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 המקומית תעשייתית נאות חובב  המועצה

 
  1202/04     מכרז פומבי מס'
 

ופתיים עבור מערך הניטור של המועצה  יכות אוויר תקאלביצוע סקרי 
 חובב עשייתית נאות תהמקומית ה

 

חובב  המועצה .1 נאות  תעשייתית  קבלת  בזאת    המזמינ,  ("המועצה"  :)להלן  המקומית 
המועצה המקומית  לביצוע סקרי איכות אוויר תקופתיים עבור מערך הניטור של  הצעות  

 . התעשייתית נאות חובב

 

  -  09:00בין השעות    ,15.02.2021,  מיום  באתר המועצה    רכוש  ניתן ל  המכרזחוברת  את   .2
  ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום(.  ₪ )אשר לא יוחזרו    2,000של  תמורת סך    ,14:00

 מועצה. באתר ה , לפני רכישתה, )וללא זכות לצלמה(

 

ביום    :מציעיםסיור   .3 בהמקום    .     0010:    בשעה     02.202121.    יתקיים  משרדי מפגש: 
 . חובה ינהה  המציעיםההשתתפות בסיור    .ההמועצ

 

לא .  בדיוק    12:00         שעהב 202103.15. יום  בהינו האחרון להגשת הצעות מועד  ה .4
ות יש להגיש במסירה ידנית בלבד )לא בדואר  צעהה  את.  זה  מועדתתקבלנה הצעות לאחר  

 .  המועצהו/או בכל דרך אחרת( במשרדי 
 

הגשה .5 המציע  :  ערבות  ערעל  בנקאית  לצרף  של  בות                            ₪         13,000      בסך 
 למסמכי המכרז.  פיםהמצורובתנאים בנוסח , (חדשים  שקליםאלף  עשר השלוש)

 

 רטים במסמכי המכרז.סף המפותנאי ה בכללעמוד  מציעה על .6

 

 לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה כל שהיא. מתחייבת   המועצהאין  .7
 

אינובמוד ור  האמ .8 זו  המ  עה  תנאי  את  המופיעים  כממצה  המכרז. רז  במסמכי                  במלואם 
 בכל מקרה, יגבר האמור במסמכי המכרז. 

 

                                         . 3156654-08פון:  , אמיר יוסף טלמנהל מחלקת רכש:טלפון לבירורים .9

 

                                                                                                         
 

 שייתית נאות חובב המועצה המקומית תע             
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 לוח הזמנים של המכרז

 
 
 

 הערות המועד הפעולה

מכירת מסמכי  
 המכרז

אתר  דרך   15.02.2021מיום החל 
  המועצה

 ₪  000,2  עלות     

   מציעיםסיור 
 חובה

 צה המועבמשרדי         0010: בשעה   2021.0221.   וםבי

אחרון  עדמו
 בהרה לשאלות ה

על גבי קובץ  למייל,  0014:בשעה   02.202128.עד ליום 
WORD  בלבד 

מועד אחרון 
 להגשת הצעות 

  0012:בשעה    202103.15.עד ליום 

מועד פתיחת  
 מעטפות 

  0014:בשעה    202103.15.עד ליום 
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 הזמנה ותנאי המכרז  –  1 מסמך
 

)מית  המקו  צה המוע חובב  נאות  בז,  ("זמין"המ   או  "המועצה":  להלןתעשייתית  את  מזמינה 
אוויר  הצעות   איכות  סקרי  הניטולביצוע  מערך  עבור  המקומית  תקופתיים  המועצה  של  ר 

חובב נאות  נספחיו  ה  והחוזהמכרז    ולהוראות  ב'9  למסמךבהתאם    .התעשייתית  :  להלן)על 
  הכל לפי התנאים,  ות חובבומית תעשייתית נא עצה המק בשטחי המו   (" השירותיםאו "  "העבודות"

 (. "המכרז: " )להלן טים להלן במכרז זההמפור
 

 

 כללי: 
סקרים סביבתיים    4בצע  להמועצה  בכוונת    ,עצת נאות חובבו מאויר שמבוצע ע"י  ניטור הבמסגרת  

ובישובים   חובב  בנאות  להבשנה  במהלך    ,הסמוכים  יבוצעו  בנוסף  4הסקרים  רצופות.    יממות 
בבריכות האיסבב  4  יבוצעו בדיקות סביבתיות  של  צריכה  קרים  ברה המבצעת את הס חהדוי.  ים 

 . iso 17025לתקן ת להסמכת מעבדוהלאומית   שותה של הר יות בעלת הסמכהל
 

בעבור   הכוללת  ל  העבודותהתמורה  המצ"ב  ולנספחים  למפרטים  המכרז  בהתאם  כוללת  מסמכי 
שירותי לרבות  וההוצאות  העלויות  כל  בישיבות מזכירו  את  השתתפות  מנהלה,  הנדרש    ת,  ככל 

לצובה ודרישות  תאם  זמן,  ההמועצרכי  וביטול  נסיעות  ותשלו אגרו,  למו ת  איסוף  סדות,  מים 
צילומים,נתוני שידרשו.  ם,  ככל  ודיונים  המלאה    ישיבות  התמורה  את  תהווה  הכוללת  התמורה 

   .העבודותין כל בג
 

ל בהתאם  תבוצענה  זה  מכרז  נשוא  בלתי    תכניות,העבודות  חלק  המהווים  הטכניים  והמפרטים 
ולפי    המועצהעם  קחים מט יות המפו ובין אם לאו(, בהתאם להנח שרות )בין אם צורפמההתק  נפרד

כי המכרז והחוזה המצורפות כחלק בלתי נפרד ממסמכים אלה, ועל הזוכה במכרז  ראות מסמהו
האדם,   כח  החומרים,  את  לספק  הרכבהיועצים,  יהיה  חומכלי  הג ,  התוכנות  לםרי  והציוד  , 

 . מהצעתו  כחלק בלתי נפרד תןבכללו הדרושים לביצוע העבודות
 
 הוראות כלליות  .1

זה  המציע    על .1.1 מכרז  להוראות  לב  בחוברת ולשים  לקבוע  בהתאם  הצעתו  את  להגיש 
עלולה    .המכרז בה  הקבועות  מההוראות  סטייה  בהתאם כל  ההצעה,  לפסילת  להביא 

 . ההמועצה הבלעדי של  לשיקול דעת
 

לב  המצעל   .1.2 ועליו לבדוליע לשים  יכ  צל ק אהוראות הביטוח  ולותו המבטחים שלו את 
כפי  סדיר לה הביטוח  ולאבמכרז.  הנדרש    את  יזכה  אשר  כאמור   מציע  ביטוח  יסדיר 

לט והכל כפי שיקול בתוכנו, עלולה זכייתו להיפסל והערבות שהגיש תחו   ללא כל שינוי
 . ת חובבהמקומית תעשייתית נאו המועצה דעתה של  

 
שות בהם כל היה רשאי לעע לא יוהמצי  למועצהכל הזכויות במסמכי המכרז שמורות   .1.3

 צעתו. הגשת ה  ורךשימוש אלא לצ
 

נוקטי .1.4 זכר מטעמי  מסמכי המכרז  לשון  וגברים ם  לנשים  מיועדים  והינם  בלבד  נוחות 
 כאחד.  

 
או    יף או סעיפים במסמכי המכרז, או חלקי סעיףפט מוסמך כי סעאם ימצא בית מש .1.5

ניתן לאוכפםטלים אפים במסמכי המכרז, אין להם תוקף או שהם בסעי , לא ו שלא 
בשא לפגוע  כדי  בכך  חלקי  יהא  הר  יוותרו  מסמכי  לכל מכרז, אשר  ומחייבים  תקפים 

 דבר ועניין.  
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ל מין וסוג שהוא בכל אחריות מכלא תחול    ן,היועצים ששימשו אות ו/או    המועצהעל   .1.6
דיוק אי  ו/או  לטעות  ה  הנוגע  הקשור ו/או  בכל  ו/או  המכרז  במסמכי  שנתגלו   שמטה 

גיש למציעים שהיה נ  סר ו/אוהנוגע למידע שנמסר ו/או יימ י המכרז ו/או בכל  למסמכ
 ו/או בעל פה במסגרת הליך המכרז. בכתב 

 
בפ .1.7 הורשע  ממנהליו  אחד  או  המציע  אם  כי  בזה  ל   ,ליליםמודגש  הצעתו  הגשת  עובר 

תלויים לתחום עיסוקו של המציע או אם    הנוגעת   בעבירה שיש עמה קלון או במכרז,  
וקו של חום עיסוגעת לת ו אחד ממנהליו של המציע והניליים נגד המציע אכים פלהלי

 רז. יוכל המציע להגיש הצעה כלשהי למכהמציע, לא 
 

ז .1.8 כי השימוש בלשון "הצעה" בחוברת  בזה  ובין  מובהר  לה  בין שצורפו  על נספחיה,  ו, 
ן בלשו  ההמועצ לבד ולשם נוחיות הקורא. אין בשימוש  הירות בהינו למען הזאם לאו,  

להכשיר,  זו   שהוכדי  מקרה  ובכל  דרך  אבשום  המסמכא,  אשר  ת  ידי  ים  על  יוגשו 
 עים במכרז לכדי הצעה על פי דין.המצי

 
המציעים .1.9 לידיעת  בזה  כי  מובא  הז  התשלומים,  בהתאם  וכה  למציע  לאמור יבוצעו 

תשע"ב לספקים,  תשלומים  מוסר  "החוק"(    2017  –ז  חוק  לחוזה )להלן:  ובכפוף 
 (. 10)מסמך   ההתקשרות

 צה למועבו הומצאה  דש  תום החוימים מ  45  בודות יועבר תוךביצוע העום עבור  התשל
 חשבונית ובכפוף לאישורה.  
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 נושא המכרז   .2
מכהמועצה 2.1 נשוא  העבודות  את  לבצע  מבקשת  זה  ,  אוויר רז  איכות  סקרי  לביצועי 

   .המועצה המקומית התעשייתית נאות חובבטור של תקופתיים עבור מערך הני
 
 ועל נספחיוהחוזה המכרז ראות ולהו ב'9למסמך אם ל בהתכה

        
 ("השירותיםאו "  "תהעבודו)להלן: "       

 
מכרז    המועצה 2.2 בחירת  פומבי  מפרסמת  לשם   דות העבו  כלללביצוע    זוכהזה 

מהנדרשות    עבור  תקופתיים  אוויר  איכות  סקרי  הנילביצוע  המועצה ערך  של  טור 
 (."המציע הזוכה" או  "הזוכה" :ןהל)ל .בבהמקומית התעשייתית נאות חו

 
אוואת    לקבל שת  מבק  המועצה 2.3 עבור מערביצוע סקרי איכות  הניטור יר תקופתיים  ך 

חובב נאות  התעשייתית  המקומית  המועצה  כלל    של  ו/ לרבות  המטלות  העבודות  או 
 נפרד מחוברת המכרז. לק בלתיהנכללות במפרטים הטכניים המהווים ח 

 
לגרום   עלולהשלמתן  ו  ביצוע העבודותעיכוב בתחילת  כי    ורשות,מובהר בזה למציע מפ 2.4

בקשר לכל   המועצהנגד  כקוט בהליך משפטי  ליט המציע לנלפיכך, אם יח .  למועצהנזק  
כספיים כי המכרז, יוכל לבקש מבית המשפט סעדים  עניין שנעשה או שלא נעשה בהלי

שה" ולא "צו לא "צו ע  ייגרמו לו )אם ובמידה ויהיו כאלה(, אך לאנזקים שמלאים על  
   שה", זמני או קבוע.תע

 
עלול אף   וביצועןאיחור בהשלמת העבודות  הרי שכל  לעיל,    2.4  ה בסעיףה המנוימהסיב 2.5

כבד   נזק  לגרום  מייחסלמועצההוא  משכך,  לעמידה   מכרעת   חשיבות   המועצה  ת. 
ות . אי עמידה בלוחיןחים לחלוטשהינם קשי   המצ"בם  בנספחיכמפורט    בלוחות זמנים,

ן ביחס ללוח הזמנים החוזי יגרור  השלמת כל חלק מה העבודות ו/או ל  לביצועים  הזמנ
 . המציע הזוכהאחריו הטלת פיצויים על 

 
מ 2.6 אחד  ביצועבכל  העבודות  שלבי  מסוגי  אחד  ובכל  לביצועיימס   שרא  העבודות  , רו 

העבוד כל  את  יכלול  מכהביצוע  הנדרשו ות,  וסוג  מין  להשלמל  לרבות    המוחלטת  תןת 
 .  עבודותביצוע הקוח על פי

 
לג מכלמבלי  התחייבויותיו,  רוע  הזוכהליות  להשגת    המציע  בלעדית  אחראי  כל יהיה 

 .  ככל ונדרש הרשויות המוסמכות לביצוע העבודותכלל על ידי   האישורים הנדרשים
 

הזוכהיהא  כן   ל  המציע  ההואחראי  כל  התשלום  האישצאות  בקבלת  ורים כרוכות 
כל העבודות הנחוצות   שות אחרת(, לביצועהם מפורבע לגבי הנדרשים )למעט אלה שנק

ביצוע ה   שירותים/העבודות  להבאת  בו  תואמ  ןלמצב  מוחל  ותיהיו  לכל בצורה  טת 
, תי שתהיינה מעת לע חרת, כפכל רשות א ו/או    המועצהיות, המפרטים, דרישות  התכנ

   ובהתאם לתכניות ולמפרטים. מפקחשביעות רצון הודות לכל העב  ביצועוכן 
 

 
 הסף להשתתפות במכרז תנאי 3
 

מציע לעמוד בכל הדרישות המפורטות בסעיף זה להלן. מציע, אשר הוא ו/או הצעתו לא  העל  
 ובא לדיון:ף ולא תבכל התנאים המפורטים בסעיף זה להלן, הצעתו תיפסל על הס יעמדו

 
  ו תאגיד רשום כדין בישראליחיד אזרח ישראל אאחת,    המציע הוא אישיות משפטית 3.1

 . (אמור במפורש להלןעט ה, למהצעות במשותף שר הגשתלא תתאפ)
 

ידי הרשות הלאומית להסמכת   3.2 על  בדי  ותמעבד המציע מוסמך  ת ו סביבתי   ותקלביצוע 
 כמפורט במפרט הטכני.באויר הפתוח 
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אישור הסמכה מהרשות הלאומית על המציע להגיש עם הצעתו  מור  וכחת האלצורך ה
 .מעבדותלהסמכת 

 
 
על   3.3 רו"ח  אישור  שכר  הצגת  שילם  שהמציע  עפ"לעובדכך  שכר  ים  לפחות י  מינימום 

 .הסכם קיבוצי  ו/אועפ"י חוק    יאליותות סוצצע והפרשומב
 

שילם   יע מצכך שהרו"ח על  אישור    ם הצעתועל המציע להגיש עהוכחת האמור  רך  לצו
או / "י חוק ות סוציאליות עפת ומבצע והפרשובדים עפ"י שכר מינימום לפחוולע  שכר

 . המכרזלמסמכי   6במסמך כמפורט  יהסכם קיבוצ
 

 
וא  בהיקף דומה להיקף נש   באויר הפתוח  בדיקות סביבתיותלמציע ניסיון קודם בביצוע   3.4

מיליון ₪   1.5  למצטבר שבהיקף כספי  השנים שקדמו לפרסום המכרז,    מכרז זה בחמש
 . לפחות

 
הצעתו עם  להגיש  במהלך    המציע  שביצע  עבודות  להג  5פירוט  שקדמו  שת השנים 

 ל העבודות, שם, היקף כספי שתמיקום העבודו  ין,מזמי הפרטהצעתו במכרז לרבות  
כאשר הפרטים הנדרשים במסמך זה .  4ב כמסמך  ע"ג הטבלה המצ"איש קשר וזאת  

במלואם   ידו  על  שמות אחד  לכל    חסבי מולאו  לרבות  הנדרשים,  מהפרויקטים 
 המלצות כתובות לפחות. 3 -ו הממליצים

 
 לחילופין: 

 
צ  3  ציע  מב נוות  אנשי  לפחותיסיון  בעלי  סביבתיותבביצוע    כ"א  שנים  5  של    בדיקות 

   .2014-2020במהלך השנים 
 
 ף קורות חיים של אנשי הצוות צרל אמור יש הוכחת הלצורך  

 
בעללהיו  המציעעל   3.5 להעמיד  י  ת  האת  כולת  הכספיים  למתן  המשאבים  נדרשים 

 . וע העבודותיצב/ותיםהשיר
העסקי  לסהמציעשל    המחזור  בהתאם  החשבו ,  של נ פרי  מהשנים וות  אחת  לכל   ,

ביום   על    2019-ו  2018בדצמבר    31שהסתיימו  )  2,000,000עולה  לא ₪(    ןיו מיל   שני₪ 
 כולל מע"מ 

רואה חשבו  המציע בנוסח המצורף ור הא ן  לאישיצרף להצעתו אישור  זה  מור בס"ק 
 ג'.6 כנספח נאי המכרז ומסומןלת

 
בסכום  המועצהמית בלתי מותנית לפקודת  ית אוטונורבות בנקאצעתו עהמציע צירף לה 3.6

מדד  דה לצמו  כשהיא   ,(חדשים  שקלים אלף    שלושה עשר    ₪  )במילים:     000,13 של 
 "(.  ותההשתתפערבות ")להלן: /202130/6  ואשר תהייה בתוקף עד   לצרכןהמחירים 

 
שמירת עניין  ליטה בו בדבר קיום חובות המציע בתצהיר בכתב של המציע ושל בעלי הש 2.1

דיני   לפי  עובדים,  וההסכמיזכויות  ההרחבה  צווי  החליהעבודה,  הקיבוציים    על   םם 
אספ לצורך  כמעסיק  העבוהמציע  הקת  או  כמפורטדה  למסמכי    5במסמך    שירותים 

 המכרז.
 
 :בשל אי שמירה על זכויות העובדים צעהחיית ההתנאים לד  2.2
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ב    2ר בסעיף  כאמורות  ייותר משתי עברשע בלי השליטה בו הוהמציע או מי מבע  2.2.1
לא  עבירות ו  ר משתיי מהם ביותאם הורשע מת גופים ציבורים ו)ב( לחוק עסקאו

 .  האחרונהההרשעה  חלפה שנה ממועד  
 

מפ 2.2.2 ידי  על  נקנסו  בו  השליטה  בעלי  מי  או  עבודהמציע  סעיף  קח  לפי  שמונה    5ה 
בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת    1985-לחוק העבירות המנהליות, התשמ"ו

 פרת דיני העבודה;ת במכרז ביותר משני קנסות בשל הצעוהה
 

 
 . סק תקףיון עיות בעל רישעל המציע לה  2.3
 
 ז.רהמציע רכש את מסמכי המכ  2.4

 
 לצרף להצעה: ם שישמסמכי 3

 
 
פרוט  3.1 לצרף  המציע  ההבהרוו  יעיםצמסיור  וקול  על  שנתנה  את  ות  אל של  המועצהת 

   .צעתול ידו יחד עם הם ע מיחתו םכשההמציעים 
 
 .  1976 -לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו   2אישור תקף לפי סעיף   3.2
 
 שור ביטוחי  אי 3.3

 
 ילוי. או מ שלמה עון המסמכי המכרז הטכל מסמך המצורף ל 3.4
 
 קבלה על רכישת מסמכי המכרז. 3.5

 
 ההצעה 4

 
 . הלן ובהתאם להוראות הקבועות לאומדן גלויים להנחה ממחירי תהיה  עי המצ עתהצ 4.1

 
 בעט בלבד.   (9תוגש על גבי הצעת המשתתף )מסמך  המציע הצעת  4.2
 
בההמציע   4.3 מהעצעתו  ינקוב  אחת  הנדרשותבבכל  במסמך    ודות   המחיר את    9כמפורט 

כלל   לשמושלם  לביצוע מלא ו,  בכתב הכמויות נספח ג' להסכם  לפריטיםידו    לצע עהמו
 . ת בהתאם לתנאי המכרז ונספחיו רשוהעבודות הנד

 
כ מובהר   4.4 העבודותאומדן    למועצה י  בזאת  העולות    . לביצוע  בשיעהצעות  נופלות  ור או 

ם של ת וועדת המכרזיהיפסל והכל בהתאם לשיקול דעלי האומדן עלולות  ניכר ממחיר
 . המועצה

 
מקור  4.5 עותקים  בשני  תוגש  כאמור  מסמכיה  וכל  יש ההצעה  מסמכי     ים.  כל  על         לחתום 

 ועדים לכך. המכרז, בשולי כל דף ובמקומות המי
 

כן על   כל המאוחר מיום שיתבקש לעשותימים ל  5הזוכה במכרז יתחיל בביצוע בתוך   4.6
 . המועצה ל ידית עבודה חתום עאולם לא לפני קבלת צו התחל  ההמועצידי 

   
  
 תוקף הצעה 5

 .    2102/06/03     ליום עד ההצעה תהא בתוקף 
 
 ות המכרז וצאה 6

וסוג   מין  מכל  ההוצאות,  ההצעהכל  בהכנת  הכרוכות  במכרז   שהוא,  ובהשתתפות  למכרז 
 תתף. תחולנה על המש
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 הבהרות ושינויים 7
 ,     0010:      הבשע         02.2021.21     ביום ש מציעים גיתקיים מפם מציעימפגש  7.1

המפגש אינו    –  מןבזולהגיע    לדייק  מפגשב. על המעוניינים להשתתף  המועצהי  במשרד
 . יחייב את המציעים  תאם לפרוטוקול שיופץ בין המשתתפיםחובה אולם האמור בו בה

 
רשאית    המועצההר כי  בובשני עותקים. מואלותיהם מראש, בכתב  יכינו ש  המשתתפים 7.2

 די והמוחלט.הבלעדעתה יקול פגש נוסף לפי שלקיים מ 
 
תהא   7.3 המפגש  א  המועצהבמסגרת  ח רשאית  לא  לערוךייך  ביצוע    סיור  בת  במקום 

לפי שיקול דעת  ות למשתתפים  . תינתן אפשר העבודות לשאול שאלות ובמידת הצורך, 
והסב  המפקחאו  ו/  המועצה הבהרות  למעיינתנו  פה.  בעל  מובהר   ןרים,  ספק,  הסר 

פה במהלך המפגש כדי לשנות -יינתנו בעל ים שבהסבר רות וי לא יהיה בהבה מפורשות, כ 
האמור לה  םיבמסמכ   את  את  ו/או  לחייב  כדי  ו/או  עליהם  צורה כ ב  המועצהוסיף  ל 

ידי   על  הכתב  על  אלו  והסברים  הבהרות  יועלו  אם  אלא   לכל וימסרו    המועצהשהיא, 
המצ המשתתפים   יבמפגש.  שאלותיההיעים  את  להעלות  רשאים  שיגיעו  יו  בכתב  ם 

 . בתלות בכתשיב לשא המועצה ימים לפני סגירת המכרז. )חמישה(   5עד   הלמועצ
 

 המועצההמפגש הכולל את הבהרות  על המציע לצרף להצעתו את פרוטוקול, כי מובהר
. למען הסר על ידו גם אם לא השתתף במפגשכפי שנשלחו למשתתפים כשהוא חתום  

י שנתנה  וספק  ההבהרות  כי  מתנ  ההמועצדגש  חלק  את כרזהמ  אייהיו  ויחייבו   ,
   המשתתפים.

  
ק  המועצה 7.4 עת,  בכל  למרשאית,  האחרוןעו ודם  את   ד  להאריך  למכרז,  הצעות  להגשת 

או    הגשת ההצעות )הודעה על הארכת המועד תהיה באמצעות פרסום בעיתונותעד להמו
ינויים ( ו/או להכניס שו את פרטיהםרוהותיוברת המכרז  שרכשו את ח  בפקס למציעים

במסותיקוני הם  השינויי מכרזמכי  המשתתפים.  לשאלות  בתשובה  או  ביוזמתה  ם , 
אי המכרז ויובאו, לידיעתם ר, ייעשו בכתב ויהוו חלק בלתי נפרד מתננים כאמווק והתי

הפוטנצ ולידיעת  במפגש/  המשתתפים  כל  במיישל  השונים  והמציעים  לפי  יאלים/  ל 
 סרו על ידם או בפקסימיליה. מהכתובות שנ

 
בעצם   8.5 כזוכה   והצעת  הגשת   המציע,  )יבחר  תתקבל  והצעתו  היה  כי  ומתחייב          מצהיר 

 . א כל שינוי בתוכנו את אישור עריכת הביטוחים לל  למועצה ציא במכרז( ימ
 

צמו המציע חלה האחריות לוודא בע  מובהר בזאת כי לפני הגשת הצעה למכרז זה על  8.6
ע חשבונו  לבטח  ם ועל  תסכים  האם  ביטוח  במכרז  חברת  כנדרש  ה ו  יות משמעוואת 

ככל שיש   ,המועצה  תולדריש  טוחי העומד לרשותויהכספיות של התאמת הכיסוי הב
 כאלה.

