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 3 סעיף לפי חובותיו יישום

במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו ) פעל ליישומןקיבל הנחיות ליישום חובותיו 

 (.ה נתן התחייבות זוהתקשרות שלגבי

 

 הרווחה העבודה משרד של הכללי למנהל זו פסקה לפי שמסר מהתצהיר העתק להעביר מתחייב המציע

 .ההתקשרות ממועד ימים 95 בתוך, החברתיים והשירותים

 ______________________: תאריך ________________: חתימה וחותמת

 אישור עורך הדין

ה בפני במשרדי אשר /הופיע____________ ת כי ביום /ד מאשר"עו_____________________, מ "אני הח

ה על ידי /תה עצמו/שזיהה' ______________ גב/מר____________ עיר /בישוב____________ ברחוב 

תהיה /וכי יהיהה להצהיר אמת /ה כי עליו/ואחרי שהזהרתיו, ת לי באופן אישי/המוכר/____________ . ז.ת

 . ה בפני על התצהיר דלעיל/חתם, תעשה כן/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/צפוי

     ____________________       ____________________                 _____________ 

 חתימה   חותמת ומספר רישיון                          תאריך            
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