 

 את:למען הסר ספק מובהר בז 8.7

כיסוי הביטוח ו/או  מציע שהצעתו תתקבל לא יוכל לטעון כי אין ביכולתו להתאים את   8.8
ביטו אחברת  להתאים  מסרבת  במ  תח  לנדרש  שלו  הביטוח  עלכיסוי  כי  ו/או  ויות כרז 

 . ובהצעת לא נלקחו בחשבון המועצהוי הביטוח שלו לדרישות  כיס  התאמת
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, שמורה המועצהח שלו לדרישות  תתקבל ולא יתאים את כיסויי הביטוהצעתו  מציע ש 8.9
דעת  למועצה שיקול  לפי  להבלע  ההזכות,  לדי,  שהגיש,  הערבות  את  את חלט  בצע 

וקית העומדת רך חבכל דנגדו  ונו וכן לנקוט  ז זה על ידי ספק אחר על חשב רהנדרש במכ
הנזקי  הלרשות על  פיצוי  ממנו  שיגרלדרוש  ע  מעצם  ה ל  ו מם  המציע אי  מידת 

 . הבהתחייבות זו כלפי
 

 שמירת זכויות      9
 

אינה    רכישת מסמכי המכרז.  המועצהל  הינן ש  מכל סוג שהואכל הזכויות במסמכי המכרז  
לרוכש בה  מקנה  זכויות  במ  םכל  רשוהמשתתפים  יהיו  לא  ל כרז  שעשות  אים  ימוש  כל 

 .הז במכרז במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה 
 

 ההצעה הגשת  10
מכרז ה, נושאת ציון  מה ללא סימנים מזהיםוחתו   אטומהההצעות יש להגיש במעטפה  את  

אישית    /120204   פומבי   בדולהכניסה  לשלוח  עד  )לא                        202103.15.   ליום ואר( 
הצעות  –)להלן    וקבדי       0012:   בשעה להגשת  האחרון  מכרזים  ה  בתיבת(  המועד 

 . עצהו מה ימשרדשב
 

 תידון ותיפסל על הסף. לא גשת הצעותהאחרון לההצעה שתוגש לאחר המועד  
 

 בחינת ההצעות  11
של   11.1 המכרזים  כלל  תהא    צההמועועדת  להתחשב  לא  בלתי  רשאית  שהיא  בהצעה 

או    בשל   בירהס תנאיה  התייחמחירה,  חוסר  לבשל  שאינה  ז  המכרתנאי  סות  או 
וברורה   הערכת ההצעה כדבעי. מחיר    נע מו  ,כרזיםועדת המשלדעת    ,באופןבהירה 

 עלול לגרום לפסילת ההצעה. בלתי סביר 
 

ההצע 11.2 בחינת  במסגרת  לבחון  רשאית  המכרזים  של  ועדת  וכושרו  אמינותו  את  ות 
ף  תתהמשעם    המועצהשל    ניסיונה לרבות על פי  המוצע    התתף לבצע את החוזהמש

מובהר כאמור  לניסיון  כי    בעבר.  שלילי  יכועם  עבר  שיהי המציע  מכריע  מ  הל  שקל 
 הצעה.בדחיית ה

 
י השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת  מחיר ו/או א  אי הגשת הצעת 11.3

או תוספת    י ל ידי שינועביחס אליהם, בין  מסמכי המכרז או כל הסתייגות  שייעשו ב
 בכל דרך אחרת עלול לגרום לפסילת ההצעה. או  לוואימכתב  המסמכים ובין בבגוף 

 
לפ ל  תרשאי   ההמועצ 11.4 אחד  דרוש,  מכל  הבלעדי,  דעתה  שיקול  או  מהמשתתפים  י 

ו/או  מחלקם   נוספות  הבהרות  ו/או  נוספים  מסמכים  ו/או  מידע  פרטים  להשלים 
ו  ניסיונו ויכולתרטיביים, לרבות בכל הקשור ללו/או אישורים דק חסר ו/או המלצות 

סיונו  ינ   וו/א י,  חוסנו הכלכלו/או    לבחון את המשתתף,וזאת על מנת    ף,המשתתשל  
במסגרתו/או  המקצועי,   הסף  קושי  והצעתו  בתנאי  עמידתו  לרבות  כאמור,  ליה, 

 להשתתפות במכרז שפורטו  לעיל. 
 

 ה הזוכהעההצ ירתחב 12
 

 :םשה שלביבחנה בשלוההצעות תי
 

 בתנאי הסף.  יעיםת המצעמיד  עדת המכרזים אתתבחן ו בשלב ראשון       12.1
 

      ס לאומדן. וכן יבחנו המציעים אל  חיב כשרות  תיבחנה סבירות ההצעות ה  בשלב שני 12.2
 עם המציעים.   המועצהול ניסיונה של מ

 
  %80וה  הבאים: מחיר ההצעה יהו   בחניםקללו ההצעות לפי המויש   בשלב השלישי  12.3

 ן:להל   ורטותה המפתאם לאמות המידלאיכות בההנותרים יינתנו  20%ממשקלה, 
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 ניקוד פרמטר
של    והיקף  שנות מבצע  ניסיון 

אנשי    בפועל  םותיירהש/תעבודוה ו/או 
בפרויקטים    םשירותיבביצוע    ,הצוות

המכרז נשוא  לשירותים  בהתאם    דומים 
 4במסמך  לפירוט שסיפק המציע

טיב   והתרשמות    איכות  ההמלצות 
 מקצועיות ושירותיות.מניסיון  

דומות  ות  עבוד  לעהמלצות    3לצרף  יש  
 זה מכרז  עבודות נשואל
 לחילופין,   

הצוות    ניסיון של  ףוהיק  תונשלפרט את  
 צעהמו

 נק'  20

 
 

על פי דרישת  מידה לעיל.  ת אמות התאות והמלצות להוכחכהמציע לצרף אסמ  לע 12.4
 ניסיונו ופרופיל המציע.תארת את מצגת המ יציגהמציע , ככל ותדרוש המועצה

 
 ניקוד ההצעות

 
 מחיר 

  
  תוצער הה, שא(80%המחיר )   ביותר תקבל את מלוא הניקוד בסעיף  הזולהההצעה   12.5

 הבא: י החישוב נה יחסית  אליה עפ"תדורג
 A)בסעיף המחיר( =   ביותר הזולהההצעה 

 Bעה נוספת )בסעיף המחיר( = הצ
A = 80  B = A: B x 80 

 
 

 איכות
  
   לעיל 12.3בהתאם לטבלת הניקוד בסע'  הניקוד שקיבלה ההצעה  ךס
 
 מחיר בצירוף ניקוד האיכות"כ ניקוד ההצעה= ניקוד הצעת ההס

 
הצעה שהיא כהצעה     להזולה ביותר או כה מתחייבת לקבוע את ההצעה  ינא   הצהמוע 12.6

 . למועצההצעה שתיבחר תהיה ההצעה בה גלומים מירב היתרונות  הזוכה, ה 
 

 . תיפסל המועצה גבוהה מאומדן   יהשתה  הצעהם רשאית לקבוע כי ועדת המכרזי 12.7
 
 



 

 

13 
  חתימת המציע                               

 

 

 

 פגמים במכרז  13
 

כ 13.1 משפט  בית  יסוד קבע  פגם  נפל  ועי  בהחלטת  המי  בהליכי  זיכרדת  או  המכרז  ם 
וכת במכהאחרים  מציע  זכה  לא  זה  מפגם  מוצאה  זכה  ובמקומו  יהא  צרז  אחר,  יע 

לקב המציע  מזכאי  הוצאות  המועצהל  עבור  פיצויים  ורק  אך  זכייתו,  אי  עקב   ,
ז ובלבד שאלו  המכר  כישת טפסיבנקאית ורשהוציא בפועל בגין הערבות ה  מוכחות

עלל יעלו  יהי.  ים(דשח  שקלים)אלפים    ₪  2,000  א  לא  אלה  לפיצויים  זכאי  פרט  ה 
פיצוי   לכל  הוצאות,אחר,  המציע  אדהפס  בגין  נגרמוים  אשר  רווח,  אבדן  לו    ו 

סופי ומוחלט על    ורבווית מוותר ומוחל    לטענתו, כתוצאה מפגם בהליכי המכרז והוא
 רווח כאמור.  סדים או אבדןאות, הפבגין הוצ ו/או טענהכל תביעה 

 
משפ 13.2 בית  מוסקבע  יסכ  מךט  פגם  נפל  ועדת  י  בהחלטת  בהליכי  ודי  או  המכרזים 

מפגם  המכרז האחר  וכתוצאה  שזים  ולא מציע אחר  המציע  זכה  לכך,  ה  זכאי  היה 
  המועצהלהוראות  בהתאם    , לפעול המועצה, מיד עם הודעת  שזכה  מתחייב המציע

  צהלמועמו עפ"י המכרז ולאפשר  עבודתו עפ"י החוזה שנחתם ע  ת  להפסיק א  לרבות
יעת בית  אמור היה לזכות במכרז עפ"י קב את המשך ביצוע העבודה למציע ש  רסולמ

 . סמךוהמ  המשפט
 

           למציע דבר זולת התמורה עבור העבודה שביצע עד   מועצההבמקרה כזה, לא תשלם  
ל בכפוף  העבודה,  הפסקת  החוזלמועד  ולמציעתנאי  תהיינ   ה,  תביעולא  כל  או  ה  ת 

מכל   דרישות  או  שטענות  ב  המועצהכלפי  א  הוסוג  מטעמה,  מי  הקשור  ו/או  כל 
בעקבותיו ו/או  , וכן בקשר עם החוזה שנכרת  בהזכייה בו וכיו"  ופן ניהולו,למכרז, א

   מכרז זה. בקשר עם  המועצהבקשר עם כל חוזה אחר שיחתם ע"י  
               

 וע חלקי ו, שינוי גודלו או ביצ, פיצולל המכרזטובי 14
 

             המועצה ז, רשאית  ת נשוא המכרת הצעה לכל העבודולתע  המצי  מבלי לגרוע מחובת 14.1
הבפל דעתה  שיקול  אלי  לבטל  והמוחלט  המכרז  עדי  לזוכה  ת  למסור  או  שלב  בכל 

 לביצוע חלק מן העבודות בלבד .
 

                          המועצה , רשאית  כרזת נשוא המכל העבודוחובת המציע לתת הצעה לגרוע ממבלי ל  14.2
לזוכהלבי  ורמס ל  ליטלהח מן    צוע חלק מן העבודות  וחלק או חלקים אחרים                        אחד 

זוכים  או  לזוכה  בעצמה.  העבודות  חלקן  או  כולן  העבודות  לבצע  או                               אחרים, 
 דות ל העבו ו ציפ בהחלטה מנומקת על  זים תחליטככל שוועדת המכר

 
              המועצה שאית  מכרז, רעה לכל העבודות נשוא ההצת  יע לתמבלי לגרוע מחובת המצ  14.3

תהיה זכות להגדיל או     עצהלמו כן  -ות למספר שלבים. כמוד יט על פיצול העבולהחל 
    לא ישתנו בכל שיעור שהוא. במקרים אלו  להקטין היקף העבודה או את  הכמויות  

יינה כל טענות   ה ת  לא  לןלקב.  המציע הזוכה  ת ובהצעת ב הכמויו כתהיחידה ב  מחירי 
 ביצוע האמור בסעיף זה.  קבע המועצהכלפי   

 
                ע בחובתו של הזוכה לבצע את לא יהא בכך כדי לפגו  לעיל,  רכאמו  המועצהטה  ליהח 14.4

למסו שהוחלט  עפ"העבודות  ביצוען,  את  לו  הצעתו  ר  אומים  תבהמקורית  י 
 "י העניין. ובשינויים המחויבים עפ

             ע ורש את הזכות לבצשומרת לעצמה במפ  המועצהש כי  ור מפזאת במובהר ומודגש ב 14.5
ו מהעבודות  הכל/חלק  מהכמויות  במכרז  או  התקציביות  ולות  למגבלות  בהתאם 

לבצע  המועצהשלה.   הזכות,  לעצמה  בשלב  שומרת  המכרז  נשוא    ים,העבודות 
  בודות לבצע את יתרת הע  ציע הזוכהמההעבודות בלבד ולחייב את  מ  קשלים חללה

כן, ועל אף האמ  בים להשלמת לאחר שימצאו התקציק  ר ור בחוזה,  העבודות. כמו 
לבצ   המועצה   שומרת   הזכות,  את  המכרז  לעצמה  נשוא  מהעבודות  בלבד  חלק  ע  

או ביצוע העבודה  את    מבלי שהפסקת  יחייבו  חלק ממנה  ום  בתשל   ועצהמ הביטול 
ה ו/או תביעה  יש דרל כל  מוותר בזאת ע  המציע הזוכהו  לקבלן צוי מכל סוג שהוא  פי
מכל  /ו טענה  בב או  והכרוך  הקשור  בכל  שהוא  מהעבודו  יצועסוג  נשוא    תחלק 

 .מכרזה
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               כאמור שלא לבצע את כל העבודות ו/או שלא לחתום על החוזה    עצההמו אם תחליט   14.6
כל תביעה ו/או  כרז  או לזוכה במבמכרז    למשתתפים  , לא תהיהלכל  ו/או לא לבצעו

ין הערבות הבנקאית ורכישת  סוג שהוא למעט ההוצאות בג כל  מ  נהטע   אוו/  דרישה
 בד.          שתוחזרנה לזוכה במכרז בל ילע ל כאמור  י המכרז טפס

 
             

 סתירות, שגיאות ואי התאמות 15
 

       ת מייל בדרישה    ופנות באמצעעל המציע לבהירות במסמכי המכרז,  של אי  במקרה   15.1
          .  המועצהלהבהרות אל 

 
שגיא 15.2 סתירות,  ימצא  המציע  איאם  של  -ות,  במקרה  או  שהוא  ספהתאמות  כל  ק 

ל כלשהואמבקשר  פרט  או  סעיף  של  כך  ובן   על  להודיע  עליו  או    למועצה,  בכתב 
 .  במייל

 
            אינה מחויבת בכל   המועצהבכתב במייל יהיו מחייבות.    המועצהשתיתן  רות  ההבה 15.3

 פה. ינתן בעל ת או הסבר שיפרשנו
 

הלב  ןאי 15.4 במסמכי  כלשהו  שינוי  אשר  צע  השמטה,  או  תוספת  או  שינוי  כל  מכרז. 
במסמכי המציע  ע"י  לגב  יעשו  הסתייגות  כל  או  או המכרז  שינוי  ע"י  בין  יהם, 

התוס בגוף  הו  כיםמסמפת  בטרם  בין  אחרת  דרך  בכל  או  לוואי  במכתב  כרז  ובין 
ל את ההצעה  לפסו  תכוז  עצהלמויקנו    אחר הכרזתו )להלן: "השינוי"(,כזוכה ובין ל
ו/א הסף  עפ"י על  וזאת  מהשינוי,  להתעלם   לחילופין,  או  הזכייה,  את  לבטל  ו 

והמוחלט  ש הבלעדי  דעתה  לרבויקול  הינו  האמור  הרשות.  השל  נספחי  ז  מכרת 
יראו  ו ולא  אין  הביטוח.  אישור  נספח  ולרבות  בשלב    המועצה בהתנהלות  החוזה 

 מציע הזוכה וחתימת הסכם עמו הת  בחיר  רבות לאחרההצעה או בכל שלב אחר ול 
 כהסכמה או אישור לביצוע שינוי כלשהו. 

 
 והשבת ערבויות הגשה  , חתימת החוזה, כשיר שנירז הודעה בדבר תוצאות המכ 16
 

לזו  המועצה  16.1 זכיתודיע  דבר  )להלן כה  לו  שתשלח  בכתב  בהודעה    הודעת  –  יתו 
 (. יהיהזכ

 
הסכמי ההתקשרות    עלחתום  ה במכרז ל כללות ההתקשרות, על הזוכ להשת  כתנאי 16.2

עשר)  14בתוך    המועצה מול   ולהמציא  ארבעה  הזכייה  הודעת  קבלת  מיום  יום   )
בצר  צה למוע החתומים  ההסכמים  ע את  הנדרשים  המסמכים  כל  הסכמים וף  פי  ל 

אישור  אל נספח  לרבות  מקו  קיוםה,  עותקי  )בשני  כשהםביטוחים  מסמך(  מכל    ר 
יד  ועל  המבטחת  ידי  על  הי  חתומים  הביצוע. ערב  ן וכ  זוכההמציע    קיוםאישור    ות 

ור וף לאישאו בכפ  ם לפני החתימה על החוזהימי  10מסר לכל הפחות  יביטוחים י
 .מד חתימת החוזההמועצה בכתב במע

 
חר  ל, ייחשב הזוכה כמי שלא עמד א חייבויותיו כאמור לעי לא מילא הזוכה אחר הת  16.3

זכייתו ו  הצעתו,  תבוטל  ר  המועצהבמכרז  להותהייה  עלורשאית  ערבות י ח  ת  לוט 
 ההגשה בשל כך.  

 
תביעה בעניין   המשתתף מוותר בזה באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה ו/או

 ההגשה בנסיבות אלה. חילוט ערבות
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וכה  יבת, להכריז במעמד בחירת ההצעה הזרשאית, אך לא חי   ועדת המכרזים תהא 16.4
יוכרז כזוכה במכרז    ,יםהמכרזידי ועדת  ני. כשיר שני, ככל ויוכרז על  גם על כשיר ש 

אמור  ה בו, מכל סיבה שהיא, לא ימלא הזוכה במכרז אחר התחייבויותיו כבכל מקר
 בהוראות סעיף זה. 

 
ת  יהודעה בכתב על דחי   יתר המציעיםתמסור לכל    המועצהלהוראות סעיף זה,    וףכפ 16.5

 , כפי שיפורט להלן:  המוחזרת ההגשהורף ערבות הצעותיהם אליה תצ
 

  את כלל המסמכים לו ערבות ההגשה לאחר המצשב  ות  –  כרזהזוכה במ  16.5.1
אישור   לרבות  הדרושים,  ביביטוחים    קיוםוהנספחים    צוע, וערבות 

לתנא ההתבהתאם  הסכם  הזכייה  י  בהודעה  וכאמור  אשר  קשרות 
 לו.  תימסר  

 

  המועצה ות  לאחר השלמת התקשרתושב לו ערבות ההגשה    –  שיר שניכ  16.5.2
ל  עם   במכרז.  בכל  הה  ערבותחילופין,  הזוכה  שני  לכשיר  תושב  גשה 
)חמישה    15בו  לא תשכלל ההתקשרות עם הזוכה במכרז, תוך   ה   מקר
הודעשר לו  שנמסרה  מיום  ימים  המצאת  (  לאחר   ורק  כך  על  כלל  עה 

וערבות  מסמכים ה ביטוחים  קיום  אישור  לרבות  הדרושים,    הנספחים 
  תימסר ודעה אשר נאי הסכם  ההתקשרות וכאמור בה ביצוע, בהתאם לת

 . ול
 

רשאית לבטל    המועצה יותיו על פי מסמכי המכרז, תהא  וכה שלא יעמוד בהתחייבוז 16.6
במ הזכייה  האת  לזוכה,  בכתב  בהודעה  ידי    לח כרז  על  שייקבע    המועצה בתאריך 

 דין. על פי כל  המועצהיף זה כדי לגרוע מזכויות אין בסע  בהודעה.
 

לגרוע 16.7 ל   מבלי  תהא  מהאמור  הזלבטל    איתרש  המועצהעיל,  גם  י כיאת  במכרז  ה 
 אים:במקרים הב

 

בידי   16.5.3 אחר    המועצהשיש  אדם  או  הזוכה  כי  דעתה,  להנחת   , הוכחות 
דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר  ק,  מענ  נתן או הציע שוחד  עמו  מט

 במכרז.  זכייה עם ה
 

  אינה נכונה.  וכה שניתנה במכרזכי הצהרה כלשהי של הז למועצה  התברר 16.5.4
יה  , ההמועצהאשר, לדעת  מהותית    דהעוב  הלמועצ ילה  או שהזוכה לא ג 

 כדי להשפיע על קביעתו כזוכה במכרז.  בה 
 

  המועצהקם, אשר לדעת  סי הזוכה, כולם או חלעל נכים   /עיקול הוטל/ו   16.5.5
לה  יש   כדי  /הם  יכולת בו  על  העבודות  שפיע  את  לבצע  הזוכה  של  ו 

והעיקול/י  במסגרת   הוהמכרז,  לא  האמור/ים  לחלוטיןם    30תוך    סר/ו 
 ביצעו/ם.  ד עמומים מי

 
  וכה, כולם או חלקם כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק הז  לנכסימונה   16.5.6

 ם ממועד קביעתו.יו 60טל תוך כאמור, לא בו ינויקבוע והמזמני או 
 

  מהשליטה בזוכה ללא הסכמה מראש   25%כי הועברה    צהועלמ התברר   16.5.7
 .    המועצהובכתב של 

 
 ז המכר ון במסמכיסודיות ההצעה וזכות העי 17

שלא זכו במכרז, לעיין בפרוטוקול ועדת  כשירים  דת המכרזים תאפשר למציעים  עו 18.6
זאת    ובמסמכיהמכרזים   כל  הזוכה,  ]תקנות    בהתאםההצעה  הדין  להוראות 

 וחוק חופש המידע[.  העיריות )מכרזים(
 

או 18.7 כולה  הצעתו,  כי  הסבור  סוד   מציע  כוללת  סודות  חלקה,  ו/או  מסחריים  ות 
לאפשר  סודייםהם  החלקי  –)להלן    עסקיים  אין  שלדעתו  למציעים  (,  עיון  בהם 

 : כדלקמןהצעה הזוכה, ינהג האחרים במכרז, לאחר הכרזת ועדת המכרזים על ה
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החלקי 17.7.1 מהם  בהצעתו  במפורש  יציין  אותם המציע  וסימן  הסודיים      ם 
 באופן ברור וחד משמעי.  

 
את  17.7.2 סימן  שלא  סודי  מציע  חלקים  תאותם  בהצעתו,  ועדתים     ראהו 

כמזכרהמ  למסים  סייג  ללא  שהסכים  המציעים י  לעיון  הצעתו    ירת 
  ם מציע שסימן בהצעתו את אות  האחרים, במידה ויוכרז כזוכה במכרז. 
המכרזים    ועדת  תראהו  סודיים,  סייג, חלקים  ללא  שהסכים,    כמי 
זו  שלא  חלקים  אותם  סודיילמסירת  כחלקים  המציעים מנו  לעיון    ם 
 במכרז.   כהכזו ז ידה ויוכרהאחרים, במ  

 
יראוהו כמי שהסכים, ללא סייג,   סימן המציע בהצעתו  17.7.3   חלקים סודיים, 

  ים חלקים  סודיים מהווה צעתו כחלקים  אשר סומנו בה  כי אותם חלקים  
  פים האחרים ולפיכך, תראהו ועדת ותיהם של המשתתסודיים גם בהצע 
  עים ה של המציבחלקים אל   מראש על זכות העיוןזים שמי שויתר  כרהמ 
 ים. חראה 

 

כי שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון כאמור למען הסר ספק         17.7.4   יודגש, 
 י דין. ל בעניין זה על פ המכרזים, אשר תפעית לועדת נתון בלעד  

 
   לאפשר עיון בחלקים הסודיים בהצעה הזוכה,ת המכרזים  החליטה ועד    17.7.5

  וך תב  חלטתה השיג על הבמכרז ותאפשר לו לתראה לזוכה  תיתן על כך     
 על ידה ובהתאם להנחיותיה.פרק הזמן אשר ייקבע    

 
לדחות          17.7.6 המכרזים  ועדת  בדבר  החליטה  במכרז  הזוכה  השגת              יון עאת 

שבהצע  הסודיים  לזוכ בחלקים  כך  על  תודיע  העמת תו,  טרם  במכרז    ה 
 בקש. ונו של המהצעתו לעי  

 
 ז במכר חייבויות והצהרות הזוכהתה 18

מ 18.1 עשר(    14תוך    יכ  תחייבהזוכה  הזכימימים  )ארבעה  הודעת  מסירת  ה  ימועד 
האישורים  יא לה את כל  סח המצ"ב וימצעל ההסכם בנו  המועצהכאמור, יחתום עם  

עותקי    2)   אישור חתום ותקף, לרבות  הוראותיבהתאם לה   םרשים על פי ההסכהנד
  םשירהנד  וחים בביט  לעסוקישראל  שיון של מדינת  רי  בעלביטוח    חברת ת  מאמקור(  

זה   של  במכרז  קיומם  דבר  בנוסח המצורף להסכםעל  ביצוע   ביטוחי קבלן    וערבות 
הסכם, בכפוף להפחתות  נפרד מן החלק בלתי  כם. ההצעה מהווה  כמפורט בגוף ההס

  קיוםאישור    למרות הרשום בסעיף זה,   בעקבות משא ומתן עם הזוכה.  שנעשו בה
  מציעיםרשימת  ו  וזה.חה  מה עללפני החתי   ימים  10ימסר לכל הפחות  חים יביטו

 . הימים מהודעת הזכיי 20תימסר תוך  לאישור 
 
 

להמציא  ור לעיל ו/או  עד המועד האמ  המועצהכם עם  מלחתום על ההסנמנע הזוכה   18.2
ולחתום על ההסכ  המועצהעיל, תהא  איזה מהאישורים דל זכייתו  ם  רשאית לבטל 

שהצעת המציע  הזוכה  עם  הצעת  לאחר  מדורגת  אכל  או  ו  א חרמציע  את לו  ,    בטל 
ת, זאת  יואו לחלט את הערבו /ו  המועצהול דעתה הבלעדי של  המכרז, והכל לפי שיק

ל  כלפי המציע, במקרה כזה, עפ"י כ   למועצה  אחרת שתעמודגרוע מכל זכות  ומבלי ל 
 דין. 

              
 

 בכבוד רב,        
     
 ת תעשייתית נאות חובב ומיהמק המועצה         
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 רשי חתימה מטעם המציע מור אישו  –  2מסמך 
 

 
 לכבוד 

 יתית נאות חובב ת תעשיהמקומי  המועצה
 ב חוב  נאות

 
 א.ג.נ., 

 
 פרטי המציע  וראיש   הנדון:        

 
 

הח"מ,   דין  אני  ______עורך  של  לבקשתו   ,___________ ________________                    

 : כדלקמן, ימתיחתב מאשר (המציע –להלן )__ ___ ____ ת.ז. _____/ח.פ./ח.צ.

 
 הינם:  מורשי החתימה של המציע במכרז .1
 

 ___________________ __________ ת.ז. _ גב' / מר  _______
 

 גב' / מר  _________________ ת.ז. ____________________ 
 

 _ ________________ ___________  ת.ז. _________  גב' / מר
 

המציע   .2 של  המחייבת  דבר  חתימתו  לצוולן  ועניי לכל  הצהרותיו  רבות,  התחייבויותיו  רך 
ב  ובחוזה שבגדר  ומצגיו  המכרז  גבמסמכי המכרז  מסמכי  על  י  הינה החתימה המופיעה 

המציע נ  הצעת  והיא  למכרז  המציע  להצעת  המצורפים  המסמכים  ועל  חתמה  למכרז 
 ו כאמור לעיל.  שלבאמצעות מורשי החתימה 

 
 : ל המציעוהחותמת ש לן דוגמת החתימההל .3

 
 _________________________________________________ _______________ 

 
ב .4 החלהתקבלה  למכרז,  מציע  ההצעה  להגשת  מחייבת  מסמכי  טה  ולפי  דין  כל  לפי 

 ההתאגדות שלו. 
 

 
   _________       _________ _________ 
 חותמת  ור, חתימה  .שם, מ      תאריך         
 
 
 

ר  , אישודת ההתאגדות של התאגיד המציעמת של תעואומ העתק ד, מצורף ** במקרה של תאגי
ותקנון המציע וכן תמצית  תק מאומת של תזכיר  עלי שליטה במציע, העבדבר בעלי מניות וב עו"ד

  מידע מועדכן מרשם החברות.
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 פרטי המציע  –  3מסמך 

 
ים  רטהפ למלא  רה", יש  מציע אינו "חברה", במידה והבזה הינה ל"ח  סמךמב  ההתייחסות 

 סק / אחר( המציע )חברה / שותפות / עוזה בהתאם לסוג האישיות המשפטית של    במסמך
 בשינויים המחויבים. 

 
 : כללייםנתונים 

 
        : סוג האישיות המשפטית

 
        :מציע שם החברה

 
         : ת.ז./רהחב מס'

 
         : ודיסמועד 

 
          :תבכתו

 
         : מס' טלפון

 
         : ס' פקסמ
 

        : כתובת דואר אלקטרוני
 

 . ____________  :  המציע עובדימספר 
 
 

 :מנהלים ובעלי זכויות חתימה
 
תפקיד  מספר זהות שם משפחה  יפרטשם 

 במציע
    

    

  
 

            
 וחותמת מה יחת    תפקיד          שם מלא        תאריך         
 
 

 אישור
 

מא כהנני  בזה  ביושר  בפני___________ם  י  הופיע  ___________י___  עו"ד   ,  ,_______

____________,  זיהה/תה  ______________, מר/גב' ______________רחוב __במשרדי שב

שמ ת.ז.  ידי  על  ____________   עצמו/ה  עליו/ה ספרה   כי  שהזהרתיו/ה  את  ל  ולאחר  הצהיר 

את נכונות הצהרתו/ה זו    ק, אישר/ה חוב  בועיםונשים הקלא כן יהיה/תהיה צפוי/ה לע  םהאמת שא

 יה בפני. וחתם/מה על 

         ________ ___________ 
 ,עו"ד ____________                       
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 פרטי ניסיון קודם –  4מסמך 
 

 צועיסיון מקבדבר ני ריכוז הפרטים 
 עי ביחס לביצוע עבודות ופירוט ניסיון מקצטבלה זו תשמש את המציע ל

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 מס'

 
 שם המזמין 

 
 אתר  התיאור 

 וכתובתו    

 
פירוט מהות 

 ת שבוצעועבודוה
 יע מצה ידיל ע

 
 

 
מועד 

חילת  ת
וסיום  

 עבודות 

   
שם איש קשר  
 מזמין +טלפון

 שיר י       

1   
 
 
 
 

   

2   
 
 
 
 

   

3   
 
 
 
 

   

4   
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   : לופין חיל 
 

 וות א'איש צ
 

  יסיון הצוות בביצוע עבודות דומותנלעי ביחס וצמקן ניסיופירוט טבלה זו תשמש את המציע ל
 __________: ש צוותשם אי 

 ______ ___ __ : תיותביבבדיקות סות ניסיון בביצוע מספר שנ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 מס'

 
 שם המזמין 

 
 אתר  התיאור 

 וכתובתו    

 
פירוט מהות 

  ת שבוצעועבודוה
 

 

 
מועד 
ביצוע 

  העבודות

   
שם איש קשר  
 מזמין +טלפון

 ר שיי       

1   
 
 
 
 

   

2   
 
 
 
 

   

3   
 
 
 
 

   

4   
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 ' בוות יש צא
 

  יסיון הצוות בביצוע עבודות דומותנלס עי ביחופירוט ניסיון מקצטבלה זו תשמש את המציע ל
 __________: ש צוותשם אי 

 ____ _____ __ : תיותבדיקות סביבות ניסיון בביצוע מספר שנ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 מס'

 
 שם המזמין 

 
 אתר  התיאור 

 וכתובתו    

 
ת פירוט מהו

  ת שבוצעועבודוה
 

 

 
מועד 
ביצוע 
  ותהעבוד

   
שם איש קשר  

 לפוןמזמין +ט
 שיר י       

1   
 
 
 
 

   

2   
 
 
 
 

   

3   
 
 
 
 

   

4   
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 ' גת וויש צא
 

  ן הצוות בביצוע עבודות דומותיויסנל עי ביחסופירוט ניסיון מקצטבלה זו תשמש את המציע ל
 __________: ש צוותשם אי 

 ______ ___ __ : תיותביבבדיקות סות ניסיון בביצוע מספר שנ

 

 

 

 

. 

 
 מס'

 
 ין שם המזמ

 
 אתר  התיאור 

 וכתובתו    

 
פירוט מהות 

  ת שבוצעועבודוה
 

 

 
מועד 
ביצוע 
  דותהעבו

   
שר  יש קשם א

 מזמין +טלפון
 שיר י       

1   
 
 
 
 

   

2   
 
 
 
 

   

3   
 
 
 
 

   

4   
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ן מסכים שהמועצה תפנה לבקשת המלצות  ר נכונות ומהימנות הנתונים הנ"ל וכמאש  הנני
 ת  מהלקוחו

 הנ"ל. 

 _______  חתימה וחותמת: _________________________

 _____________ _________________ שם חותם/ים:     __  

 _______________________ _________         תפקיד/ם:    
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 המשך  –  4מסמך 
 

 לשימוש המציע  ומלץ ממלצה ח הנוס
 ( מתייחסות לעבודות המפורטות בתנאי הסף ה המלצות  3מציע לצרף  ה על)

 
            ודלכב

  בב ות חנאוית תעשיית  המקומית המועצה
     ציע באמצעות המ

 
       .נ.,א.ג

 על ידי המציע  הסףבתנאי ש כנדר בדבר ביצוע עבודותאישור הנדון: 
 

 ____________________     שם המזמין: 
 

 ____________________  שם מנהל היחידה הרלוונטי:
 

 _______________ _____ טלפון ליצירת קשר )חובה(: 
 
______ ביצע/ה עבורנו  ___________________________ יע/ה  צבזה כי המ  הננו מאשרים .א

 (:מכרז זההשנים שקדמו ל  5 במהלךאת הפרויקטים הבאים )
 

מיקום ביצוע 
 העבודות

פירוט מהות ו
 העבודות

 

מועד התחלה  
 וסיום 

 שנתי וכולל  היקף כספי
 של העבודה 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 (:התאם*הקף/סמן ב)ות בטבלה דלעיל ט המפור בודותחס לעלהלן חוות דעתנו המקצועית בי .ב

 

 גבוהה   איכות העבודה
 

 טובה מאוד  
 

 בה  וט
 

 פקת  סמ
 

 עומד בלו"ז   ידה בלו"ז מע
 

 עומד חלקית  
 

 חורג מלו"ז  
 

יחסי עבודה מול  
 המזמין

 טובים מאוד  
 

 טובים  
 

 מספקים  
 

 
/ אין יע/ה הנ"ל  הננו מאשרים בזה כי למצ .ג ת  פטיות תלויוש( תביעות מרהמיות*מחק את  )  יש 

 ו. ת כלפינ ומדווע
 

 _____ _______ ____א + תפקיד(: _____ פרטי החותם )שם מל 
 

 ה + חותמת: _________________________ ימחת
 

 בלבד )חתימה + חותמת(.  המזמיןחשוב: טופס המלצה זה צריך להיות חתום על ידי 
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 שמירת זכויות עובדים   בדבר תצהיר –  5מסמך 

 
 

    מס'   ח.פ/ת.ז.  ________ __ _______________ המציע:ח"מ: אנו ה 

 __________ _____ת.ז. מס' _________ נושא/ת     ____ ___________________    שם 

 ______ ____ ___________ ___   נושא/ת ת.ז. מס'     _______________________    שם

    
אם לא נעשה  ם הקבועים בחוק  ילעונש  פוייםהיה צ לומר את האמת וכי נ כי עלינו   לאחר שהוזהרנו,

 טה במציע, כדלקמן: לי השליבעוכ___, ______________  עהמצי כן, מצהירים בזאת, בשם
 

 . _____________, _____________ החתימה מטעם המציע במכרז הינם: המורש .1
_____________ והרינו עושים   בעלי השליטה במציע הינם: _______________,  

 רזים.  לתקנות חובת המכ בהתאם נו זהתצהיר
 

כי     אנו .2 שמיבעניי   וחובותיאת    םיקימ  המציע  מצהירים  עז  רתן  דיני  כויות  לפי  ובדים 
 כמעסיק.  ו צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים  עלי העבודה,

 
לא  הורשע   .3 במציע,  מי מבעלי השליטה  או  דיני העבודה,יינה  בעבירה שענהמציע    הפרת 

 למכרז.   תוחרון להגשת הצעא ו למועד הדמ שקים נתיבש
 

לחוק    5נה לפי סעיף ודה שמועב ח י מפק נקנס ע"  טה במציע, לא מי מבעלי השליאו מציע  ה .4
בשנה     , ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה,1985  -העבירות המנהליות, התשמ"ו

 למכרז. שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות 
 

 רוט :  ילהלן פ  -סותת/ קנבמקרה של  קיום הרשעו .5
 

 צהירנו אמת. חתימותינו, וכי תוכן תאלו אשר כי הרינו ל .6
 

 
 

             
       חתימה               חתימה                         חותמת המציע                            + חתימה  

                
 
 
 

 אישור 
 

מאשר ב  הנני  כי  ______________  בזה  עו"יבפני  הופיע יום  ____,  ______________  ד, 

__,  זיהה/תה  _________ __ _____ ___________, מר/גב' _י שברחוב ____________במשרד

ולאח   ____________ שמספרה   ת.ז.  ידי  על  את  עצמו/ה  להצהיר  עליו/ה  כי  שהזהרתיו/ה  ר 

ו  זרתו/ה  ת הצהנכונושים הקבועים בחוק, אישר/ה את  האמת שאם לא כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונ

 בפני. וחתם/מה עליה 

         _________________ __ 

 ,עו"ד ____________      
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 אישור תשלום לעובדים על פי חוקי המגן  –  6מסמך 

 
 
 

            לכבוד
  המקומית תעשייתית נאות חובב  המועצה

     באמצעות המציע 
 

  א.ג.נ.,
 

הח __אני  מ___רו______________________"מ,  __"ח,  ___,  _______________ _ רח' 

)י  כמאשר   הזוכהשם  _________________  ח.פ.המציע  משלם  _________ __ ____   (,   ___

טעמו, או לכל רשות או צד ג' כלשהו בקשר עם עובדיו או הפועלים מטעמו,  מפועל  לעובדיו, לכל ה

, לרבות,  דומעבי  עובד  שבין  פי כל דין, או הנהוגים ביחסיםכל תשלום מס או גמלה המחויבים על  

בכלליומבלי   משכורתלפגוע  לעיל,  האמור  המי  ות  משכר  פחותה    בות לר  דיםבעו ל   נימוםשאינה 

דין,   עפ"י  שכר  חופשה,תנאי  הפרשות    דמי  נסיעות,  פרישה,  פיצויי  פיטורין,  פיצויי  מחלה,  דמי 

לאומי  וביטוח  בריאות  מס  פנסיה,  המציע  כלו  לקופות  עובדי  זכאים  לה  לצובהתא  זכות  וי  ם 

           .ם על המציעהחליבוציים וההסכמים הקיבה  חההר

 
 
 
 
 
 

______________    ____ _________  ____   ___________________ 
 חותמת    חתימה      תאריך  
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 הרשעה פלילית דר והע תצהיר לענין העסקת עובדים זרים, שכר מינימום –א'  6 מסמך
 

__ הח"מ  בע ___________אני  _______/ל_,  ת.ז.  שה ת  לאחר  להצהיר  __,  עלי  כי  את  וזהרתי 
צפוי אהיה  וכי  לע/ האמת  בכתב,  הקבוע  ם שיונה  בזה  מצהיר/ה  כן,  אעשה  לא  אם  בחוק  ים 

 כדלקמן: 
 
בשם   .1 זה  תצהיר  על  לחתום  מוסמך/כת  ח.פ./ח.צ  ______הנני   __________

קמת  הלעבודות    צועלבי_  ______מס'  פומבי  מכרז  בהמציע    ,_____________
_________________________ . 

 
   זרים ו/או לפי חוק שכר מינימום  עובדים  ק  חולפי    בפסק דין חלוט בעבירה  לא הורשעהמציע

 מכרז.ב ותהגשת הצע האחרון ל שקדמה למועד  חודשים(   12)בשנה 
 

   או    הורשעהמציע עבירות  בשתי  חלוט  דין  זריםבפסק  עובדים  חוק  לפי    עה הרשה  –  יותר 
 צעות במכרז.האחרון להגשת הלמועד   השנים שקדמו( 3)היתה בשלוש  אחרונה לא ה

 

   חלופסב  ערש הוהמציע דין  עבירותק  בשתי  מינימום  ט  שכר  חוק  לפי  יותר  ההרשעה    –  או 
 האחרון להגשת הצעות במכרז.השנים שקדמו למועד   (3) האחרונה לא היתה בשלוש

 
כי    המציע ני  די  וראות כלבהתאם לה ת לפיו  וצוע העבודביולרז  יפעל בכל הקשור למכמצהיר 

ידוע למציע כי  חו.  תקנות מכווכל    1953-גהתשי"  ,דת נוערראות חוק עבוובכלל זה הו  העבודה 
 של התחייבויות המציע מכוח המכרז.  יסודיתהפרה של כל אחת מהוראות אלה תהווה הפרה 

 
   ו/או מי ממנהליו כ  ה קלון לא הורשע בעבירה שיש עמהמציע  או בעבירת    תבאלימורוכה  או 

עיסוקו    ה או בעבירהמירמ לתחום  ועד  דמו למקש  ים( השנ7)  בשבעוזאת    של המציע הנוגעת 
. ידוע למציע שבמקרה של הרשעה באיזה מן העבירות כאמור,  הצעות למכרז  האחרון להגשת

 ו/או תביעה בקשר לכך. הצעתו לא תיבחר כזוכה במכרז ולא תהא לו כל טענה  
 
 חקירה פלילית  ו/או נגד מי ממנהליו    ציעה נגד הממתנהלים במועד ז  ידיעתי לא  בלמיט  כמו כן

 .  לעיל בירה פלילית כאמורבגין ע יםטים משפ או הליכי
 

   לחלופין* מתנהלים הליכים משפטיים או חקירה פלילית או הוגש כתב אישום נגד המציע ו/או
 ן: להרט לכמפולעיל עבירה פלילית כאמור נגד מי ממנהליו בגין 

_______ _ _______________________________________________ __________
 ___________ _____________________________________________________  . 

 
יהיה שיקול דעת לא לבחור בהצעת המציע עקב הליכים ו/או חקירה    למועצהידוע למציע כי  

 קשר לכך.נה ו/או תביעה בעו כל טתהא ל ולא   שת כתב אישום, כפי שפורט לעילו/או הג
 
 דרש לנם תאבה  פרטלוועדים לכך ות המיבמקומ Xעל המציע לסמן *
 

 מי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.  ש זה .2
                                  __________________ 

 חתימת המצהיר                
 אישור           

 
ר/גב'  שברחוב ___________, מ__, במשרדי  , עו"ד ________ י_ הופיע בפנ____  הנני מאשר בזה כי ביום

די ת.ז. שמספרה  ____________  ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה  ה על י/מועצה/תה  ________,  שזיה

אישר/הל בחוק,  הקבועים  לעונשים  צפוי/ה  יהיה/תהיה  כן  לא  שאם  האמת  את  נכונות    הצהיר  את 

    ני. יה בפמה על הצהרתו/ה זו וחתם/

 "ד, עו_____________ ______________        
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 ב'  6ך מסמ
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 ג'  6מסמך 
 
 "ח ור אישור

 
 לכבוד 

 תעשייתית נאות חובב מית המקו  המועצה
 ( ועצהמה: " )להלן

 
 

 נ.,.א.ג
 

( ולבקשתה, ביקרנו את לן: "החברה"__ בע"מ )לה_________כרואי החשבון של _____ 
בהצהרת  הנתונ הכלולים  בחותמ  המציע ים  והמסומנת  )להלן:  המצורפת  זיהוי  לשם  תנו 

העסקי "ה המחזור  היקף  בדבר  המחזורהמציע  של י  הכספ  הצהרה"(  לפיה,  של    ,  העסקי 
בדצמבר   31  ת מהשנים שהסתיימו ביוםל אחכ, לות שלבונוהחש  , בהתאם לספריהמציע

כולל מע"מ בכל אחת מהשנים הנ"ל.  לא  ₪(    ןמיליו   שני₪ )  2,000,000עולה על    2018-2019
א  היו ריותנ המציע. אחכפי שנכללו בהצהרת המציע, הינם באחריות הנהלת  הנתונים הנ"ל 

 תנו. נים אלו בהתבסס על ביקורלחוות דעה על נתו 
ביקורתנ  את  ביקו  וערכנו  לתקני  מקובליבהתאם  תק רת  פי  על  נדרם.  אלה  מאתנו  נים  ש 

ה בדבר לבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרלתכנן את הביקורת ו
מדגמית של ה  יק לת בדר העסקי הכספי הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כול וני המחזונת

הת שב ראיות  ובמידע  בסכומים  שביהצהרהומכות  סבורים  אנו  בסיס  ק .  מספקת  ורתנו 
 ת דעתנו. נאות לחוו

ההצהרעתלד שערכנו,  הביקורת  על  ובהתבסס  הבחינות  נו  מכל  נאות  באופן  משקפת  ה 
 י הכספי של המציע הכלולים בה.ם ביחס למחזור העסק את הנתונים הכספיי המהותיות

 
 
 
 
 

 ב, ר בכבוד 
 
 

 ____________ _______                    תאריך: ___________                  
 , רו"ח                                   
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 פותערבות השתת –  7מסמך 
 
 

          לכבוד 
 המקומית תעשייתית נאות חובב   המועצה

        חובב   ותנא
 

   א.ג.נ., 
 

 ערבות בנקאית הנדון: 
 

רבים  ע( אנו  המציע  –  לן)לה   _ח.צ./ת.ז. __________/ פ.ח.  _______________ __ ת  שי בקפ-על
כלאת  בז לסילוק  עד    כלפיכם  חדש  עשר)שלושה    ₪    00013,   של    ךסלסכום  שקלים    ,(יםאלף 

   04/2021     המציע במכרז פומבי מס'  בתוספת הפרשי הצמדה למדד וזאת בקשר עם השתתפותו של
מית  המקו  ר מערך הניטור של המועצהויר תקופתיים עבוכות אואיי  ע סקרלביצו  לביצוע עבודות

י  על יד  טחת מילוי שלם ומלא של כל תנאי המכרז( ולהברזהמכ  –  )להלן  ת חובבוהתעשייתית נא
 . עהמצי

 
מקבלת דרישתכם בכתב,   ימי עבודה  7ולא יאוחר מ  באופן מידי  אנו מתחייבים בזאת לשלם לכם  

לסכום   עד  סכום  דרישפה  פתבתוס  הקרןכל  עם  מיד  הצמדה  מבלירשי  מאתנו,  הראשונה    תכם 
 . ודרישתכם באופן כלשה וכיח את ו/או לנמק ו/או לה  סל עליכם חובה לבסלהטי

 
בתוספת הפרשי ההצמדה או כל    הקרןסכום    ש מאתנו את התשלום שלאתם תהיו רשאים לדרו

או במספר דריש   חלק ואנו מתחייבים למלא דממנו בדרישה אחת  כל    ם,יכרישותות  ובלבד שסך 
 י ההצמדה. ת הפרשבתוספ הקרןם לא יעלה על סכום דרישותיכ

 
 זה:ערבות בכתב 

 
 לסטטיסטיקה.  המתפרסם ע"י הלשכה המרכזיתתשומות הבניה דד מ –" מדד"
 או בסמוך לכך. 2021ינואר   15ביום  שפורסם  2020דצמבר מדד חודש   –" הבסיסמדד "
 ועל על פי כתב זה.דם לביצועו של כל תשלום בפוק הידועהאחרון  המדד   –" המדד החדש "
 

  וה למכפלתי ההצמדה הסכום השו, יהיו הפרשהבסיסלעומת מדד    העל  חדשכי המדד ה   תברראם י
 מחולק במדד היסודי.   המועצהההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום 

 
 ול. יטלביתנת פי כתב זה הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ואינה נ ותנו עלהתחייב

 
   יא.הרה שלהסבה בכל צו ו/או ברה  ב זה אינה ניתנת להעהתחייבותנו על פי כת

 
 ועד בכלל.             2021        לשנת        יוני     לחודש     03   עד ליום  ערבות זו תשאר בתוקפה

 
  תוכל  מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב,נו הבלתי חוזרת לכך שהאנו נותנים בזאת הסכמת

לפ  פיל המוחלט,  דעתה  האר  אלינו נות  שיקול  את  לעתוכת  ולדרוש  מעת  הערבות  ואנו    תקף 
 . ידכםריך את תוקף הערבות, ככל שיידרש על אנשכך  מעניקים אף הסכמתנו ל

 
 

 
  בכבוד רב, 

   
                        ________________ ___ 
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 הצהרת המציע –  8מסמך 
 

 לכבוד
 חובב ת אותית נהמקומית תעשיי  המועצה

 
 04/2021'   סמ ימבפו מכרז – והתחייבויות תהצהרו, הצעה טופס

 
מצהיר/ים בזאת כי לאחר שבחנתי/נו לעומק והבנתי/נו  __  "מ ________________ו הח / אני .1

ל התנאים  כל  הטכני/יםאת  המפרט/ים  החוזה,  אם  המכרזבחוברת    המפורטים  מכרז,  בין   ,
  –  נשוא המכרז )להלן  העבודות  ם שנועד לביצועקובמי/נו  ולאחר שביקרת  צורפו ובין אם לאו,

אותו(תודוהעב ובדקתי/נו  לי/נ   , ,  שנודעו  בעולאחר  הפרטים  קבוו,  כל  שערכתי/נו,  בירורים  ת 
ע את העבודות  הנוגעים לביצוען של העבודות והאפשרויות לביצוען, הנני/ו מציע/ים בזאת לבצ

המפורטים   הכמויות  בבמחירים  על  והחתוהמלא  כתב  המחיר   נו י/ ידם  הצעת  את    מהווה 
 זה.  סמטופפרד שלי/נו וחלק בלתי נ

 
הוקראתי/נו   .2 מסמהבנתי/נו  כל  את  סמך  כי  יטב  על  זו  הצעתי/נו  והגשתי/נו  ותנאיו  המכרז 

ים מלהציג כל תביעות  /בדיקתי/נו את מסמכי המכרז ובירורים שערכתי/נו ואהיה/נהיה מנוע
מכיו או כל חלק  הבנה של תנאי המכרז ומסי  א  ו/או   ו/או דרישות שתתבססנה על אי ידיעה 

את כי אני/ו מקבל/ים על  בז  ענות כאלה; מוצהר ומוסכםטוותר/ים מראש על  נו מ/ואנימהם  
 עצמי/נו את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים בחוברת המכרז ללא כל הסתייגות. 

 
ס ומוס  מוצהר .3 על  זאת  הצעתי/נו  את  ביססתי/נו  אני/ו  כי  בזאת,  בדכם  כאמור  י ותיק מך  י/נו 

נה  תביעות או דרישות שתתבסס  נוע/ים מלהציג כלהיה מיה/נדלעיל ועל כן אה  2-ו  1בסעיפים  
הבנה של תנאי המכרז או איזה מקרב המסמכים הנ"ל    על כל טענות של אי ידיעה וגם/או אי

 ל כל טענות כאלה. ואני/ו מוותר/ים מראש ע 
 
לם על בסיס  מכרז זה וכי התמורה תשו י  מכ ם למסידוע ומוסכם כי העבודות תתבצענה בהתא .4

  על  יםהמוצע  חיריםהמ   ועל פי  נספחיו,, על  10ך  ממס  –  וראות ההסכםאם לההתב   נוהצעתי/ 
 ואני/ו מוותר/ים על כל טענה בקשר לכך.   , שלב בתכנון לכל  ביחס ידינו

 
ומצאתי/נו .5 הנקובהבדקתי/נו  התמורה  כי  ומהווה    ,  דעתי/נו  את  מניחה    תמורה בהצעתי/נו 

כי המחירים    וד אני/ו מאשר/יםזה. עכרז  י/נו נשוא מי ייבויותה, שלמה והוגנת לכל התחלאמ
הי בין  נם  בהצעתי/נו  המיוחדות,  בין  ההוצאות,  כל  את  כוללים  והם  ישתנו,  לא  סופיים, 

כות בביצוע העבודות, בהתאם לדרישות מסמכי  הכלליות ובין האחרות, מכל מין וסוג, הכרו
בשל אי  טענה    או   יעה לא א/נציג שום תב הצעתי/נו זו וכי  ל רפים  צו המ  מכים המכרז וכל המס

ידיעה של תנאי ההסכם אא הבנה, או   ש י  ל כל אחד מהמסמכים הקשורים להסכם או של  ו 
 מסמכי ההצעה. 

 
סיון  יות, האישורים, כוח האדם והנ ונשי יאני/ו מצהיר/ים כי ברשותי/נו המומחיות, הידע, הר  .6

ביצוע  לשם  הצעתנדות  בוהעשל    ןהדרושים  וכי  המכרז  הסמנשוא  בגדר  הינה  זאת  ת,  ויוכו 
שלנהכ והמטרות  שלנו    ווחות  היסוד  מסמכי  הגופים    וכיעפ"י  ידי  על  אושרה  הגשתה 

 המוסמכים במציע. 

 
ור .7 אך  ידי/נו  על  יבוצעו  העבודות  כי  ומאשר/ים  מצהיר/ים  שמורשה  אני/ו  מי  באמצעות  ק 

ות,  שיונ י העבודות כל הר  בידי/נו במהלך כל ביצועו  היוכי ילבצען על פי כל דין, מנוסה ומיומן  
 . נו/שים בדין לביצוען על ידיר הנד ים והאישורים ההיתר 

 
שצורפו למכרז והוראות כל דין החל על העבודות  ים  י/ו מצהיר/ים ומאשר/ים, כי המפרטאנ .8

ויד   נשוא המכרז לי/לנו מוכר  ויחול על העבודות  וע  מ  שירותים/היטב  נקבע  ת  פורשואלא אם 
 רת.אח

 
כי .9 מצהיר/ים  ב  אני/ו  מוגשת  זאת  קשיר  וללא  לבם  תוהצעה  קנוניה,  חבירה    תכל  או  קשר 

 מציע אחר לאותו מכרז. כל בחוזה עם 
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הצע .10 החוזה    תי/נואם  על  לחתום  בזאת  מתחייב/ים  אני/ו  תתקבל,    14בתוך    מולכםזאת 
כל  עשר(  )ארבעה   בידיכם  ולמסור  הראשונה  דרישתכם  קבלת  מיום  נדרש כ  ים המסמכימים 

 במסמכי המכרז. 

 
הוציא  ת לאינה מחויב  המועצהתקבל,  תגם אם הצעה זאת    ים כיים/מלי/נו ואני/ו מסכ  ועיד .11

כלל העבודות   הפועל באמצעותי/נו את  להקטין/לצמצם נשוא המכרז  אל  והיא תהא רשאית 
נשוא היקף העבודות  כל  את  על  מוותר/ים  אני/ו  הבלעדי.  דעתה  לשיקול    ו/או  טענה  המכרז, 

 סתמכות. או הה ו/י ציפיטענה בדבר   זה לרבותבעניין   המועצהעה כלפי  בית

 
וכן קבלני המשנה  צעתי/נו על נספחיה הינו אמת וכי הנני/ו  בה  צהיר/ים כי כל האמורו מ/יהננ  .12

המועצה  מטעמי/נו   ידי  על  ויאושרו  בתנא ככל  בעומד/ים  הנדרשים  באשר  ים  המכרז  מסמכי 
 למציעי הצעה למכרז. 

 
  ה מא)  150תקופה של  קפה להא ת לביטול או לשינוי ות וזרת ואינה ניתנת  לתי חב   יאה זו    הצעה .13

דרישת    ןחרוהא   יום מהמועד(  מישיםוח לפי  למכרז.  אאריך/נאריך    המועצהלהגשת ההצעות 
 חירת הזוכה במכרז. ם בלש המועצהאת תוקף ההצעה לתקופה נוספת כפי הנדרש ע"י  

 
ש .14 לכך  מסכים/מים  הב  ו,/ני ממ וש  דרת  המועצההנני/ו  דעתה  שיקול  הוכחה  עפ"י  כל  לעדי, 

לנשתרא נכון,  ה  כושרי/נו,  המקצויבדבר  ורמתי/נו  הכספית  עיתסיוני/נו  היכולת  בדבר  ו/או   ,
יינים  לקבלת מידע בקשר לכל הענ  ,שלי/נו, תפנה ללקוחותיי/נו ולכל אדם אחר, לפי בחירתה

עתה  ולמכרז, על פי שיקול ד  נוי/להצעתמידע אחר עלי/נו שהוא רלוונטי  האמורים לעיל ולכל  
 הבלעדי. 

 
להחליט שלא לדון ו/או לא  ה,  רשאית לשיקול דעת  המועצה  יו מסכים/מים, כ/ ואני  י/נוידוע ל  .15

אם   בהצעתי/נו  לבחור  ו/או  רעינ יה  ה  למועצהו/או    למועצה לקבל  הקשו  סיון  בכל  ר  עמי/נו 
,  הזמנים ועמידתי/נו בהם  ותוחו, בלעל ידי/נו ובין היתר, בקשר עם כושרי/נ  לעבודות שבוצעו

בי השירותים,  העבודות,י/נו  כולתבטיב  את  באמי  לבצע  התנהלותי/נו,  י/נו,  נות בדרכי 
עמיד  ובאופן  תהיה    תי/נובמיומנותי/נו,  כן  הצעה    המועצהבהתחייבויות.  לפסול  רשאית 

קשר    אם מצאה כי קיים  עים אחרים אם יוכח לכאורה קשר כזה ו/אושהוגשה בתאום עם מצי
ות, קשרים  ירים בין חברות אחם, קשציעי ה קשרי בעלות בין המם בין המציעים, ובכלל זקדמו

 כיוצ"ב ו/או אם קיים חשש כי ההצעה תכסיסנית. ת ובין חברות בנו
 

מהתחי .16 איזה  אקיים/נקיים  לא  או  הצעתי/נו  אחר  אמלא/נמלא  לא  כאמור,  אם  יבויותיי/נו 
להסכמתי/נו להזדקק  מבלי  רשאים,  ל   תהיו  לגר ן  מתאו  ומבלי  מוקדמת  סעד  הודעה  מכל  וע 

הנתו לכאחר  על  ן  ום  המכרז  מסמכי  א/פי  לחלט  דין,  כל  פי  על  האו  הבנקאית  ת  ערבות 
והפסדים העלולים  ו המצורפ לנזקים  ומוערכים מראש  כפיצויים קבועים  וזאת,  ת להצעתי/נו 

 כך.  ם עקב גרם לכילה
 

ל  .17 הנתונה  המשמעות  תינתן  זה  בטופס  מפורשכרהמי  בתנא  םהלמונחים  נקבע  אם  ות  ז, אלא 
 אחרת.

 

 
 ע פרטי המצי

 מכרז קשר לאיש ה 
 _______ _____________ 

 תפקיד  
____ ________________ 

 כתובת המציע  
 ____________________ 

 טלפון + נייד  
 ____________________ 

 ופקס  כתובת דוא"ל 
 ____________________ 

 ___ _________________ חתימה + חותמת  
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 הצעת המציע  – 9 ךמסמ              
 

 04/2021' במכרז מס  המציעעת צה
 

ע את  חייבים למלא את כל התחייבויותינו על פי מסמכי המכרז ולבצינו אנו מת בהמשך להצהרות
 כל העבודות לרבות בין היתר:

 
  סיוןי נ הכח האדם הנדרש , אנשי המקצוע, מומחים ו צעים  מרים, האמאת כל החולספק   .1

 רז.י מסמכי המכ, בהתאם לתנאושים לשם ביצוע העבודותדרה
 

הדפסות, צילומים, מדידות,  ם כח אדם,  רכבי,  דים  הסעת עוב,  ה וכד'דחומרים, כלי העבו .2
 . וכל הנדרש לביצוע מלא ומושלם של העבודותמומחים, עלויות מעבדה  

 
ידי  הוצאכל ה .3 עובדים על  י תנאי  פ   על  זוכההמציע הות והתשלומים הכרוכים בהעסקת 

 דין.  המכרז ועל פי כל
 

הה .4 במסמכי  ומים  והתשל  וצאותכל  סוג  ה המפורטים  מאיזה  אשר  מכרז,  תנאי  שהוא, 
 . המציע הזוכההמכרז מחייבים את 

 
 . המציע הזוכהרווחי  .5

 
 נו היא: הצעת .6

 
המבוקש   תיאור העבודה המחיר 

לכתב  בהתאם  
המצ"ב  הכמויות 

 כנספח ג'

בהצעת   משקל 
 המחיר 

 כמפורט בכתב הכמויות רבעוני  ירות או סקר איכ

מכרז בהתאם לתנאי  כלל העבודות נשוא ה  של  א ומושלםביצוע מל
 ןים לו ובהתאם להוראות כל דיפו והמפרטים המצור כרז נספחיהמ

 

  
 

85% 

א איכות  בדיקות  האידיגום  בריכות  באזור  כמפו ויר  רט דוי 
   בכתב הכמויות

אם לתנאי  תבה ז  רהמכ  נשוא ביצוע מלא ומושלם של כלל העבודות  
 תאם להוראות כל דיןרפים לו ובה המכרז נספחיו והמפרטים המצו

 

  
 
 

%10 

ביצועעבו מחיר   לדרישת   יום  ר  בהתאם  )חריג(  נוסף  דיגום 
 המועצה 

ת  הצעיזות בהתאם לעלויות ביצוע אנלל מחיר זה ישולמו  ** נוסף ע
 מציע בכתב הכמויות.  ה

  
 
5% 

 
 . כוללים מע"מאינם  המחירים*

                                               __ __________________ 
 חתימת וחותמת המשתתף                                                                                                                       
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 'ב9מסמך 
 הלי עבודה מפרט מיוחד ונ

 
 

קומית ור האוויר של המועצה המפתיים עבור מערך ניטקות אווירלביצוע סקרי איכות  

 התעשייתית נאות חובב.  

 

 כללי   .1

או איכות  חובו סקרי  בנאות  ויר  לבישב  הסמוכים  פעמים  ובים  ארבע  יבוצעו  בשנה.  ה 

 רכות האידוי. י דיגום במהלך כל שנה באזור בימ  4יבוצעו  בנוסף,

 ISOהסמכת מעבדות לתקן  ל  יתהלאומ על מבצע הסקרים להיות בעל הסמכה של הרשות  

לדוג17025 אנליזות  במעבדות.  יבוצעו  הסמכה    מאות  הלאומית  בעלות  הרשות  של 

למלהס מעבדות  לבעל  ISO  17025  קןתכת  אישור  למ ות  בהתאם  הבדיקות  פורט  ביצוע 

מספר   במיבנספ   2בטבלה  ההסמכה.  היקף  ממח  אינה  והמעבדה  על  דה  בישראל  וקמת 

מוסמכת   להיות  את    לבימקבתקן  המעבדה  לקבל  המועצהויש    לשימושבכתב      אישור 

 תעשה רק   . בדיקה אשר איננה מופיעה בהיקף ההסכמה של המעבדה הבודקתה זובמעבד

 .  ועצהם בכתב של המיקדת אישור מלאחר קבל

 

 ים: רכזי חלקים מ 3-צעת המחיר במכרז זה מחולקת לה

בהתאם    ואנליזה  וםיג, דהגעהההכוללות    רבעוני  איכות אוירדות סקר  ביצוע עבו •

    מסמכי המכרז.ל

ברי • באזור  אויר  איכות  בדיקות  הגעהדיגום  הכולל  האידוי    ,דיגוםלמועצה    כות 

 כרז.המלמסמכי בהתאם  היזאנל ו

יום   • ביצוע  עבור  חריג  דיגוםמחיר   ( אנלי  -(נוסף  ביצוע  כולל  אינו  זה  ת.  זומחיר 

מ דוח  והגשת  אנליזות  ביצוע  להסכם  עלויות  בהתאם  בכתב    עציהמהצעת  ינן 

 ת.  הכמויו

 

גם הכנת והגשת כולל    נליזותא ביצוע  הסר ספק יובהר כי בכל עת בה נדרש המציע ללמען   

 .  כםדוח מס

 

 

 אוויר חת דגימותמיקום לקי  .2

 נות בשטח  נקודות דיגום שו  4  -לטניים ביגומי אוויר סימו בכל סקר יבוצעו ד  .2.1

 בהתאם לפירוט הבא: אזור תעשייה נאות חובב     

A - תי איכות הסביבהבגדר הצפונית של החברה לשרו 2ניטור מס'  ן  רוק . 

B - וקסידחית של נגב פראבגדר המזר 3ס' ר מהניטורון  ק . 
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C -  סמוך לבריכות קלציום ברומיד 4יטור מס' קרון הנ . 

D -  במתחם תע"ש רמת בקע. 

האמו למרות  המוע*  לעיל,  לעצמהר  שומרת  מיקום    צה  את  לשנות  הזכות  את 

 . לביצוע סקר איכות אוויר באם יעלה הצורךת נקודוה 

הדיגום*נקו האידוי    דות  בריכות  ביום  קיבאזור  הרוח  לכיווני  בהתאם  בעו 

 הדיגום. 

 

 שעות עבודה )ביצוע דיגומים( .3

ימי    4תיים  במהלך  ם יממיגומיות הדיגום יבוצעו דבכל אחד מן הנקוד   -סקר איכות אוויר .3.1

הדו ע"י  תילקח  וכן  רצופים  דגעבודה  דיגוה  ימ גם  נקודת  שלבכל  אורגניםחומר  ם,    ים 

)באמציפ נד דגימה שעת ים  יסטרים לנקודת דגימה  קנ  2ית ויממתית )סה"כ  עות קניסטר( 

   24( וימשך כאמור 09:00עד    07:00אשר יסופקו ע"י המועצה(. הדיגום יחל בשעות הבוקר ) 

 שעות. 

  צע ם שבהם בוימ יהבור  ה תשלם רק עבמהלך הסקר, המועצמים  ירת הדיגוצבמקרה של ע .3.2

 ם בפועל. דיגו

עד  ביבתי  המועצה רשאית לבטל את הסקר הס .3.3 שעות    24ו/או הדיגום בבריכות המועצה 

 ול ימי הדיגום בבמקרים חריגים בהם תודיע המועצה על ביט תשלום.    ללאהדיגום  לפני  

 . גום בודדעבור יום דיהדיגום, התשלום יהיה עד  ממועות ש  24 -מ פחות 

ב .3.4 תיא במקרה  המו  הדילהורו  צה ועלץ  הפסקת  על  שגום  ת  הדיבמהלך    םשולת גום  בוע 

ילמציע   עבור  הדיגוםתמורה  בפשב  מי  וכ וצעו  נוסף  ועל  יום  עבור  איסוף  ן  וד  צילצורך 

 עלות  ב, דיגוםמות המקומ

או  .3.5 באזודיגום  האידויויר  בריכות  ה  -ר  התנאים    גוםהדיתחלת  שעת  פי  על  תקבע 

להנחיי בהתאם  נציג  המטארולוגים  דיגום  כ  ה.המועצ ת  נקודת  שע  3ימשך  ל  )בכל  ות 

 דיגום(. 

 

 דיגום ואנליזה   .4

אוויר   .4.1 איכות  החו  -סקר  ואנליזה  רשימת  לדיגום  מס'  בט  אתנמצמרים  בנוס1בלה  ף  . 

ר , אשטריםמות באמצעות קניסל הדוגם לבצע דגי , ע1בטבלה מס'    חומרים המפורטיםל

אנ  לביצוע  המועצה,  ע"י  אוריסופקו  חומרים  של  שיפ נדגנים  ליזות  האנליזה  ים.  יטות 

 . 3מפורטות בטבלה מס' 

המועצה .4.2 בריכות  באזור  אוויר  ואנל  רשימת  -דיגום  לדיגום  בטבלה    נמצאתזה  יהחומרים 

 . 3בטבלה מס' ה מפורטות טות האנליזשי.  2' מס

 . 2020 בהלדיגום מזהמי אויר בסבי הנמו הנחיות המלעבוד לפי מסמך  רשהמציע נד .4.3

 :להלן  פחות את המפורטהאיכות שיכללו לכל ה תחטבות א על המציע לעמוד בדריש .4.4
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י תוצאות בדיקת  "ח הדיגום הסופלהציג בדו הנדגמים ישכל המזהמים עבור  .א

גם  יד דה שנק הבלא בב דיגום. אחת לכל ס בלאנק שדהה ובדיקת לאנק מעבדב

 עצה.גדר ע"י המו בנקודה שתו

ה אחת(  זר )ח אחת ציג המועצה יגדיר נקודהנ TO  17בביצוע בדיקה לפי שיטת  .ב

וא ביחס  מערכות מקבילות אשר קצב השאיבה בינהם ה  2ה ע"י של ביצוע הבדיק 

להשוות  (.  את התוצאות יש מל / לדקה לדוגמה 200מל/דקה ו   50)  1:4של 

שפופרת   להציב זהה. בנוסף, בנקודה זו יש  תללוכ ולבחון שרמת אי הודאות ה

ע  פופרת הגיבוי תבוצ של הנליזהשאיבה השונים. א  ידיקה של קצבגיבוי בכל ב

 במידה והתוצאות אינם עומדות בדרישות אי הוודאות. 

 .הדיגום  ח"בדו גה ולהצי הדיגום  למדיית recovery אחוז בדיקת לבצע יש .ג

 .הספיקות וכיוון   הדיגום רלמכשו קפותת כיול תעודות  יציג  יעהמצ .ד

 .המ צע ימההדג  לביצוע  משמשות שאינן ופרות פ ש באמצעות יבוצע קותפיס ה ןוו כי .ה

  יידרש ביצוע חזרות ,מראשמטעם המועצה במידת הצורך ולפי דרישת האחראי  .ו

ת  להשוות א  החזרה יש עלאחר ביצו ום מסוימות.בנקודות דיג   ("דופליקטים")

כאלה,  ת הכוללת. במקרים ברמת אי הוודאושהתוצאות זהות  ולבחון  התוצאות

ר של המציע  יח מהצעת וע האנליזה החוזרת בהתאם להביצ עבור שלם ת  העצמוה

 )נספח ג כתב כמויות( . זה הזוכה במסגרת מכרז

 

 גום: ציוד הדי .4.5

טות  תואמים לנדרש בשי וי יה pufדיגום מסוג וד הוצי יקה גבוהציוד הדיגום ספ .א

  10 עלה עלא ידידה להמטיימרים"(. גיל הציוד )"ו גם קוצבי זמן הבדיקה ויכלל

 שנים. 

נטענות   עלות סוללותקה, בדיהב יטותדיגום יהיו תואמות לנדרש בשות המשאב .ב

יעלה  המדידה לא   רגיל מכשו ) ם"שעות לפחות ויכללו קוצבי זמן ("טיימרי 48 -ל

 . (שנים 5על 

לבדיקות    יגוםהד  יודאפשרי בין צ  מינימלי על מרחקלהקפיד   ישגום, הדי  בזמן .ג

 ות אחרות.למדיד כך שלא יהווה הפרעה   , נקודה  השונות בכל

 להגנת  יות המשרדבצע בהתאם לשיטה ולהנח יזה תתאנלת ה דמות למעבהדגי העברת .4.6

 ( 2020  נה לדיגום מזהמי אויר בסביבהמו )הנחיות המ .הסביבה

 וח עם הדיחד    ועצהירו למ רת משמורת, ולהעב ס שרש, יש למלא טופעבור כל בדיקה .4.7

 הסופי.

עריכת סקרים   נושאב  להגנת הסביבה המשרד נהלי המציע מתחייב לעבוד ע"פ .4.8

כל שינוי  התקשרות. מובהר בזאת, כי לא יחול תקופת ה   במהלךם כונדעוסביבתיים 

. במידה וישנה אי  ישונו/יעודכנובנהלים, ככל שאלה   ורה מחמת שינוי/עדכוןבתמ

 . מועצהההחלטה תהיה בידי הועצה לנהלי המשרד, תאמה בין דרישות המה
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 איכות אוויר רבעוניסקר  -1 טבלה מס'

 

 נקודות דיגום 

 

 חומר 

 ניועבסקר ר

ימי הדיגום של    4-מבוצע בכל אחד מ-

 בשנה פעמים  4הסקר, 

A B C D  סה"כ שנתי 

 64 1 1 1 1 ה ני אמו

 64 1 1 1 1 פרתי ן גו*מימ

Mercaptanes** 1 1 1 1 64 

Formaldehyde 1 1 1 1 64 

Methanol 1 1 1 1 64 

Acetone 1 1 1 1 64 

HCl 1 1 1 1 64 

HBr** 1 1 1 1 64 

2Cl 1 1 1 1 64 

2Br 1 1 1 1 64 

Acrylonitrile 1 1 1 1 64 

DimethylSulfate** 1 1 1 1 64 

 4 1    קסינים  ואיד

 64 1 1 1 1 *כספית *

 ICP 1 1 1 1 64-מתכות ב

TSP   64 1 1 1 1 אבק מרחף 

 VOC 1 1 1 1 64סריקת 

TrimethylAmine** 1 1 1 1 64 

DimethylAmine 1 1 1 1 64 

 הערות: 

 הינו חצי שעתי.   S2Hגום יד*

 עתי. כספית הינו ש DimethylSulfate/  HBr  /Mercaptanes // TrimethylAmine** דיגום 

 דוי האי יכותר ברדיגום באזו -2טבלה מס' 

 נבדק  מרחו
ום  יקות בימספר בד 

 דיגום 
 סה"כ שנתי 

 12 3 אמוניה 

 12 3 מן גופרתי ימ

Mercaptane 3 12 

HCl 3 12 
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 נבדק  מרחו
ום  יקות בימספר בד 

 דיגום 
 סה"כ שנתי 

VOC 3 12 
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 טות עבודהיש  .5

 . 3-4מס'  דיגומים ואנליזות יבוצעו עפ"י השיטות המפורטות בטבלה

 

 עבור סקר איכות אוויר רבעוני  שיטות עבודה 3ס' מה טבל

 דיגום טת יש בדק ר נחומ

שיטה  האם  ה

מצאת  נ

בהיקף  

ל  ההסמכה ש

חברת  

 גום הדי

 ליזה שיטת אנ

ה  במעבדה  

  מתבצעת

 זה האנלי

האם שיטת  

האנליזה  

צאת  נמ

קף  היב

כה  סמהה

המעבדה   של

 ) כן/לא( 

   MASA-401  Sp-Ph) )MASA-401 אמוניה 

   MASA-701  Sp-Ph) )MASA-701 י ת פרגומימן 

   MASA-118  Sp-Ph) )MASA-118 מרקפטנים 

Formaldehyde TO-11a  HPLC) )TO-11a   

Methanol NIOSH-2000  NIOSH-2000 (GC)   

Acetone NIOSH-1300  NIOSH-1300 (GC)   

HCl Based on 

EPA-26 

 EPA 26 (IC)   

HBr Based on 

EPA-26 

 EPA 26 (IC)   

Br2 Based on 

EPA-26 

 EPA 26 (IC)   

Cl2 Based on 

EPA-26 

 EPA 26 (IC)   

Acrylonitrile TO-17  TO-17(GCMS)   

DimethylSulfate TO-17  TO-17(GCMS)   

   EPA-TO-09A  HRGC-HRMS דיאוקסינים  

אמינים )  

Triethylamine, 

Dimethylamine) 

NIOSH-2010  NIOSH-2010 (GC)   
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 דיגום טת יש בדק ר נחומ

שיטה  האם  ה

מצאת  נ

בהיקף  

ל  ההסמכה ש

חברת  

 גום הדי

 ליזה שיטת אנ

ה  במעבדה  

  מתבצעת

 זה האנלי

האם שיטת  

האנליזה  

צאת  נמ

קף  היב

כה  סמהה

המעבדה   של

 ) כן/לא( 

  NIOSH-6009  EPA 7473 כספית 

(AAS-cold vap) 

  

   EPA IO 3.4  EPA IO 3.4 מתכות 

TSP- אבק מרחף EPA IO 2.1  EPA IO 2.1   

   VOC TO-17  TO-17(GCMS)קת יסר

 

 כות האידויאזור ברב דיגוםר ה עבושיטות עבוד 4טבלה מס' 

 שיטת אנליזה  שיטת דיגום  ק חומר נבד

 ISC-401 Sp-Ph) )MASA-401 אמוניה 

 ISC-701 Sp-Ph) )MASA-701 מימן גופרתי 

Mercaptane ISC-118 Sp-Ph) )MASA-118 

HCl Based on EPA-26 EPA 26 (IC) 

VOC TO-17 TO-17(GCMS) 

 

 על הציודים רהמיוש למשדיגום, אספקת חלנקודות ה עההג  .6

בנקודה   C  -, וA  ,Bבזמן ביצוע סקר, המועצה תספק קרון סגור המוקף גדר בנקודות     .6.1

D    בתחום יתבצע  רמ  דרהגהדיגום  תע"ש  מפעל  בקשל  הת  תהיה  ע.  חברה 

 המועצה. י קניסטרים אשר יסופק לה ע" אחראית על שמירת ציודה ועל ה

 תהיה עצמאית. הדיגום ודות כל נקלה  הגע  .6.2

 תהיה באחריות המועצה.   A ,B ,Cלמכשירי דיגום בנקודות  ל מת חשפקאס .6.3

 )במידת הצורך( באחריות מבצע הסקר.   Dבנקודה    

נקודות הדיגום תהיה עצמאית. הגעה לכל    -ויר בריכות האידיר באזוווא   בימים דיגום  .6.4

בתיאום  מ יהיה  הדיגום  המועצה  עםיקום  על  ושמירה    חשמלאספקת  .  נציג 

 צע הסקר. ת מב אחריו ב ים הינההציוד
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 תוצאות ודיווח .7

 המועצה.  מנת עבודה מאתהז ותצענתן באמיר תהסקהוראת עבודה לביצוע  .7.1

נציג המועצה ותסתיים תוך  ותחילת הדיגום תת .7.2 .    ים מהיום שנקבע מ י  4אם עם 

 כל שינוי יבוצע רק לאחר קבלת אישור בכתב מהמועצה. 

הדו" .7.3 תוסה  חטיוטת  המועופי  להערות  תוךגש  ביצוע    םימי  60  צה  מסיום 

 הדיגומים.  

 ים מיום אישור הטיוטה ע"י המועצה. ימ  7ב תוך כקובץ מחשדו"ח סופי יוגש .7.4

יוצתו .7.5 הבדיקה  בדוצאות  בגו  הבדיקה  של  "ח  סטנדרטיים  ות  מעל   25תנאים 

 . ספירהאטמו 1-יוס וסלצ

ליש להשוות את ת .7.6 )ערכ  ותקנתוצאות הבדיקה  נקי  אויי איכואויר  ר(, הוראת  ת 

ה לעת  השונים  עדכוניו  2011  –תשע"א  שעה,  הראשווסבתם  לערכי  מעת  נה  פת 

ובתוספת הש  כי)ער בתקנות  נו מופיע  (. במידה והמזהם איערכי סביבה)ה  נייעד( 

המשרד  אלו של  האינטרנט  באתר  המתפרסמים  הייחוס  לערכי  להשוות  יש   ,

ה מ  ביבהסלהגנת  עבור  להם)  י  זהמים  ערך  בתקנותאין  תבוצע    חוס  החוק, 

לערכהשוו ועדת  אה  תוצאות  אלמוג(י  בהשגוריח.  ס  ייחו  יכ לתקנות/ער  האו ות 

 . ורו בדוח הסופי באופן בולט וברמנ יסו

בדו יש   .7.7 הלפרט  החומר  "ח  כל  עבור  הודאות  אי  ורמות  הגילוי  ספי  את  תוצאות 

 הנבדק 

 . נספח ה'ל המציע, כמפורט בות ע קנס  יושתוות,  הדוחבמקרה של איחור בהגשת  .7.8

המשרד  ע"פ דרישות של תוצאות הדיגום  ץ נוסף כין קובהל ת הדוגמ על החברה .7.9

  .2020  נה לדיגום מזהמי אויר בסביבהמו הנחיות המלהגנת הסביבה ובהתאם ל

 מועצה בלבד. לובץ יועבר הק
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 10 –ך מסמ
 חוזה התקשרות 

                
 1220ת שנ              לחודש                     שנערך ונחתם ביום

 
 בין

 המקומית תעשייתית נאות חובב  המועצה             
 נאות חובב                                                    

 יןרשי החתימה כדות מובאמצע
 (מזמין הו/או   המועצה :להלן)

 מצד אחד 
 ובין

                                                                      ח.פ/ע.                                     

                                                                                                                   מרח'                        

                                      פקס':                               טל':                       

                     דוא"ל:                            

                     ("הקבלןאו " "וכהע הזהמצי")להלן:                                                           
                         

 מצד שני 
 

אוויר   4/20210    הינו הזוכה במכרז מס' הוכ ע הזהמציו הואיל: איכות  סקרי  לביצוע 
המ המועצה  של  הניטור  מערך  עבור  נתעשייה  יתקומתקופתיים  חובב תית    אות 

לתוכניות  הב והמ רטים  מפולתאם  כנספחים  חלהווישצורפו  הם  ממסמכי    מכרז ק 
 "( המכרז")להלן:   המקומית תעשייתית נאות חובב המועצהשפורסם על ידי  

 
א בעל הניסיון, הידע, הכישורים המקצועיים והיכולת  הוי  יר כ ה צמ  כההמציע הזוו          אילוהו

 . יותרוהה ב ה הגברמב דותהעבואת  לבצע 
 

עבור רי איכות אוויר תקסקע  צובי  המציע הזוכהמלהזמין    צההמועוברצון   :אילוהו ופתיים 
נאו התעשייתית  המקומית  המועצה  של  הניטור  חובבמערך  ל  ת  תוכניות  בהתאם 

כ שצורוהמפרטים   ופח נספו  המכרז    ויםהמהוים  ממסמכי  לחלק  תנאי  בהתאם 
ו הזוכההמכרז,  ל מעוניי  המציע  העע  בצן  בתנבאת  והכול  המפורטים  ודות  אים 

   י המכרז.מכמסב
                      

 : סכם  והותנה בין הצדדים כדלקמןלפיכך הוצהר, הו
 

ערך עבור מם  פתייביצוע סקרי איכות אוויר תקו  ההזוכיע  המצמזמינה בזאת מ  המועצה  .1
נאות חובבהניטור של   ה  המועצה המקומית התעשייתית  נאי  ות ז  מכרכאמור במסמכי 

          "(.העבודהלהלן: " חוזה זה )תי נפרד מחלק  בלהרצ"ב כות  התקשרה
 

הינו  ל  המועצהנציג   .2 זה  חוזה                                      ________________ מר  _______________צורך 
 . ______________  ון:טלפ

 
נספחי  זה,    זה חום ב מתחייב לבצע את העבודה בהתאם לפרטים המפורטי  המציע הזוכה  .3

 נאי המכרז. י ות מסמכה זה ועל פי  לתי נפרד מחוזהרצ"ב כחלק ב איוהמכרז ותנ
 

 איה באו הצדדים על החתום:ולר
    ___________________ 

 ותמת ח               
 

 ___________________                          ____________________         ______________ 
 גזבר   חובב אות המקומית תעשייתית נ המועצה                                            המציע הזוכה 
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 תנאי ההתקשרות  – 1פרק 

 
 

 כללי  –פרק א' 
 
 כדין הוראות החוזה. ולות בו רות הכלדין המבוא וההצה .1

 
 ותופרשנ ותהגדר .2

או   2.2 הפירוש  דלהלן  הימני  בטור  המפורטים  למונחים  יהיו  זה    ותמע המשבחוזה 
 . אחרתחייב הקשר הדברים כן מי דלהלן, אלא אם בטור השמאל רטים המפו

 
 המשמעות המונחים   

 
 התנאים הכללים של המכרז. "תנאי המכרז"   

 
ו,  י לחו, ש, עובדי המציע הזוכהנציגיו של  לרבות    "המציע הזוכה"  

קבלן  רשיו מו כל  הפועל    קבלן/ ולרבות  משנה 
 ה. ביצוע העבודלבשמו  או מטעמו 

 
  ן ן שצורפו וביעל כל נספחיו, ביפירושו חוזה זה   החוזה""

המיוחלים,  מצורפ  שאינם המפרטים  דים,  רבות 
וכל מסמך, מכל מין וסוג, שהוא שיצורף לחוזה  

 משנות.   תכניותים נוספות או בעתיד לרבות פרט 
 
 

וההתחייבויות   " השירותים" או דה"בו"הע והפעולות  העבודות,  כל  פירושה 
של חלק  הפ בוהע  וכל  ו דות,  יות  ההתחייבועולות 

הזשעל   בהתאם    וכה המציע  זה  לבצע  לחוזה 
בנספחו סקעם    רקשיו  אוויר ביצוע  איכות  רי 

המועצה  של  הניטור  מערך  עבור  תקופתיים 
 בין אם היא  ,שייתית נאות חובבהמקומית התע

 . אם לאו ןית וב רשמפו
 

  
 כל הציוד הדרוש לביצוע העבודה.  "הציוד"

  
עזרתכנון,  םירומח "החומרים" מדידות,  ציוד    ים,  מוצרים, 

וחשמלי,מכ ו/או חומרי    ני  רים  החומכל    עזר 
 לביצוע העבודה.    שיםהאחרים הדרו

 
מך על פי נהלי  דוגם מטעם חברת הדיגום  המוס "  דוגם מוסמך"

הלאומית   לביצוע  מעבדו  כתלהסמהרשות  ת 
 סביבתי. עבודת דיגום 

 
ה  "הסמכה" הרשות  מטעם  ת  להסמכת  מילאואישור 

 . ISO  17025ן דות לתקמעב
 
קבלה  "דה מוסמכתמעב" אשר  מאיש   מעבדה  הרור  שות  טעם 

  ISO   17025ית להסמכת מעבדות לתקן  הלאומ 
ידי  על  אושר  אשר  מקביל  איכות  לתקן     או 

 . המועצה
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המקומית תעשייתית    המועצה  י יד  עלע  שיקב מי   "המפקח"
לק  לפקח על ביצוע העבודה או כל ח  נאות חובב 

 . נהממ
 

 להלן בלבד:ם המנויים המקרי רשימת עליון" וח"כ
וינים  כוחות מז  בות עם, קראויבמלחמה, פלישת   

ובין   מלחמה  שהוכרזה  )בין  אויב   מדינת  של 
ספק מובהר בזאת    שלא( ואסון טבע. למען הסר

אינם  שביתות    ם,ואימיל וס  גי   יכ והשבתות 
  נחשבים ככוח עליון. 

 
 

שמעותו  החוזה כחיקוק כמ ת רואים את פרשנוצורך  ה. לחוזחוק הפרשנות יחול על ה 2.3
 בחוק הנ"ל. 

 
ז 2.4 ע חוזה  הקיל  ה,  השונים  של  נספחיו  במקרה  יפורש  לא  בעתיד  יובאו  ואשר  ימים 

נו,  עולה ממהוונה  לפי הכ שמעות כנגד מנסחו אלא  מ-סתירה, ספק אי וודאות, או דו
החוז ולחלוקת  שוליים  לכותרות  לכותרות,  הזדקקות  כל  לוללא  ולה  סעיפי  סעיפים 

 ה. משנ
        
 נספחים .3

ם לאו, מהווים חלק  א  ןים בפועל וביצורפ הם מים המפורטים להלן, בין אם  המסמכ .3.1
 ודה בהתאם לכל דין. מתחייב לבצע את העב המציע הזוכה, ובלתי נפרד מחוזה זה

 

 .ביטוחים קיוםור שאי    א'פח סנ

 נוסח ערבות ביצוע.     ב' נספח 

 . כתב כמויות    ג'נספח 

   .דרישות ביטוח    ד' נספח 

 קנסות   טבלת    ה'נספח  

 סודיות מידע.  ת לשמירתהתחייבו   ו' נספח  

 . בר שמירה על מאגרי מידעהצהרת קבלן בד  ז' ספח נ

 נספח בטיחות.  ח' נספח   

 
המפורטים     המסמכים  זה  לרבותלעיל,  כל  ולשם    חוזה  להלן  יכונו  המכרז,  ותנאי 

 ה". הקיצור "מסמכי החוז
 

המסמכים המהווים חלק    כי ברשותו   הזוכה   המציעצהיר בזאת  כל ספק מ  למניעת .3.2
א  בלתי לרבות  זה,  מחוזה  הבי נפרד  אותם,  קרא  כי  צורפו,  שלא  תוכנם,    ןלה  את 

ביקש אשר  ההסברים  כל  את  העבו  קיבל  את  לבצע  על  ומתחייב  כלדה  האמור    פי 
בו  התחשבות    או אי  הזוכההמציע  הם. אי הבנת תנאי כלשהו מתנאי החוזה על ידי  ב

סוג שהוא, ולא יהיו שהי לקבלת תשלום נוסף מכל  זכות כל  לןלקבנה  על ידו לא תק
 זה.  בעניין המפקחו/או   המועצהל תביעות או דרישות כלפי  לו כ

 
 
 זוכה ההמציע הצהרות  .4

 
הזוכה 4.1 כ מצ  המציע  חובב ברחבי    רסייי  היר   את    העבודותנשוא  באתר  /נאות  ובחן 

הנתו  המבנים  הפיזיים  ניםהתנאים,  הקשור  ,  בביוהנסיבות  ו/או    עבודההצוע  ים 
וכל    התשתיות,ותושבים באיזור ,המפרטים גורמי סביבה  ות  תכני ה   ,ממנה  הנובעים

  תו על לחתימ  והכל קודםע על הצעתו  י אשר יש בו כדי להשפ  נתון בכל גורם או רשות
ו  הקבלן.  חוזה זה כספיות  או תביעות  /מצהיר ומתחייב כי לא תהיינה לו כל טענות 
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כלפי    או באי  ש  ועצההמאחרות,  כלש מקורן  נתון  או  תנאי  של  בביצוע   הו.ידיעה 
ע"י   כי    קבלןהעבודות  לכך  ראיה  בטרם    הקבלןתהיה  בדיקה  הטעון  כל  את  בדק 

 העבודה.   שהחליט לבצע את
 
יש  מצהיר   הקבלן  4.2 ה  כי  הפי לו  הידעכולת  הכישורים    ,יננסית,  הניסיון,  המיומנות, 

והטכנייהמקצוע העיים  וכוח  הדר ם  המיומן  לבודה  העבוושים  שתזמין  ביצוע  דות 
ל דין וכי אין מניעה להתקשרות בחוזה  הוראות חוזה זה ועל פי כ בהתאם ל  המועצה 

על  זה   התחובחתימתו  ובביצוע  זה  יי חוזה  לא  פיו  על  משויבויותיו  פגי הא  ה  עם 
 ות של צדדים  שלישיים כלשהם. בזכוי

 
שימסרו   4.3 העבודות  של  על  היחו   הקבלןלביצועו  ההוצאות  כל  במסמכי    כלולות לו 

 כרז והחוזה. המ
 
 

 אות מילואים כים והורסתירות במסמ .5
הנתונים  הקבלןעל   5.1  כל  את  ממרכיביו,  אחד  כל  או  החוזה,  קבלת  עם  מיד    לבדוק 

 בהם.והמידע האחר הכלולים 
 

קטן  בלןהקגילה       5.2 בסעיף  האמור  לפי  בין  א 5.1,  עת  בכל  ובין   סתירה,.  אי    חרת, 
דו  התאמה בין    וכיוצאמשמעות,    –,  לבאלה  החוזה  מהוראות  אחת  הוראה  הוראה 

מסופק בפירושו הנכון של מסמך או של כל חלק ממנו,    הקבלן  אחרת ממנו או שהיה 
המפקח   שמסר  שלדעתו  לקבלןודעה   האו   כהלכפמ  בלן הקאין  ,  החוזה,  רש  את  ה 

בכתב, לרבות הוראות    ןיית   המפקח ו  למועצהעם העתק    למפקחבכתב    הקבלןיפנה  
לפ תכנ ביות  הצורך,  לפיוי  לנהוג  שיש  הפירוש  הדבר  ידי  על  הודעה  מתן  אי  מפקח  . 

בפירוש החוזה אין בה משום הסכמה לפירושו של   לא    והיא   הקבלןבדבר מחלוקת 
בחו מאחריותו  זה. תגרע  ל  ןהקבל  זה  לכל  חייב  המפקח  לב  תשומת  ולהסב  בדוק 

,  לא עשה כן  כאמור.ה ולקבל הוראות  צוע העבוד וזה לפני ביסתירה בין מסמכי הח
לח  מסוים  פירוש  לפי  בסונהג  או  בכך,  יהיה  לא  מן  וזה,  למנוע  כדי  כאמור,  תירה 

  המפקח. יקול דעתו הבלעדי של  שלנהוג לפי פירוש אחר, לפי    לקבלןהמפקח להורות  
לו  לענייןלנהוג על פי הוראות המפקח    מתחייב  ןהקבל או  כל תביעות    זה, ולא יהיו 

כ  דרישות בשל  טענות  שנהגאו  פירוש  ך  כללפי  הוראה  בגין  או  כאמור,  של  ,  שהי 
 המפקח, כאמור. 

 
   ראות, לרבות וה    , תוך כדי ביצוע העבודה,  מזמן לזמן,  לקבלןהמפקח רשאי להמציא       5.3    

 העבודה. לביצוע   הצורך, לפי תכניות
 
,  ןהקבלמחייבות את    5.3  –ו    5.2ם קטנים  הוראות המפקח שניתנו בהתאם לסעיפי      5.4

 י החוזה. על פ   הקבלןמאחריותו של  ר בסעיף קטן זה כדי לגרוע באמו ןם אי אול
 

בודות תכנון, המפרט  עמובהר בזה כי יש לראות את המפרטים המיוחדים, ההנחיות ל      5.5
וה שסופקה    ו/או  ותי התוכנכללי  אחרת  תכנית  זה,   לקבלןכל  את  זה  כמשלימים 
הכלוו אחדהתיאור  בכל  כהשלמה    ל  בא  כ מהם  לתיא ו/או  הכלולים תמצית  ורים 

 . הענייןבאחרים, לפי 
 
 סדר עדיפויות –גע לביצוע העבודה הנו בענייןם סתירות  במסמכי .6

יוצא  שונה וכ   פירוש שרות למשמעות, אפ   –אמה, דו  תה  –בכל מקרה של סתירה, אי   .6.1
ב האמור  לבין  זה  חוזה  בהוראות  האמור  בין  מנספחיובאלה  בין  אחד  או  נספח  , 

לביצועהנ  ייןבענלנספח,   הכלו  וגע  ההוראה  תכריע  סדר  העבודה  לפי  במסמך  לה 
 יות הבא: העדיפו

 
 חוזה זה, ונספחיו.  .א
 מפרטים מיוחדים ומפרטים טכניים מיוחדים.  .ב
 ים ישראליים.נתק .ג
 רים.תקנים ז .ד
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תיו מן  הבאים אחריו, אלא אם מסמך הבא אחריו מחמיר בדרישו  עדיף על  הקודם
 מסמך הקודם. עדיף על ה   המאוחרשאז יהיה המסמך ך הקודם, המסמ

 
לאמור   .6.2 סתירהבנוסף  של  מקרה  בכל  מסמך לעיל,  בין  וכיוצ"ב  התאמה  אי   ,

ישראליים תקנים  לבין  לעיל  הנזכרים  הדין  מהמסמכים  הוראות  חייבאו    הקבלן  , 
 וג על פיו. הוראות בדבר סדר העדיפויות שיש לנה  ייתןקח והמפקח  אל המפ תלפנו 

 
לא .6.3 מ בנוסף  בכל  לעיל,  שלמור  אי  קרה  דו    סתירה,  אפשר  –התאמה,  ות  משמעות, 

ב וכיוצא  שונה  לפי  לפירוש  יכריע המפקח  עצמם,  לבין  הנספחים הטכניים  בין  אלה 
ה ומיטב  דעתו  ובכפוף  ב שיקול  המקצועית  דינתו  בשןלכל  העדי א,  ולת    הקבלן פות 

  –ההתאמה, דו    סתירה, איות בהסדרת ה ינהג על פי הוראותיו. כל ההוצאות הכרוכ
 וישולמו על ידו.  הקבלןל ירוש שונה וכיו"ב יחולו  ע האפשרות לפשמעות מ
 

, את המכרז  במועד הקבוע במסמכיעל חשבונו והוצאותיו,    למפקחמתחייב להמציא    הקבלן 7
 מן:ק ם כדלאישוריהמסמכים וה

 
 . ימת כל קבלני משנה לביצוע העבודה לאישור המפקחרש .7.1

 
 . עבודותצוע ה שור או לביוץ לאינח  וואשר לדעת חהמפק שדרש  ל מסמך אחר כ .7.2

 
 מותבדיקות מוקד .8

ט  הקבלן .8.1 בדק  כי  והחומרים מאשר  העבודות  של  טיבם  את  זה  חוזה  חתימת  רם 
השפעה   יות להם ה ויה לאו עש   ת כל  הגורמים אשר ישאהדרושים לביצוע העבודה, ו 

כל תביעה ו/או    א תהיה לווכי אין ול  על התחייבויותיו לרבות מבנים הבנויים באתר,
ב .  טענה  בי  בלןהקעניין  כאמור.  בדיקות  ראיהיבצע  הינה  עבודות  כי   וטהחל   צוע 
 ביצע את הבדיקות על כל המשתמע מכך.  הקבלן

 
 

חוזה בנקובים  לומים השכי התקדמות  על יסוד בדיקותיו המו  מצהיר כי שוכנע  הקבלן 8.2
תוכר לפי החוזה. לא    ייבויותיוגנת לכל התחזה, מניחים את דעתו ומהווים תמורה הו

הנכ תביעה  מהערכה  ל  או  לימוד  מאי  העבוובעת  תנאי  של  נכונה  ידי בלתי  על  דה 
 . הקבלן

 
 המועצהנעשו מטעם  שדוחות וסקרים    לקבלןרשאי אם רצונו בכך, להמציא    המפקח 8.3

העב לצו אלוא ודה,  רך  ול   ולם  החוזה  מן  חלק   יהוו  לא  בלבד,  כללי  למידע  א יהיו  
את   עליו מהח  הקבלןיפטרו  המוטלת  בדיקלבצע    ובה  בסעיף  בעצמו  כנדרש    8.1ות, 

מכ  המועצה  לעיל.  משוחררת  הדוחות תהיה  ולדיוק  לשלמות  אחריות  או  חבות  ל 
 . לכאמור לעי  לקבלןוהסקרים שהמציאה 

 
רז זה הינו לידיעה בלבד וככל ויתברר כי  סגרת מכמבלן במסר לק מובהר כי המידע שנ 8.4

מדוי הקאיננו  על  חלה  החובהק  המידע  בלן  את  העבובטרם    לבדוק  והוא ביצוע  דות 
 מכל חבות בגין כך. משחרר את המועצה 

 
 

 ותקופתה קשרותההת .9

בהתאם לתנאי   ותדהעבומקבל על עצמו את ביצוע    הקבלןו  לקבלןמוסר בזה    המזמין .9.1
 זה. הסכם 

 
המאמצים הזמן ותוך הקדשת מלוא    העבודות בצע עבור המזמין את  תחייב למ  קבלן ה .9.2

נאמנות  ייב לפעול לשם כך ביושר, בן והוא מתחהמזמי  חייבויותיו כלפימילוי הת  לשם
 המזמין תוך ניצול מלוא יכולותיו וכישוריו המקצועיים. ובמומחיות לטובת 
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בכל     מהןאו חלקים  ו/  ודותבהע וע  את ביצין עשוי להחליט לבטל  מכי המז  לקבלןידוע   .9.3
  בקשר   ןהקבל וף לזכויות  לכך, בכפ  דרישה בקשר  שלב והוא מוותר על כל טענה ו/או 

 ודתו לפי הסכם זה.להפסקת עב
 

 הסכם זה. כמפורט ב העבודותזמין את  מתחייב בזה לבצע עבור המ הקבלן .9.4
 

פי חוזה זהשמאשר בזאת כי ידוע לו שבמסגרת    הקבלן .9.5 שתף  לעליו  יהיה    ירותיו על 
עם  פעו עבודתו  ולתאם  המזמין  גורמים  לה  ידי  על  עובדישיועסקו  המזמין,    לרבות 

מתחייב   הקבלן .  המועצה עליהם תורה המועצה  ורמים בשטחמין וגצידי ג מטעם המז
את הנתונים    למסור  למועצה  כל  והכל שיידרשו  הרלבנטים  הנתונים  את  לקבל  וכן 

יד   ותהמבוצעבודות  עשהבאופן   יהיהעל  וותאב  ו ו  כל  שובמם  עם  העבודות  לב 
   .ות המועצהתאם להנחיעמה והכל בההמבוצעות עבור המועצה ו/או מי מט

 

  הקבלן שרות ואשר הוכנו על ידי  תכנית או מסמכים הקשורים בכח המזמין  שר בא  אי .9.6
את   האמור  האישור  ישחרר  לא  זה,  לחוזה  המקצועי  הקבלןבהתאם   תמאחריותו 

 ממנו. לביצוע השרות או חלק
 

 רות: ת ההתקשפתקו .9.7
ועד   תקופתמשך   ההסכם  חתימת  מיום  תהא  : )להלן  31.12.21ליום    ההתקשרות 

 "(.  ותתקופת ההתקשר"

משך תקו   המועצה  .9.8 להאריך את  ההתקשרות בתהא רשאית  זפ  4  -פת  של  רקי   12מן 
 "(. תקופות האופציהחודשים נוספים כל אחד )להלן: "

הה .9.9 תקופת  כ"אתבתום  ובתום  ו/או  האומתקופ   קשרות  )בת  תתארך ופציה  התאמה( 
לא אם הודיעה ה הבאה, א קופת האופציבאופן אוטומטי למשך ת  ההתקשרותתקופת  

ו חידוש סקת ההסכם ו/או אי  בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי על הפקבלן  ועצה ל המ
מומשה    30 אשר  האופציה  תקופת  ו/או  ההתקשרות  תקופת  סיום  טרם  יום 

 .  ()בהתאמה

ת  .9.10 לגרוע ממשך  המבלי  בכל  ות האמורתקשרהקופת  תהא המועצה רשאית,  לעיל,  ה 
דעתה שיקול  לפי  לההבלעדי  עת,  התקשר,  או  ביא  כולה  זו,  סיום לידי  חלקה,  ות 

נה כל טענות ו/או תביעות  תהיי  ום לקבלן ולקבלן לאי  90בהודעה בכתב ומראש של  
את לקבל  זכותו  למעט  כאמור,  התקשרות,  הפסקת  השירותים  בגין  בגין   התמורה 

 על ידו בפועל עד למועד ההפסקה, כאמור.ניתנו,  , אםושניתנ 
 

 
 הקבלן דה של צוות העבו .10

 לחוזה זה. בהתאם  העבודותאחראי על ביצוע  יהיה  והוא ן הקבלנתן על ידי  השרות י   .10.1

 

בהרכב    בעלי מקצוע /מציעיםיועצים//יכלול בכל עת אנשים  הקבלן של  בודה  צוות הע .10.2
כנד התחייבויותירובמספר  לביצוע  פ ש  על  במלחוז   יו  זה  ובמועדןה  לגרוע   ואן  מבלי 

מתחיי לעיל,  האמור  צולהר  הקבלןב  מכלליות  את  לטובתחיב  העבודה   ביצוע  ות 
 ל תמורה נוספת. ללא כ, דרישותיו של מפקחעל פי  הקבלןוביצוע תפקידי  דותהעבו

 
להורות    המפקח .10.3 עבוד  לקבלןרשאי  צוות  מאנשי  אחד  כל  שיקול  ת להחליף  פי  על  ו 

צורך במתן הנמקה, בכל עת, זאת מבלי שהמזמין ישא לט, ללא  המוחו בלעדי  דעתו ה
 ור, בגין כך. ו כאמ י צוותאו כלפי מי מאנש   הקבלןפי ל אחריות כל בכ

 
הקבועה   הסיבה אשר תהיה מעבר לזו  תהא    אי לכל תמורה נוספתלא יהיה זכ  הקבלן .10.4

 הסכם זה.  והתחבויותיו על פי העבודותבחוזה, בגין  
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התקנים, הנוהלים, התקנות והחיקוקים הרלבנטיים  ם לו כל  דועיייר כי  הקבלן מצה  .10.5
בידיו  העבודותוע  לביצ העו  וכי  הנתונים  לביצוע והמש  בדתייםכל  הדרושים  פטיים 

 ר אחר העשוי להשפיע על מתן השירות. כל דביו על פי חוזה זה והתחיבויות
 

ידוע  -כמו .10.6 כל   לקבלן כן  כי  מסכים  הרוחני   והוא  הקניין  היווזכוי   זכויות  וצרים,  ת 
 לבדה. המועצהשל   הינם העבודותרבות הזכות המוסרית,  הקשורים לביצוע ל

 
 

 

 התמורה .11

 לרבות על פי הסכם זה,    לןהקבא והמושלם של כל התחייבויות  ן המללביצוע   בתמורה .11.1
בהן, הקשורות  הרוחני  הקנין  זכויות  המוסר  מלוא  הזכות  המזמת,  ילרבות  ן  יישלם 

מסמך בבמכרז וכמפורט    הקבלןעתו של  בהצפורט  ם כמיובתנא  שכר בשיעורים  לקבלן
 . הצעת המציע – 9

 
התשלומ .11.2 יבוצעוכל  חדשיםב  ים  הס.  שקלים  כדין,   כומים לכל  מע"מ  יתווסף  דלעיל 

 ע"מ, כנגד קבלת חשבונית מס כדין. ום המם במועד החוקי לתשל שישול
 

אשר  התשלומים .11.3 חשבון,  הגשת  כנגד  המזמין    יבוצעו  ידי  על  קתו לבדי  בכפוףוייפרע 
 ע העבודות ם עבור ביצו התשלוולאחר מכן ע"י מנכ"ל המזמין.    בידי המפקח  ורוואיש

מת י  45תוך  יועבר   החמים  בו  ום  ו  למועצה הומצאה  ודש  לאישורה. חשבונית  בכפוף 
 דמות העבודה בשיעורים. י התקולפ

 

 . מכל סוג שהואלא יהיה זכאי להחזר הוצאות    הקבלן .11.4
 

מוצהר    למען .11.5 ספק,  התמו  בזה,  ומוסכםהסר  הינה כי  לעיל  זה  בסעיף  הנזכרת   רה 
וכי   ומוחלטת  יהא  קבלןהסופית  לכל  לא  נוספת,    זכאי  ב לתמורה  הרבות  חזר גין 

ככל הנדרש ובהתאם   בותבישי  ות, מנהלה, השתתפותלרבות שירותי מזכיר,  הוצאות
ודרישות   נהמועצהלצרכי  איסוף  זמן,  וביטול  נסיעות  צילומיםונית,  ת, והדפסו  ם, 

ובישי כות  וכן  דיונים  שידרשו  טיפוליםכל  תהוו  .רכבים,  הכוללת  את התמורה  ה 
 ת. יוצ"ב או הפרשי הצמדה וריביוכט  במפר שינוי ,.העבודותין כל  המלאה בג  התמורה

 
 הקבלןכמפורט בחוזה זה יחשב הדבר כאילו קיבל    לקבלןרו  שאוש  הכספים  קבלתעם   .11.6

ה זה ולא תהינה לו ל פי חוז יו עתן שירומורה לה הוא זכאי בגי תמהמזמין את מלוא ה 
 ה נוספת. ו/או תמורפים נוספים  כל טענות ו/או תביעות לתשלום כס

 
 

 מכיםות ומסתכני .12

הד .12.1 התכניות,  כל  כי  במפורש  התשרימוסכם  המפות,  המפרטים, טים,  גמים, 
שהכין   והמסמכים  מתן    הקבלןהחישובים  במהלכ  העבודותלצורך  קניינו  נהי  ןאו  ם 

ה של  כל  ןלקבל ומזמין  הבלעדי  סוג  אין  מכל  יוצרים  זכויות  לרבות  בהם,    זכות 
ה מוב מוסריתובזכותה  ומוסכם.  המשו  הר  התמורה  זה ל   בלןלקלמת  כי  הסכם  פי 

ועני  דבר  לכל  עבור  כוללת,  תשלום  גם  זכין,  יוצריםכל  שיש ות  המוסרית  והזכות   ,
ו/   לקבלן  במפות  ו/או  הדגמים  ו/או  במפר אבתכניות  ו/או  בתשריטים  ו/ו  ו אטים 

על  מוותר בזה    הקבלןו   העבודותלצורך מתן    הקבלןאו במסמכים שהכין  /ישובים ובח
 . רכאמו יוצריםה הנובעת מזכות  כל טענ 

 
ט, חישוב או מסמך כאמור  , מפר ת, דגם, מפה, תשריטימסור למזמין כל תכני  הקבלן  .12.2

מן  לגרוע  מבלי  המזמין.  של  הראשונה  דרישתו  עם  יעביר    מיד  לעיל,   בלןהקהאמור 
התמין  זלמ כל  המסמכי את  המפרטים,  התשריטים,  המפות,  הדגמים,  ם וכניות, 

ב  והחישובים למזמין לפי הסכם    הקבלןין  רות ב ההתקש  כל מקרה של סיוםכאמור, 
 יטלית ו/או קשיחה על פי דרישת המזמין. ה דיגל יועברו גם במדי " נה זה.
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לנהוג בכל תכני .12.3 יהיה רשאי  או מסמך  שוב  יפרט, ח, דגם, מפה, תשריט, מתהמזמין 
לא כל  וכיו"ב, ל תם, תיקונם  כאמור לעיל מנהג בעלים לרבות שינויים, העתקתם, הפצ 

ו/או תר בזה על כל טענה  מוו  הקבלן לשם כך, ו   הקבלןאישור  ת או  ת הסכמצורך בקבל
 דרישה ו/או תביעה הנובעת משינוי, העתקה, הפצה או תיקון כאמור. 

 
ה, תשריט, מפרט חישוב או דגם, מפ   נית,כבכל ת  זכות עכבון  לקבלןאין    מוסכם כי .12.4

בחזק שמצוי  או  שהכין  שנמסרמסמך  או  בקשר    תו  בפרויקטלו  לרבו לעבודתו  ת , 
 רה של מחלוקת בינו לבין המזמין. במק

   
 

 סודיות .13

מתחייב כי הוא וכל עובדיו ו/או מי מטעמו ישמרו על סודיות מלאה    הקבלן/ הקבלן .13.1
הנוג יעבירו  עבכל  ולא  ימ  לפרוייקט  לסאו  שרו  אדם  כל כל  המזמין  ע"י  הורשה  לא 

לפרויי בקשר  מסמך  או  לעדכןי  הקבלן קט.  ידיעה  ו/או  דאג  עובדיו  מט  את  עמו  מי 
 .יועסק בפרוייקט בחובת סודיות זוש
 

ה  מובהר .13.2 חובת  לרשויות סודיוכי  ומידע  מסמכים  להעביר  הצורך  על  חלה  אינה  ת 
ו ליועצים  ו/או  דר   מציעיםאו  /התכנון  לפי  המהכל  שהמין  זישת  מידע ובלבד  עברת 

 ן. ו/או מסמכים כאמור אושרה מראש ע"י המזמי
 

 וזהסיום הח .14

לידי   זה  לן, יהא המזמין רשאי להביא חוזהים לההמפורטאחד מן המקרים    בקרות .14.1
מייד  ללסיום  הודי,  במתן  צורך  וא  כלשהי  מוקדמת  יהא    הקבלן עה  לכל לא  זכאי 

של   גרוע מזכויותיות מבלי לוזא  , שקיבל  מזמין, מעבר לתשלומים התשלום נוסף מאת  
 .המזמין על פי כל דין/או הסכם

 
א  הקבלן .14.2 מבין  הפר  עליזו  חו  התחייבויותיו  זהפי  בתוך    זה  תוקנה  לא  זו    7והפרה 

 כתב על ידי המזמין.לכך במן המועד בו נדרש  ימים
 

ה  פי על   .14.3 דעתו  שיקול  פי  על  המזמין,  סבור  הדברים  השירותים  במהלך  כי  לעדי, 
מ   אופןבבצעים  מת בלוחות שאינו  ו/או  הנדרשת  המקצועית  ברמה  עמידה  בטיח 

לא נקט בתוך פרק הזמן   ןהקבלשובלבד  ו באופן רשלני,  ציבים ו/א ים ו/או התקהזמנ
ב משנקבע  שקיבל  בכתב  המהתראה  דעתו את  שיקול  לפי  הדרושים,  בצעדים  זמין 

 הבלעדי של המזמין, לתיקון הליקוי. 

 

על פירוק מרצון, או ננקטו נגדו הליכי    בל החלטהשקי  ורוק, אצו פי  הקבלןהוצא נגד   .14.4
ו כינוס נכסים, או  גדו צהוצא נפשיטת רגל, או    מו בהליכיאו שפתח בעצפשיטת רגל,  
להסדר נושים   הקבלןאו קבועים, או שהגיע  ניים  ס נכסים או מפרק זמשמונה לו כונ

להס להגיע  להם  שהציע  או  נושיו  שהצו,דעם  ובלבד  נושים,  או  ההצ  הההחלט   ר  עה 
 ימים ממועד נתינתם.  30ינוי כאמור לא בוטלו בתוך המ

 

יכ   הקבלן .14.5 להמשיךלא  תפקידו    ול  כ  מסיבותבמילוי  אובדן של  או  פטירה  עליון,  וח 
 ימים רצופים.      14על   עבודה לתקופה העולהכושר 

                   
 . הקבלןעל ידי   וסיום החוזה או ביטולו שלא בשל הפרת  .14.6

אף  אחרבכל    האמור  על  סיבה    מקום  מכל  עת,  בכל  המזמין  רשאי  יהא  זה,  בחוזה 
או מקצתו לידי גמר על ידי כולו  זה זה  מוחלט, להביא חוול דעתו ה , על פי שיק שהיא

מראש  30בכתב    הודעה  המזמין,   לןלקב,  ימים  של  החתימה  מורשה  ידי  על  חתומה 
ידו אוזה עופרת הח ומבלי שהדבר יחשב לה  ומבלי שיהיה חייב לנמק את החלטת   ל 

 . לקבלןיחייבו בפיצוי כלשהו 
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 :6.14יף נתנה הודעה כאמור בסע  .14.7
 ודעה. קוב בהה במועד שיהיה נהחוז תיים יס
 

לאותו  לקבלןישלם    המזמין  .14.8 עד  החוזה(,  ,  )גמר  חלמועד  כפי  קה  את  התמורה  של 
עד לאותו מועד ולפי    הקבלןשבוצעו על ידי    עבודותבהתחשב ב  שתקבע על ידי מפקח

 גוף חוזה זה. הרשום ב  ומיםלוח התשל
 

י   הקבלן .14.9 כנ"ל  כי התשלום  ומסכים  סילוק  מאשר  ומוחהווה  כל תביעה סופי  של  לט 
ט  וו/או  אובדן  /ענה  ו/או  הפסד  ו/או  נזק  הוצא ראו  ו/או  צפוי  שנווח  ו/או ות  גרמו 
 מחמת הבאת החוזה לידי גמר כאמור.  לקבלןייגרמו 

 
סיום החוזה מכל    בכל מקרהכי    ,הצדדיםפק מוצהר ומסוכם בין  ס על מנת למנוע   .14.10

ור את המזמין רשאי למסיל( יהיה  בחוזה זה לעסיבה שהיא )לרבות הסיבות המנויות  
ולהשתמש לצורך  חרים  , לכל אדם או גוף אכולן או חלקן ו/או את השלמתן  ותהעבוד 

כל תמו עיניו ללא  או מקצתם, כראות  כולם  פיצוי ר זה במסמכי התכנון,  ה, שכר או 
 . ןלקבל

 

בביצוע  תף פעולה באופן מלא עם המזמין או מי מטעמו, לרבות  תחייב לשמ  לןבהק .14.11
על ידי המזמין, לרבות העברת כל  נבחר  החדש ש  הקבלןראויה עם  ה הולמת וחפיפ 

ו חישובים  לא  עבודו המסמכים,  כאמור  חפיפה  זה.  בחוזה  כאמור  ידו  על  שנעשו  ת 
את   נו  הקבלןתזכה  תבוצע  סבתשלום  והיא  כלשהו,  מים  י  60תום  עד    הבשלמותף 

לקבלת  אי לעתור  לא יהא רש  ןהקבל. הקבלןמיום הודעת המזמין על הפסקת עבודת 
מניעה   מטצו  אאשר  בארתו  עבודות  ביצוע  עיכוב  תוצאתו  מניעה ו  צו  לרבות    תר, 

זכאי   הקבלןוש במסמכים אשר הוכנו על ידו במסגרת חוזה זה. בנוסף לא יהא לשימ
 בוצעו מכוחו. ש עבודותהה ו זחוזה   ל זכות עכבון בקשר עםכל

 

 מעביד  -העדר יחסי עובד  .15

ס  למען   .15.1 כיהסר  מובהר  למזמין את  נו  הקבלן   פק  עצמאי  וייעו   בודותהע תן  כקבלן  ץ 
יח יהיו  ולא  עובד  ואין  בי   -סי  לבין    לןהקב ן  מעביד  המזמין  בין  ו/או  המזמין  לבין 

מטעמו.    הקבלןעובדי   מי  כמ   הקבלןו/או  הוראה  להכניס  בתחייב  הסכאמור  כם  ל 
  ט ולהנחותקשר לפרוייקך בינו לבין עובדיו ו/או מי מטעמו שיועסק על ידו בשייער

 דבר הוראה זו. עמו ב מי מט  את עובדיו ו/או
 

מן    מבלי  .15.2 בלגרוע  מוסכם  לעיל  ישלם    מפורשהאמור  לא  המזמין  בגין    לקבלןכי  או 
ו/או מס  הקבלן על    ו/או מי מטעמו כל תשלום  ביטוח החלים  כל  ו/או  בד פי  של ין 
    נה כאמור.ישה ו/או טע מוותר בזה על כל דר הקבלןמעביד, ו -של יחסי עובד  קיומם

 
ים  ימ   30בתוך  המזמין    לפצות ו/או לשפות את  הקבלן חייב  יל מתמור לעהא  עלנוסף    .15.3

  ו ו/או לעובדיו ו/א  לקבלןבגין כל תשלום ו/או הוצאה שישא בהם המזמין  רישה,  מד
מ הנובעים  מטעמו  ביכקביעה  למי  המזמיןי  עובד    ן  יחסי  נקשרו  מאלו  מי    -לבין 

כל   לרבות  כאמורמעביד,  ב  תשלום  ללא  שישולם  פשרה    בחבותהודאה  מסגרת 
 ר.סי עובד מעביד כאמוכתוצאה מטענה בדבר קיומם של יח

 

 הקבלן חריות א .16

שייגרמ  הקבלן  .16.1 והוצאה  הפסד  נזק,  לכל  המזמין  כלפי  אחראי  ו/או  למזמין    ויהיה 
ו/ צד  מפקח  כתוצאה    הקבלןרת התחייבויות  וצאה מהפכת  'גאו  או  זה  לפי הסכם 
עולה או מחדל שגרם  כל פ  או   דותלעבובקשר    הקבלןבזדון של  רשלנית או    מפעולה

ב נזק  בעלמזמין  ובין  במישרין  של  קיפיןין  צד    הקבלן. אחריותו  כל  לגבי  גם  תחול 
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  לןהקב חייב  , מת לור לעית. מבלי לגרוע מן האמושלישי שייפגע או יינזק עקב העבוד 
ה או  תשלום  כל  בגין  המזמין  את  לשפות  ו/או  ששילם  לפצות  לצוצאה  ד  המזמין 

צאה שהוציא המזמין  ב העבודות לרבות כל תשלום או הוזק עקאו יינשלישי שייפגע  
לכל הוצאה כאמור. למען הסר ספק מובהר כי אין במתן אישור המזמין או  בקשר  

או חישוב של  מעשה  , מסמך  ט, תשריטמפר  ,ה, דגםלכל פעולה, תכנית, מפ  המפקח
  חריותו אות הסכם זה ומאהתאם להור מאחריותו ב  הקבלןכדי לשחרר את    הקבלן 

 י כל דין. על פ
 

מובהר  .16.2 ספק  הסר  אח  למען  אינו  המזמין  ככי  פגיעה    הקבלן לפי  ראי  ו/או  נזק  לכל 
ייגרמו, אם  שייגרמו,  תאונה  ו/או  חבלה  או    לקבלן  ו/או  לעובדיו  מט או  מו  עלמי 

 ו.פרוייקט, תכנונו והקמת קשר עם הב
 

הם  יעו לזק שיגקרה, בכל דמי הנוק לפי המאו את הניז / הקבלן יפצה את המועצה ו  .16.3
עובדיה, שליחיה וכל מי    ועצה,חלוטין ומראש את המ על פי כל דין. הקבלן משחרר ל

חבלה תאונה,  כל  בגין  וחבות  אחריות  מכל  מטעמה  אשר    שבא  נזק  ו/או  ליקוי 
 זה ועל פי כל דין, בכל עילה שהיא. פי הסכם על  ואחריות ב
 

מתחייב    .16.4 והקבלן  לפצות  בשלבזה  מלשפות  המועצה  את  עם  מות  ה  דרישתיד 
לה שהיא, אשר תוגש ע"י  כל עיתביעה או דרישה, מ  הראשונה בגין כל נזק וכנגד כל

נ לאומי,  לביטוח  המוסד  לרבות  כלשהו,  גוף  ו/או  מי גאדם  נגד  ו/או  המועצה    ד 
ו נזק  ה ו/או מי שבא מטעמה, בגין כל תאונה, חבלה, הפסד אאו שלוחי ה ו/י מעובד
ירות  פי כל דין, וכן בגין הוצאות סב  ה ועל הסכם ז ות הקבלן על פי  ינם באחריאשר ה

נש המועצה  לשאשר  הודיע  אה  שהמועצה  ובלבד  כאמור,  תביעה  מפני  התגוננות  ם 
 ונן מפניה.  בלן להתג ר לקשה ותאפ ת כל תביעה ו/או דריש ל לקבלן בהקדם אודות קב

 
 

 ביטוח .17

שה  .17.1 נזק  לכל  אחראי  יהיה  לנזהקבלן  בין  ביןוא,  גוף  ולכ  ק  רכוש,  נזק  לנזק  אחר  ל 
ממעשה או מחדל מצד  וצאה ו/או לכל עובד, כת ייגרם למועצה ו/או לכל צד שלישי ש

ין  ת ו/או בקשר אליהם, בו הקבלן, הנובע, בין במישרין ובין בעקיפין מביצוע העבוד
נגצוע העבוך בילבמה ידו ובין אם  ידי  דות ובין לאחר מכן, בין אם נגרם על  רם על 

 ותו. ן למר ל הנתו ו שלוחיו ו/או כ ובדיו ו/א ע

 

לעיל,    .17.2 מאמור  לפגוע  מתמבלי  הקבלן  כי,  פקודת  חייב  יובהר  הוראות  את  לקיים 
תש"ל   חדש(  )נוסח  בעבודה  הוראו   1970  -הבטיחות  לבטיחו   תוכן  הנוגע  דין  ת,  כל 

לעאבהת וכם  בניין,  לעניין  המועצה,  של  העבודה  לתוכנית  בהתאם  לעבוד  טיחות  ן 
 דה.  ד העבואושר על ידי משרה, כפי שתבעבוד

 
ו על פי כל דין, ממועד  זה א  ת החברה על פי הסכם מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבו  .17.3

ה  לפי  השירותים  מתן  תחילת  ממועד  או  זה  הסכם  החברה  סתחילת  על  זה,  כם 
ולקילערו עליך  ה   ם  ביטוחים  חשבון  לעריכת  כחוק  מורשית  ביטוח  בחברת  חברה, 
הביביש את  המפראל,  ב"אישור  טוחים  בי קורטים  כנספח  טוחיםיום  המסומן  '  א" 

ומהווה הימ  להסכם  נפרד  בלתי  וזחלק  עלנו  תקופת ההתקשרות  כל  למשך  פי  -את 
ות  נוספ  (3ים )למשך שנתי   –ות המוצר  בההסכם, וכל הארכה שלו, ולעניין ביטוח ח

 לסיום תקופת הסכם זה. מעבר 
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ור ים כאמ לן לקיום הביטוח תו של הקב כי אין בחובלמען הסר ספק מובהר בזאת    .17.4
לאחריובכ באשר  האמור  על  להתנות  ואדי  נזק,  כל  בגין  בעתו  הביטוחים  ין  שיית 

 בכדי לפטור אותו מכל אחריות מכח כל דין או נוהג. 
 

כן  .17.5 מח  ,כמו  כלשהו  בתשלום  הב אין  לשחטוח  יברת  מאחריותו  בכדי  הקבלן  את  רר 
  ליסות די הפואינו מכוסה על יזק ופגם שי בגין כל נכאמור. הקבלן יהא חייב בפיצו

לגבי  בפיצוי  חייב  יהא  זה  פ   ובכלל  לא  בעבורם  את  יצתה  נזקים  הביטוח  חברת 
 המועצה. 

 
אותו    ם בפועל מסכום הפיצוירמובהר בזאת כי במקרים בהם גבוה שיעור הנזק שנג  .17.6

הב  ילמה ש לחברת  ביחס  יתרת הסכום  את  יהא הקבלן להשלים  חייב  מלוא  יטוח, 
 הנזק. שיעור  

 
כי  ה  .17.7 מצהיר,  ל קבלן  שהמידוע  אשר  ו  תעשייתית,  מועצה  הינה  בה  ועצה  קיימים 

מ  ורק  סוכניחומרים  אך  להעסיק  מתחייב  והוא  שונים  הנדסיים  מתקנים  וכן  ם 
בריאו אשר  עבודתעובדים  ומאפשרת  תקינה  בתנאם  הקב המו  יה  יבצע  עצה.  לן 

שתידרש לעובדיו  בדיקה  כל  חשבונו  ועל  וויד   בעצמו  בריאותלצורך  התקינה וא  ם 
 בוד בתחומי המועצה.  יך לע ם להמש ויכולת

 
לפג   .17.8 האממבלי  דבר אחר  בכל  בהוע  בזה את המועצה מכל ור  פוטר הקבלן  זה  סכם 

גין כל  צה בעאת המוו והוא מתחייב לפצות  מ אחריות כלפיו ו/או עובדיו ו/או מטע
לקה שיגרם  נזק  כל  בגין  וסוג  מין  לה, מכל  עווצאה שתגרם  ו/או  ו/אובלן  מי    בדיו 

 המועצה כאמור.  תחומי שהות במטעמו עקב ה
 

ל .17.9 מתחייב  התחייבוי הקבלן  כל  את  ככל  ותיו  בצע  שימנע,  באופן  זה  לחוזה  בהתאם 
 בסביבתו.  תהניתן, כל הפרעה ליתר הפעילויות הקיימו

 
לפגו .17.10 ביתרמבלי  חוזה  הורא  ע  מכל  ות  המועצה  את  הקבלן  משחרר  ונספחיו,  זה 

עצה או לצד ג', וכן  י המומעובד  מעובדיו או למי  לו או למינזק שיגרם    אחריות לכל
ג', עקב הפרת הוראות סעיף  המועצוש של הקבלן או של  לציוד או רכ ה או של צד 

 .  ךעקב כ ין כל הוצאה שתגרם להגזה, והוא מתחייב לשפות את המועצה ב
 

באופהקבלן מת .17.11 זה  לחוזה  כל התחייבויותיו בהתאם  לבצע את  ככחייב  שימנע,  ל  ן 
 יימות בסביבתו.  ות הק פעילוי כל הפרעה ליתר ההניתן, 

 
בי .17.12 לפגוע  זה  מבלי  חוזה  הוראות  מכל  ונספח תר  המועצה  את  הקבלן  משחרר  יו, 

וכן  ג',    או לצדו למי מעובדי המועצה  אאחריות לכל נזק שיגרם לו או למי מעובדיו  
ג', עקבלציו ת סעיף  הפרת הוראו  ד או רכוש של הקבלן או של המועצה או של צד 

 כך.   עצה בגין כל הוצאה שתגרם לה עקב ת המושפות א, והוא מתחייב לזה

 
הוא  הסכם  פי  -על   הקבלןיבויות  מהתחילגרוע    מבלי .17.13 להם  לנזקים  ומאחריותו  זה 

א ובנספח  ט בנספח  כמפורוח  ביט  תלעשוב  מתחיי    הקבלן.  כל דין  פי-אחראי על יהיה  
   קבלןהביטוח תחול על  ו  עלות הממנתי נפרד  חלק בל  יםמהוו וזה    הסכםהמצ"ב ל  ד

 בלבד.
 

האחריות   הביטוח .17.14 גבולות  הרש  הנדרש,  הביטוח  קיום  ומים  וסכומי  על  באישור 
מי מטעמה להיקף      או  המועצהביטוחים, הנם מיזעריים ואין בהם משום אישור של  
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הסיכוגוד הע ו ל  לביטן  על  ומד  כפי    הקבלןוח.  ביטוח   וסכומי  ביטוח  לקבוע    יהיה 
 שי כלשהו. ד שליולצ  צהלמועהפסד לו ,  מנת למנועהסיכון על 

 
קשורים לנשוא הסכם זה , יהיה    ואשר     הקבלןם אשר יערוך  הביטוחים הנוספי  בכל .17.15

מבטח   של  התחלוף  זכות  על  וויתור  בדבר  אים  והב  המועצהכלפי    קבלןהסעיף 
 מה. עמט

 
לפניימי   10 .17.16 השי  ם  מתן  תחילת  מועד  או  לתוקף  זה  הסכם  בפועלכניסת  ,    רותים 

כ  צהלמוע    הקבלןימציא    מבניהם,  המוקדם ביטוחים  קיום  על  שהוא  את האישור 
על  ח-חתום  ב ידי  הביטוח  יטוח  ברת  בסוגי  לעסוק  ישראל  מדינת  של  רישיון  בעלת 

 .  הנדרשים בהסכם זה
 

תק  14 .17.17 תום  לפני  הבימים  ב טוח  יופת  ימציא  הנקובה  ביטוחים,  קיום  על  אישור 
על  ה  שוב את   למועצה  הקבלן ביטואישור  ידיכשהוא חתום    חיםקיום  יו  מבטח   על 

" הכותרת  תחת  שלו  מבסיפא  אישואנו  תוקף  כי  זה  אשרים  לתקופה,  ר  מוארך 
 ".  כדלקמן:

 

  בלןהקו עם סיומה, ימציא  איחליף מבטח במהלך תקופת הביטוח    הקבלןו  במידה .17.18
ך זה  תהלי  האישור המקורי כשהוא חתום על ידי המבטח החדש.את העתק    עצה ולמ

  הקבלן וד לא הסתיימו התחייבויות  וכל עתוקפו  ל עוד הסכם זה בעל עצמו כיחזור  
 יניהם. חר מבעל פי ההסכם, המאו 

 
הה  הקבלן .17.19 תקופת  תום  לאחר  גם  מקצועית  אחריות  ביטוח  להסדיר  כם  סמתחייב 

 חוקית על פי דין.לו חבות  ימת יעוד ק ולהחזיקו בתוקף כל
 

זה   האמור .17.20 ביטוח(    בסעיף  מתל הי)סעיף  תנאי  ומקדמי  נו  שה  פעילות  ל  להתחלת 
   .המועצהור  עב   ןהקבל

 
ביטוח כאמור לעיל, אין משום מתן  ישור  בהמצאת אהצדדים כי  ומוסכם בין    מוצהר .17.21

כלשהו  פי    ו מאחריות    לקבלן  פטור  ו/או  ז הסכם  על  ב ה,  דין,  פי  אם  על  ברת  חין 
ה והמצאת  הביטוח  לאו,  אם  ובין  כאמור  נזקים  על  לפצות  ביטוחתחייבה    אישור 

לעיל  עצההמו לידי   ב   ,כאמור  כדיאין  על    ה  כלשהי    המועצהלהטיל  לגבי  אחריות 
 טוח. ביל הש ווטיב והיקפ 

 
קיום    תהיה רשאית לבדוק את האישור על  המועצהומוסכם בין הצדדים כי    מוצהר .17.22

 .עשות כך בת ליהיה חיביטוחים אך לא ת
 

כי    מוצהר .17.23 בין הצדדים  א    הקבלןלבקש מתהיה רשאית    המועצהומוסכם  ו  לשנות 
יות על פי ההסכם. יטוחים על מנת להתאימו להתחייבויום ב ר על קלתקן את האישו

לתיקון או שינוי לא תהווה אישור לתקינות האישור על קיום ביטוחים ולא  בקשה  ה
 א.   שהי לריות כ אח המועצהעקב כך על   לתחו

 
בתחילת    צהרמו .17.24 עיכוב  יחול  באם  כי  בין הצדדים,  אי    ביצוע ההסכםומוסכם  עקב 

ק שיגרם עקב  בכל הוצאה או נז   הקבלן רש, ישא  ח כנדת ביטו מצאת או אי הסדרה
 כך. 
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אחראי לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לגבול  יהיה  לבדו    הקבלן .17.25
 . הוליסבפ הנקובהפות העצמית תההשת

 
וגבולו  לבדו   לןהקב .17.26 הביטוח  סכומי  על  העולים  לנזקים  אחראי  האחריות  יהיה  ת 

 וליסות. נקובים בפה
 

או  ו/  צההמועאו תביעה כנגד  תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/  כי לאמצהיר    הקבלן .17.27
הנ  הביטוחים  עפ"י  לשיפוי  זכאי  שהוא  נזק  בגין  מטעמה  הבאים  ו/או  ל,  "נבחריה 

או בזאת  פוטר  מכלוהוא  לנזק  אחרי   תם  פטור  ות  בדבר  לעיל  האמור  כאמור. 
 .  זק בזדוןמי שביצע נ מאחריות לא יחול כלפי

 
א  הקבלן .17.28 ללבדו  עבור    תשלוםחראי  ההשתתפויות    לתשלוםהביטוחים,  הפרמיות 

 פי תנאי הפוליסות. -ילוי כל החובות המוטלות על המבוטח עלת ולמ העצמיו
 

ה   הקבלן  הפר .17.29 באופן  ואת  הפוליסות  ז  המפקיעראות  זכויות  כויותיו  את  ו/או 
באופן מלא  עצה למויגרמו יי לנזקים שאחרא  הקבלן יהא  והבאים מטעמה,  המועצה 

כולא    , בלעדיו טענות,  ו/או  תביעות  לו  כלתהיינה  אחרות,  או    , ועצההמפי  ספיות 
 .המועצהוהוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה כאמור כלפי  

 
  המועצה  תהיה,  קוו או בחלמלואבלעיל    המפורטהתחייבותו לפי  ב  הקבלןלא עמד   .17.30

ל  וע   הקבלןומו של  ק מהם במקטוחים או חל, לערוך את הבית, אך לא חייבתזכאי
  המועצה ל  ש  הות זאת מבלי לגרוע מזכאו לשלם במקומו כל סכום שהוא, ונו ו/ חשבו

של ביטול    תחול גם במקרה  הקבלןהזכות לערוך ביטוח במקומו של    לכל סעד אחר.
 כם .ההס  תך תקופהביטוח במהל

  

 עברת זכויותה .18

שכן בדרך כלשהי  עבד או למהמחות או לש אינו רשאי להעביר או להסב או ל  הקבלן   .18.1
מזמין  כמת הפי הסכם זה אלא בהסוהתחייבויותיו או כל חלק מהן ל  יותיואת זכו

 מראש ובכתב.   
 

זכוי  המזמין  .18.2 את  להמחות  ואו  להסב  ו/או  להעביר  כלורשאי  והתחייבויותיו  פי  תיו 
ובלבד  ,  הקבלןה לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך בהסכמת  י הסכם זלפ   ןלהקב

  ל על עצמו את התחייבויות המזמין ר יקבת כאמוו/או ההתחייבויוהזכויות    שמקבל
 . הקבלןכלפי 

 

 זים קיזו .19

חייב  ה .19.1 לא  אך  זכאי  ו/או    -מזמין  הביטוח  בנספח  הנזכרות  הפוליסות  את  לרכוש 
ובמיד הן,  י במועד  לם את תשלומי הפרמיותשל ו אם  כך. במקרה   הקבלןה  לא עשה 

  הוצאהמיום הרוף הצמדה למדד  וציא, בציין בסכום שה את המזמ   הקבלן כזה ישפה  
 עד יום התשלום בפועל. 

 

סכוהמזמין   .19.2 מכל  לנכות  אותזכאי  הוא  ם  חייב  הוא  לקבלן ו  בהם  הסכומים  את   ,
והכל    ןהקבל   דין עלטלות מכח ההסכם ו/או  והתחייב עקב הוצאות ו/או פעולות המ

יודיע  ב המזמין  למדד.  לנכו  לקבלןהצמדה  ויחליט  סכוםבמידה  ממנו  כלשהו.    ת 
המזמ-מוכ זכאי  לקזכן  כל  ין  שז  כל  למזמיןחייב    הקבלןסכום  כל    ע"פ  ולפי  דין 

  הסכם.
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המגיעים  -וכמ .19.3 סכומים  ידו  תחת  לעכב  המזמין  זכאי  או    לקבלן כן  דרישות  בשל 
כנגותביע שהוגשו  משפטיות  המזמ ת  בקיד  התן  עם  המזמין  שר  עלול  ואשר  כנון 

 להתחייב בהם. 
 

ף זה ואין בהן כדי י סעיו על פין בגין זכויותיה על המזמתחול כל חוב מובהר כי לא   .19.4
בצע את כל חובותיו והתחייבויותיו על פי  ל  בלןהקביר את האחריות מלגרוע או להע

 הסכם זה. 
 

 יש הקבלן: ג קיזוז מחשבון העסקה שי .19.5
 רותים לשביעות רצונה המלא של המועצה.  מלוא השיאת  קיב לספהקבלן מתחי 

 

פורטים בנספח  ים המן המקרידה ויארע אחד מאת, כי במר ומסכים בזהקבלן מאש  .19.6
הוא   זה,  להסכם  הה'  בסכום  לשאת  וזאת    קיזוזמסכים  ה'  בנספח  המפורט  בסך 

 בהתאם לכל מקרה ומקרה המפורטים בנספח ה'.  
 

  –זה במהלכו של חודש עבודה    ה' להסכםספח  נרטים בירעו מספר מקרים המפו א  .19.7
 ד.  מקרה בנפרן כל מקרה ויישא הקבלן בקיזוז בגי

 
מקרה    .19.8 המקארע  ה מן  במ רים  פעמים  מספר  ה'  בנספח  חודש  מפורטים  של  הלכו 

 ישא הקבלן בקיזוז בגין כל מקרה ומקרה בנפרד. י  –ה העבוד
 

לגבות .19.9 הזכות  שמורה  לע  למועצה  כאמור  הקיזוזים  בדראת  סכשל    ךיל  ום  קיזוז 
קיזזה  קבלן. לא  לה על ידי ההקיזוזים של אותו חודש מן החשבון לתשלום שהוגש  

ל הקיזוסכום    המועצה את לבצע את זים מכל סיבה שהיא, תהא שמורה  ה הזכות 
 מחשבונות העסקה של החודשים הבאים.  יזוז הק

 
הסכ .19.10 את  קיזזה  לא  המועצה  בו  מקרה  בזמנם  ובכל  שמור  –מים  למועתהא  ה  צה 

 .  את הקיזוזים בגמר חשבון עם הקבלן או בתביעה נפרדת כות לבצע הז
 

ם ויתור השתק או מניעות מטעם  ה משויהא ב  קיזוז במועדם לא ת סכומי האי גביי .19.11
סכומהמ את  לגבות  הקיועצה  דין    –זוז  י  כל  פי  על  לפעול  הזכות  שמורה  ולמועצה 

 לגביית הקיזוזים. 
 

             גוד ענייניםיהעדר נ .20
העב.  20.1  יפעל  ביצוע  עב   ו/או  הקבלןבודות  בנאמנות  ורק  אך  מטעמו     המזמין ור  מי 

הא המזמולטובת  של  תצמח  /ו  בלןלקין.  ינטרסים  לא  מטעמו  למי  הנאאו  ה  טובת 
ביטוי  לעבר  מ  העבודותמביצוע   לידי  באה  שהיא  כפי  לא  תמורה  והוא  זה  בחוזה 

של המזמין    אינטרסיםעם ה  נייניםעלול להימצא בניגוד ע  יעמיד עצמו במצב בו הוא 
מ כאמור.  הנאה  טובות  לו  שיצמחו  במצב  מאו  לגרוע  האבלי  מתחייב  כלליות  מור 

כי  ןהקבל ו,  לכהוא  יעניקו  לא  מטעמו,  הפועלים  )שאינו  כל  אחר  גורם  ן(  המזמיל 
רין או  שבמיפיקוח הקשור בעבודות, כלשהם, כגון יעוץ, ם  , שירותיבעבודותהמעורב  

 רה.ללא תמו ובין   בתמורהבעקיפין, בין 

 
כי    .20.1 לקבל   הקבלן למען הסר ספק מובהר  ו/או   אינו רשאי  אחרת    כל תמורה  כספים 

 מכל גורם שאינו המזמין. ,  ותהעבוד במתן  בכל הקשור
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 רבות לקיום החוזה ע .21

בהתאם  להבטח  .21.1 הקבלן  חיובי  מילוי  לאחר    זה,  לחוזהת  למועצה,  הקבלן  ימציא 
המחירים לצרכן, כאשר    ודה למדדת צמ יוטונומ זה, ערבות בנקאית א   הז חוחתימת  

ח בגין  מדד  יהיה  הבסיסי  שפורסם2020דצמבר  ודש  המדד    15.01.2021ביום    , 
שה, על  ברת פירעון עם דרי  בב", ודת "המועצה המקומית התעשייתית נאות חלפקו

 . מערך החוזה השנתי לא כולל מע"מ  10%סך 
הנ לפי  יהא  הערבות  והמ  וסחנוסח  זה  למסמך  "'בח  ספנכסומן  המצורף  רבות  ע, 

 ". ביצוע חוזה

לן די הקב חודש על יות  .החוזהמהלך תקופת  הערבות הבנקאית תישאר בתוקפה בכל   .21.2
פקיעתה,    30ות  לפח בטרם  כ ימים  ובשלב  לא  להיה  הערבות,  תפקע  לם  ש תשהו 

  ת תשלומים כלשהם לקבלן עד להארכתה או חידושה של הערבות הבנקאי  המועצה 
 .דיתהפרה יסום כאת ההסהקבלן יחשב כמי שהפר ו

 

 שונות .22
אם נערך    תוקף אלא   לא יהיה לו  כל שינוי של הסכם זה, במפורש או במשתמע, 22.1

 "י הצדדים. נחתם עבכתב ו
 

מהפעלת 22.2 הימנעות  ארכה,  בזכות  כל  שימוש  אי  או  תיחשב    זכות  לא  כאמור 
התחייב  כל  ביצוע  מלדרוש  השתק  ו/או  מניעות  ו/או  כל  ות  כויתור  לתבוע  ו/או 

 כל התחייבות מהתחייבויות הצדדים לפי הסכם זה. ין הפרת בג  תרופה סעד או

 
ם לפי כתובות הצדדים  אר רשולח בדומשנהו תישמצד אחד לדעה שתישלח  כל הו 22.3

זה   להסכם  ארבובמבוא  נתקבלה  כאילו  בבית  תיחשב  מסירתה  לאחר  ימים  עה 
למסירה הזכות  מן  לגרוע  כדי  באמור  אין  ההודעה אי  הדואר.  תיחשב  שאז    שית 

 ה. עם מסירתה  לכנתקב
 

 העסקת עובדים וקבלני משנה .23
אספק  הקבלן 23.1 לשם  השירותים  מתחייב  כות  בהילהעסיק  אדם  ובעח  ל  קף 

מכי  במסברמה הגבוהה ביותר    םרים, ניסיון כנדרש לשם אספקת השירותיכישו
   .המכרז

 

שירות    הקבלן 23.2 בחוק  כהגדרתו  זר  עובד  להעסיק  רשאי  יהיה  סוקה,  התעלא 
 ה, בין כעובד ובין כקבלן משנה. ע הסכם זצויצורך ב , ל1959התשי"ט  

 
יה זכאי  לו יה  ג ומיןום מכל סוי לכל תשלו יהיה אחרא לבד  הקבלןבכל מקרה,   23.3

שיספק   המשנה  קבלן  או  או  ט מהעובד  עבורו  השירותים    את  ו במקומעמו 
 . למועצה

 
ל כל חוקי העבודה  ם שעובדים, הוא יהיה אחראי לקיום מלא ושל  הקבלן  העסיק 23.4

על  החל לרעוהים  מינימום,  בדים,  שכר  חוק  זה  ובכלל  ההרחבה  צווי  ע"פ  בות 
 . 1987"ז התשמ

 
עתזכא  מועצהה 23.5 בכל  מידע,    הקבלןמלקבל    ית  וכל  שכר,  תלושי  של  העתקים 

 נאי העבודה בהם מועסקים עובדיו. ים ופרטים אחרים בדבר תכמסמ
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ם  ילהסכמ  ם ומלא של צווי הרחבהשל  אחראי לקיום  הקבלןלאמור, יהיה    בנוסף 23.6
 החלים על העובדים. קיבוציים

 
וצו   מוצהר 23.7 חוקים  הוראות  הפרת  אלכי  הרחבה  לוי  תחשב  ועה,  דבר  ניין  כל 

 סודית של הסכם זה.הפרה יכ
 

כל  כעל הצדדים    מוסכם 23.8 וייקבע מסיבה  היה  כוונת הצדדים  י  למרות  כי  שהיא 
זה   בהסכם  ביטוי  לידי  שבאה  ש   –כפי  עובד  השירותי  קבלןהל  כי  את  ם  סיפק 

חובבהמ  מועצהה  דכעוב נאות  תעשייתית  על  קומית  יהיה  את    הקבלן,  לשפות 
 כאמור.  הבשל קביע   מועצהליהיו צאות שעל כל ההועם דרישה , מיד מועצהה

 
באם  ומבלי  בנוסף 23.9 לעיל,  מהאמור  כלשהם    המועצה  לגרוע  בתשלומים  תחויב 

תהיה   רשאי  זה,  בסעיף  שיסכו לקזז    המועצהכאמור  סכום  מכל  אלו,  גיע  מים 
 ה. עצולמ

 
 ויחוד ההתקשרות ותסודי .24

  ה,  וזה  זוכנו של חהנוגע לת   סוד כל מידעמסכים ומתחייב  בזה לשמור ב  הקבלן  24.1
  ביצועו של חוזה זה, או יגיע  לידיעתו  עקב    על כל  מרכיביו, וכל  מידע אשר הגיע   
 רך ביצוע של חוזה זה. לצוולא לגלותו לצד שלישי  כלשהו ולא להשתמש בו אלא  

 
  ו/או   המועצה ו/או    המועצהחייב בזה כי לא יגיש תביעה כנגד  סכים ומתמ  ן הקבל 24.2

בהתאם  חהמפק  ה,  א להוראות  בקשרחוזה  ע  ו  ביחד  שלישי   םאליו,    צד 
 כלשהו.  

 
  או מטעמו  בביצוע    הקבלןכל מי  שמועסק על ידי      לע סעיף זה  יחולו     ראות וה 24.3

ופעולת   זה,  תחוזה   את  ו  ד  הקבלןחייב   ידי  כאילו    ןיינוע בר   לכל  על    נעשתה 
 עצמו.   הקבלן 

 
 

 הסבת החוזה  .25

וכן    חוזה, או כל חלק ממנו,  ר את הלהעבי  שעבד ו/אוסב ו/או להלינו רשאי  א  הקבלן   25.1
הוא   או  ראין  להסב  או  להעביר  לפי  שאי  זכות  כל  לאחר  להמחות  או      לשעבד 

 החוזה. 
 

למסור   הקבלן  25.2 רשאי  העבלא  אינו  של  ביצועה  את  כחר   מקצת  להוודה,          ה, או 
משתלם    ם  ובין ששכרזמן העבודה  בין ששכרם משתלם לפי    ואולם העסקת עובדים,

  העבודה או חלק  צועה של  י בודה, אין בה, כשלעצמה, משום מסירת ב עור העלפי שי
 ממנה לאחר. 

 
בלן משנה ל קלהעסקתו ש  המועצהמתחייב לקבל מראש הסכמה בכתב של    הקבלן  25.3

להינתוכ   והסכמתה  הסכמת    הקבלןשבסייגים  ן  ת ל  למלאם.  במפורש  יתחייב 
כל  המועצה העב  למסירת  של  או    לקבלןודה  חלק  כאמור    עבודתוהפסקת  משנה 

את   תפטור  לא  להלן,  זה  מאחריותו    בלןקהבסעיף  תגרע  של  ולא    הקבלןהמלאה 
ידי קבלן המשנה,    על  לבצוע העבודה לפי כל תנאי חוזה זה, כאילו נעשתה שבוצעה

  מתחייב בזאת להפסיק את עבודת קבלן המשנה בביצוע  קבלןהעצמו.    לןבהקי  דיעל  
מהע חלק  מיד  כל  ובכתב    לכך  רששיידלאחר  בודה  המפקח  ידי  יהא    הקבלןעל  לא 

כתוצאה מכל נזק או    המפקחו/או    המועצהלפי  בכל תביעה ו/או טענה כ  א רשאי לבו
 ח. פק מידי ה  דתו של קבלן המשנה עלעבוהוצאה שעמד בהם בקשר להפסקת 
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ו/או   המועצהי על  בהתאם לאמור לעיל, איננה  מטילה חבות כלשה   המועצהמת  הסכ  25.4

זה  ולפי כל  ומאחריותו והתחייבויותיו לפי הח   הקבלןרת את  יא פוטואין ה   קח המפ
ו  באי    יישא  הקבלןדין  העבודה,  מבצעי  של  מחדל  או  מעשה  לכל  מלאה  באחריות 

 . יהםכוחם ועובד
 

מתחייב   או רישוי,רישום  לעבודה עליה חל חוק    לגבי כל  ל, י מור לעמבלי לגרוע מן הא  25.5
את  ל  הקבלן למסור  מורשה  רשום    שאיננומשנה    בלןלקביצועה  א  בהתאם  או 

 . חוקהלהוראות 
 
 

 המועצה על ידי  עביצו .26
לבצע על פי חוזה    הקבלןיבות, לרבות  נשיאה בהוצאות , אשר היה על  כל התחי 26.1

נמנע מלציית  ל מאת המ יב קאשר     נמנע מלבצעה, והוראותוא  זה וה  פקח ואשר 
או  בעצמה  ת לבצען,  רשאי  ועצההמ זה, תהיה  להן  על אף שהתחייב לכך בחוזה  

 צעות אחרים. באמ
 

נגרמו    בהוצאות אשר  כאמורבמקרים    הקבלןאת    בתהיה רשאית לחיי   המועצה  26.2
שייחשבו כהוצאות    17%לה בביצוע כל אותן התחייבויות או הוראות, בתוספת  

 ותקורה.   וןמ ות, מיכללי
 

האמו  המועצה 26.3 ההוראות  או  ההתחייבות  בביצוע  תתחיל  מתלא  לפני  ן  רות 
 . לקבלן ימים 15ל  התראה ש

 
מהתחייבויות    באמור   אין 26.4 לגרוע  כדי  מזכ  בלןקהלעיל  או  החוזה  פי  ות  על 

 בכל דרך אחרת.  הקבלןלגבות את הסכומים האמורים מן   המועצה
 
 

 תוכות וארשימוש בזכויות, סטי-יו אא שימוש .27
ל  המפקחו/או     המועצה  הימנעות 27.1 המוקנות  בזכויות  שימוש  פימלעשות  על                       הן 

על אותה     כוויתורופן  אסוים או בכלל אין בה ולא תפורש בשום  מקרה מחוזה בה
על  ז כלשהו  ויתור  זו  מהתנהגות  ללמוד   ואין  בכלל,  או  מקרה  באותו   כות 

 יהן לפי חוזה זה. יות זכו
 

ו/או המפקח לסטות מתנאי חוזה זה במקרה    המפקחאו ו/  מועצה ה דכמה מצהס 27.2
 למקרה אחר.  ה שווה נה גזרילמדו ממ תקדים ולא תהווהם לא מסוי

 
ו/או    המועצה על פיו על ידי  וזה או להוראות שניתנו  חכל ויתור וארכה לתנאי ה  27.3

של    המפקח  בזכויותיה  יפגעו  לא  מטעמה  ישמשו   המפקח ו/או    צה המועאו    ולא 
או  צי  לקבלן מצד  דוק   קיום  אי  או  הפרה  עם  בקשר  ייחשבוהקבלןהגנה  ולא   ,  

 יהן. ת מזכויותדן על זכומצ כוויתור
 

 

 החוזה  שינוי .28
נעשה בכתב ובחתימת שני הא  לו כל תוקף אלא אם  יכל שינוי מהוראות חוזה זה לא  

 ה. א אם נעשה בדרך האמוראל  יהא  מנע מלהעלות כל טענה לשינוי   הקבלןוהצדדים 
 

 וסעדים ותרהפ .29
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כי   הצדדים,  בין  התחייבויומוסכם  שעניינם  הסעיפים  לבצכלל  הקבלן  העבות  את  דות  ע 

המצלמפרט  בהתאם זה ים  להסכם  ו   ורפים  עיקריים  תנאים  זה  יהינם  חוזה  של  סודיים 

בפיצויים  והפר המועצה  את  המזכה  החוזה  של  יסודית  כהפרה  תחשב  מהם  אחד  כל  ת 

צמודים למדד, מהמדד הידוע ביום    ₪, כשהם   50,000של  ים וקבועים מראש בסך  סכממו

לגרוע ו/או לפגוע  מבלי    , וזאתלום בפועלא בעת התשעד למדד שיההחתימה על הסכם זה ו 

 ינה על פי חוזה זה או על פי כל דין. רים המוקנים לרשות המזמ ח מכל סעד או תרופה א

 

הפרה  ם תחשב כ פיומים רצי  7ות של הקבלן במשך  ייבמבלי לגרוע מהאמור אי מילוי התח 

 יסודית של הסכם זה. 

 
 

 ת חירוםהחוזה בע ירותים נשואהעבודות ואספקת הש ביצוע  .30
ולספק    הקבלןו   קבלןלובהר  מ 30.1 ת השירותים נשוא  אמתחייב לבצע את העבודות 

ז וכל  הסכם  טבע  אסון  פיגוע  מלחמה,  לרבות   , חירום  בשעות  גם  ברציפות  ה 
 כיוצ"ב.  

 
התמ"   קבלןה 30.2 למשרד  ויקביפנה  אישורוא  לת  צוות    ת  לרתק  לו  המאשר  בכתב 

ח בשעות  עבודה  וכלי  לטובת  עובדים  העב ירום  ואספביצוע  השיודות  רותים  קת 
עיל, תהא   . על אף האמור ללמועצה  רימסור עותק מהאישו  הקבלןנשוא החוזה.  

לאפשר    המועצה חייבת,  לא  אך  את  לקבלןרשאית,  לספק  חירום    בשעת 
עליה הש והעבודות  התחיירותים  מצב  ים  שהשירותים  באופן  ובלבד  ומצם 

שיספק   אי   הקבלןהמצומצמים  א  המועצהשור  לפי  ויאפת  יניחו  שרו  דעתה 
 יר וראוי קוד סב תפ

 
השירותים  לקבלןלאפשר    המועצההסכמת    30.3 היקף  את  ורק    לצמצם  אך  תהיה 

כל עוד לא  .    לספק בשעת החירום  הקבלןבכתב ותפרט את היקף השירותים שעל  
כאמורבכ  אישור  לקבלןניתן   השירותים    הקבלןיהיה    תב  מלוא  חייב לספק את 

על לא תשמע יהם התחייב  והעבודות  על    .  פה.    ועצההמ כמת  מתן הסטענה  בעל 
כי   מהסכמת  כלברשאית    המועצהמובהר  בה  לחזור  שירותים  שלב  לאספקת  ה 

 ולביצוע עבודות בהיקף מצומצם .
 

ל 30.4 מהאמור  לגרוע  הסכמת    עיל מבלי  כי   שירותיפקסלא  עצההמומובהר  ם  ת 
שלא ככול   , אוטומטית  תתבטל  חירום  בעת  מצומצם  קודם  בהיקף  ע"י    בוטלה 

עצההמוע מיד  סיום,  ה  ם  ושעת  באופן  הקבלןחירום.  לחזור  חייב    מידי  יהיה 
את השירותים ולבצע את העבודות במלוא היקפן. כמו כן    מלאה ולספק  לעבודה

קפים עודפים  ודות בהיעב  ולבצע  שירותים  מידיבאופן     ספקחייב ל   הקבלןיהיה  
 .  ועצההמ ת רצון ירום לשביעועד להשלמת כל החוסרים שנוצרו בשל מצב הח

 
באמא 30.5 לעיין  על  ור  המוטלת  מאחריות  לגרוע  כדי  כלל    הקבלן ל  לביצוע 

  חוזה זה ולפי כל דיןו בהתחייבויותי
 

 ההתקשרות  מיצוי .31
חו 31.1 תנאי  כי  הצדדים  בין  הזה  מוסכם  את  נכונה  משקפים  ותנה  המ ומוסכם  זה 

וכי  בינ במלואו,  פ  המועצהיהם  הבטחות,  בכל  קשורה  תהיה  רסומים,  לא 
  ה, בכתב או בעל פה, שאינם נכללים בחוז יבויותוהתחי   ם, הסכמיםרות, מצגיהצה

 , קודם לחתימתו. זה ואשר נעשו, אם נעשו
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 טסמכות שיפו .32
דבר     כל  לגבי  ה  עיםהנוב  וענייןסמכות השיפוט  לבתי  זה תהא   ,מכיםוסמ משפט המחוזה 

 . אר שבע בלבדבב
 

 הודעות .33
ר  במכתב  תהיינה  הצדדים  כתוהודעות  לפי  הצדדישום  במבוא   בות  הו  לחוזה.ם  דעה  כל 

שעות ממסירתה למשרד   72ילו הגיעה לנמען בתוך  אשתישלח לפי הכתובות הנ"ל תיחשב כ 
 הדואר. 

 
        ______________________    _____ ___  ______________ 

 ק ב ל ן  ה                              ת תעשייתית נאות חובב המקומי  העצוהמ         
 
 

עא הח"מ  _____ני  _________________ו"ד  ידי  על  חתום  זה  חוזה  כי  מאשר  ___ו  __ 

 בשם   ____________

בשם  ________________   זה  חוזה  על  לחתום  מוסמכים  הם  ההחלטההקבלןוכי  תקשר  לה  , 

 . הקבלןזה זה מחייב את  תוכן חו  כי כדין, בחוזה זה התקבלה

 

   ________________________                                                    
 _________________________ 

 עו"ד  ,         חותמת                
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 ' אנספח 
 ביטוח
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 ' בנספח 
 

 וזהערבות ביצוע ח
  נקב :  

 סניף  :  

 כתובת הסניף  :  

 תאריך  : 

 לכבוד 

המקומית    התעשייתיתהמועצה 
 נאות  חובב 

 '____________ ערבות בנקאית מסהנדון: 

מההצעה הזוכה כולל מע"מ     10%ם, עד לסכום כולל שלאנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכו .1
למכרז  בקשר    "(,הנערב הלן: "_____ )ל"(, שתדרשו מאת _____________ רבות סכום הע:")להלן

ע"י    1/2021מספר   לצרכן, כפי שיתפרסם מפעם לפעם  סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים 
מוסדה ע"י  או  כלכלי,  ומחקר  לסטטיסטיקה  המרכזית  "  לשכה  )להלן:  אחר  "(,  המדד ממשלתי 

 בתנאי ההצמדה שלהלן:  

 . 15.01.2021הידוע ביום   2020מבר חודש דצ " לעניין ערבות זו יהא המדד בגין המדד היסודי"

בפהחדש  המדד" התשלום  לקבלת  הקודם  לאחרונה  שפורסם  המדד  יהא  זו,  ערבות  לעניין  ועל " 
 עפ"י ערבות זו.  

 זו יחושבו כדלהלן:" לעניין ערבות הפרשי ההצמדה"

היסודי המדד  לעומת  עלה  החדש  המדד  כי  יתברר  השווה אם  הסכום  ההצמדה,  הפרשי  יהיו   ,  
הדרישה, מחולק במדד היסודי. אם המדד ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום  למכפלת  

נשלם   נמוך מהמדד היסודי,  יהיה  לסכום הערבות,  החדש  עד  לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם 
 כל הפרשי הצמדה.  ללא

נשלם .2 ואנו  תלויה  ובלתי  מוחלטת  הינה  זו  הפרש  ערבותנו  בתוספת  הערבות,  סכום  את  י לכם 
מק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש  מבלי שיהיה עליכם לבסס או להוכיח או לנ  הצמדה,

 את התשלום תחילה מאת הנערב.

וב בדרישה באופן מיידי ובלבד שלא דרישתכם הראשונה בכתב, אנו נשלם לכם את הסכום הנק  לפי .3
 רשי ההצמדה למדד. יעלה על סכום הערבות בתוספת הפ

כל דרישה עפ"י ערבות זו חודשים ממועד הוצאתה, ועד בכלל.    12משך  בתוקפה לערבות זו תישאר   .4
 "ל. צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ

צה מקומית תעשייתית נאות חובב, תוכל לפי  אנו נותנים בזאת הסכמתנו הבלתי חוזרת לכך שמוע .5
עת לעת ואנו מעניקים הערבות מות אל הבנק ולדרוש את הארכת תוקף  שיקול דעתה המוחלט, לפנ

 נק יאריך את תוקף הערבות, ככל שיידרש על ידן.אף הסכמתנו לכך שהב
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 כתב כמויות – ספח ג'נ
 

  סקר איכות אוויר רבעונייזות אנל
 

חיר  לסקר רבעוני  סה"כ מ
 לא מע"מ( )ל

 
כמות 

ת מודגי
 לסקר

 עונירב

  מחיר ליחידה לחומר
 נדגם 

)ללא  כולל אנליזה 
 מע"מ(

 סעיף ק ומר הנבדהח

 .1 אמוניה   16 

 .2 *מימן גופרתי   16 

 16  Mercaptanes** 3. 

 16  Formaldehyde 4. 

 16  Methanol 5. 

 16  Acetone 6. 

 16  HCl 7. 

 16  HBr** 8. 

 16  2Cl 9. 

 16  2Br 10. 

 16  Acrylonitrile 11. 

 16  DimethylSulfate** 12. 

 1  

 דיאוקסינים  

13. 

 .14 **כספית   16 

 .ICP 15-מתכות ב  16 

 16  TSP   16 אבק מרחף. 

 .VOC 17סריקת   16 

 16  TrimethylAmine** 18. 

 16  DimethylAmine 19. 

   כולל מע"מ מחיר לא   

 
 :הבהרות 

ורטים לעיל ואף במקרה זה,  פהמועצה רשאית להחליט על הזמנת חלק מן השירותים המ .1

חייבים את הספק. הספק מתחייב שלא להעלות כל טענה  דה מיחי ם לכל  ביהנקו  םהמחירי

 פועל. נת בביחס לכמות המוזמ
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כולל    -9בהצעת המחיר מסמך    3סעיף  בהתאם ל)חריג( במועד אחר  נוסף    יום דיגום . 2 אינו 

ה לביצוע  את  האנליזות  תשלום  לביצוע  מחיר  המועצה  בנו  יההאנליזות.  לדרישת  התאם 

 . יותב הכמו כתשמפורט ב פיחידה כ ולמחיר י

 . על חשבון המציע  היה תקלה, דיגום חוזר יבוצעו האנליזה תיגום אד אם במהלך ה . 4

 ות איכות אוויר באזור בריכות האידוייקבד
 

סה"כ מחיר  ליום  
 מע"מ(  דיגום )ללא

 
כמות דגימות 

  3ום דיגום )לי
 יגום(דות דנקו

ליחידה לחומר  מחיר 
 נדגם 

 ( ללא מע"מ ) כולל אנליזה 
 סעיף החומר הנבדק 

 .1 יה ונאמ  3 
 .2 י מימן גופרת   3 
 3  Mercaptanes 3. 
 3  HCl 4. 
 3  VOC 5. 
   מע"מ ל מחיר לא כול  

 
 הבהרות:

מקרה זה,  המפורטים לעיל ואף ב  יםהמועצה רשאית להחליט על הזמנת חלק מן השירות .1

תחייב שלא להעלות כל טענה  הספק מ.  ובים לכל יחידה מחייבים את הספקנק ם ההמחירי

  .ס לכמות המוזמנת בפועליחב

זר  יקה במקרה זה תיגבדיום דיגום נוסף )חריג( במועד אחר בהתאם להצעה במכרז עלות ה . 2

 ם. נדרש בהצעה ליום דיגוה  ממחיר החומר הנדרש בטבלה המצ"ב. בצירוף המחיר

 . שבון המציעח וצע עלחוזר יב יגום או האנליזה תהיה תקלה, דיגוםם במהלך הד א  .3

מהסקרים  ה .5 אחד  לכל  מסכם  דוח  הפקת  כוללים  באזור  בדיומחירים  אוויר  איכות  קות 

 הבריכות. 

 

 

 ולראיה, באתי על החתום: 

 חתימות:

 _____.________ ה  חתימ _____________  _ ת.ז. _____ שם: ______________  .1

 ה _____________.תימח ___ ____________ ת.ז. ____ __________ שם: ____  .2

 _______________ חותמת תאגיד: ______________________ תאריך: _

 

 

 ר   אישו

ב מאשר  כיהנני  ע  זה  בפני,  הופיע/ו   __________ ברח'  ביום  במשרדי   _______________ ו"ד 
  ______ מו/ה ע"י ת.ז. ______ תה עצ___ אשר זיהה/______________________ ה"ה __ __
___ ה"  -ו ת.___ה  ע"י  עצמו/ה  זיהה/תה  אשר   ___________________ בשז.  חתמו  אשר  ם  , 

 ______________ את  על    _ _______________המציע  ולחייב  לחתום  מורשים  זה,  מסמך 
 ה.ן החבר נותק התקבלו כדין בהתאם ל  וכי ההחלטות וההשתתפות במכרזהחברה  
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 ___ ____________ חותמת  __     _______עו"ד __________

 
 ' דח פנס

 

 דרישות ביטוח 
 

  ן לערוך ולקיים,על פי כל דין, על הקבל  מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה או .1

ח ההסכם,על  תקופת  כל  למשך  הקבלן,  למש   שבון  מקצועית  אחריות  ביטוח    3  ךולעניין 

את נוספות(,  ערטוחים  ביה  שנים  באישור  לההמפורטים  המצורף  הביטוח  זה יכת  סכם 

)להלן:  וה  ,1ד'  כנספח ממנו  נפרד  בלתי  חלק  הקבלן"מהווה  עריכת ו  "ביטוחי  "אישור 

 ת כדין בישראל ובעלת מוניטין.  מורשיאצל חברת ביטוח , לפי העניין(, הביטוח"

תחילת מתן  לפני    ה,עצ בלן להמציא לידי המוקא צורך בכל דרישה מצד המועצה, על הלל .2

וכתנאי  השירותים זה  הסכם  להתקש   נשוא  אמוקדם  לרות  חשבון  ו  על  תשלום  כל 

ב  חתום  כשהוא  הביטוח,  עריכת  אישור  את  מיהתמורה,  כן,  כמו  מבטחיו.  בתום  ידי  ד 

הב איש  יטוח,תקופת  המועצה  לידי  להמציא  הקבלן  בגין  על  מעודכן  ביטוח  עריכת  ור 

ביטוח, כל עוד הסכם נוספת, ומידי תקופ  ביטוח  פתקווקף ביטוחי הקבלן לתת חידוש    ת 

 שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.ה מאוחרת יותר כמפורט בסעיף  קופאו לתזה בתוקף ו/ 

 לעיל. 

האחר  מובהר .3 גבולות  הכי  כמפוריות  הקבלן  ביטוחי  במסגרת  עריכת  נדרשים  באישור  ט 

בבחינת  הינם  המוטלת  הביטוח  מזערית  כדי    הקבלן,ל  ע   דרישה  בה  מכל    לגרוע שאין 

הקב  של  ההסכםהתחייבות  לפי  דין    על  ו/או  לן  כל  הקבלן  פי  את  לשחרר  כדי  בה  ואין 

כלפי המועצה  טענה  בלן לא תהיה כל  זה ו/או על פי דין, ולקממלוא החבות על פי הסכם  

 ל הקשור לגבולות האחריות כאמור.או מי מטעם המועצה בכ 

ידי    ת הביטוחים שיומצא על בדוק את אישור עריכובה, להחא  עצה תהא הזכות, אך לולמ .4

ל, ועל הקבלן לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה שיידרשו על  לעי אמור  הקבלן כ

 ויות הקבלן על פי הסכם זה. תחייב נושא האישור לה מנת להתאים את הביטוחים 

הבמוצהר   .5 לעריכת  המועצה  זכויות  כי  השינויידומוסכם  ולדרישת  לכמם  יקה  עיל  פורט 

לגבי  או  חובה  ם המועצה כל  המועצה או על מי מטע  אינן מטילות על כל אחריות שהיא 

י העדרם, ואין  היקפם, ותוקפם, או לגב   הביטוחים נושא אישור עריכת הביטוחים, טיבם,

ן, וזאת י הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל די לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על הן כד ב

ת  עריכ  דקו את אישור בין אם לאו, בין אם בויים כמפורט לעיל וכת שינריע  בין אם דרשו

 ביטוחים ובין אם לאו. ה
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ו נזק לרכוש צה מאחריות לכל אובדן אהקבלן פוטר את המועצה ואת הבאים מטעם המוע .6

 ת טעם הקבלן לחצרי המועצה או המשמש אכלשהו המובא על ידי הקבלן או מי מציוד  או  

הש מתן  לצורך  ולותירהקבלן  טעים,  כל  לקבלן  תהיה  כא  תביעה  או  דרישה  לפי  נה, 

לנזק  בגילעיל  הנזכרים   שגרם  מי  כלפי  יחול  לא  כאמור  פטור  כאמור.  נזק  ו/או  אובדן  ן 

 בזדון. 

בגין פגיעה    פי דין -באים: ביטוח חובה כנדרש עלחים הלערוך את הביטו   בנוסף, על הקבלן .7

בכל השימוש  עקב  אחריות    יגופנית  ביטוח  הש רכוש    יןבגרכב,  עקב  שלישי  צד  ימוש  של 

לסך עד  רכב  ב  400,000  בכלי  נ₪  האמור  זק  גין  אף  על  הרכב;  לכלי  מקיף  וביטוח  אחד, 

ג'( ה  לערוך את ביטוחי הרכוש  לעיל, לקבלן הזכות שלא ים בסעיף זה, מפורט )למעט צד 

 .אוך הביטוח בגינו במלו רהפטור המפורט בסעיף יחול כאילו נע במלואם או בחלקם, אך 

בי .8 מבכל  או  נוסף  רכוש  ה טוח  ידי  על  שייערך  ס שלים  ייכלל  בקבלן  ויתור    דברעיף 

המ מטעם  הבאים  וכלפי  המועצה  כלפי  התחלוף  זכות  על  על  המבטחים  הוויתור  ועצה; 

 לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.   יחול התחלוף כאמור לאזכות 

זהמבל .9 הסכם  מהוראות  הוראה  מכל  לגרוע  ההסכם,    י  הסבת  בו מקובלעניין  רה 

הסכם נשוא  יינתנ   השירותים  מהם  חלק  או  קבלזה  ידי  על  משו  על נה  ני  הקבלן,  מטעם 

ביטוח   פוליסות  המשנה  קבלני  בידי  כי  לדאוג  והיהקבלן  לאופי  בהתאם  קף  נאותות 

לח קבללופיןההתקשרות.  את  לכלול  הרשות  נתונה  לקבלן  המבוטח  ,  בשם  המשנה  ני 

 י הקבלן.  באישור עריכת ביטוחמפורט כ לןהנערכים על ידי הקב םמסגרת הביטוחי

ק .10 הסר  בזלמען  מובהר  כיבלן  ביחס    על  את  המועצה  כלפי  האחריות  מוטלת  הקבלן 

קבלני משנה  ידי    ם היו להינתן על ירותים שניתנו או אמורי לשירותים במלואם לרבות ש

ן  נזק שייגרם, במישרי  ות לשפות את המועצה בגין כל אובדן אועל הקבלן תחול האחריו

שנבעקיפ  או שירותים  עקב  לין,  היו  אמורים  או  ידי יתנו  על  הקבלנ   הינתן  אם י  משנה, 

 דלעיל ובין אם לאו.  ייגרם, בין אם אובדן או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות
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 'הנספח 
 

 קנסות טבלת 

 מס' המקרה  קנס בש"ח  הערות

 .1   םיימ  14בהגשת דו"ח עד איחור  ₪   200  ליום 

 

 .2 ם ימי  14שת דו"ח מעל ור בהגיחא ₪   800 ליום 

 

 
 

 ________ _ום______ ולראיה באנו על החתום הי
 
 

  
 __________ ___________ 

 הקבלן                  
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 '  ונספח 
 

 התחייבות לשמירת סודיות מידע  
  
  :  תאריך   
      

         לכבוד 
   ות חובביתית נאהמקומית תעשי  המועצה

 
 ודיות מידע התחייבות לשמירת ס ון: הנד

 
"( במסגרת הסכם בינינו  עבודות "ה  (  )להלן: 10מך  וזה )מסוא החעבודה נש הואיל ואנו נבצע את ה

 ביצוע העבודה  ולאחריה כדלקמן: ופת נכם, אנו מתחייבים  כלפיכם בתקלבי
 
בכל הקשור  לפי הוראותיה או  עצההמו סוג שהוא אשר יימסר לידי על ידי כל מידע מכל מין ו .1

בעבו  שבנ דות שתימסרנ והכרוך  במסגרת ההסכם  לי  ישמה  על  דון,  בסור  מוחלטת  ידי  דיות 
 ך ביצוע העבודה בעניין זה. כל שימוש אלא אך ורק לצור עשה בו א י ול

ההמי .2 בהדע  אלא  אחר,  גורם  לכל  ידי,  על  יועבר  לא  לעיל,  המוקדמת  אמור  סכמתה 
 . צההמועשל והמפורשת מראש ובכתב 

האמ .3 מ המידע  או  כולו  יימסר  לא  לעובד  ור  הקשור קצתו  לגורם/ים  או  עמי  /שלי  מבלי  ים 
 ודיות זה ויחתמו עליו.הסכם ספי יו מחויבים על שאלה יה 

חומר, מסמך עיוני או אחר שנמסר לי בכתב או    נית,ור בסודיות מוחלטת כל מידע, תכלשמ .4
 בכל דרך שהיא.  בעל פה

ל .5 לא  ו/או  להעתיק  ללא  להעתיק  הרשות  כלאחרים  זה,  ובכלל  מידע,  לרבו  כל  ת  העתקה 
אמצעי זהירות    וט בכללנקלשמור בהקפדה ו רת וכן  קה אחצורת העתצילום, תדפיס או כל  

ל כל חומר או מידע כאמור, ולהחזיר כל  חר שמניעת אובדנו או הגעתו לידי א  הנדרשים לשם
 ן. מיד עם דרישת , וזאתההמועצע שנמסר לידי על העתקיו, לידי חומר וכל מיד 

ור מידע  או למס  העבירים ולא לעצמי ובין באמצעות אחרבמידע בין בלא לעשות כל שימוש   .6
 טרה שהיא. לכל מ ג' זה לצד

של   .7 תוכנו  כל אחדלהביא  לידיעת  זה  כלפי  מעו  כתב התחייבות  וכאמור אהיה אחראי  בדי, 
 .לכל מטרה שהיא  המועצה

לה  ו/או ההוצאות שיגרמו    גין כל הנזקים אשונה במיד עם דרישתה הר  המועצהלפצות את   .8
ו סעדים  ות ו/אכוי תרופות ו/או ז   גוע בכללי לפוזאת מב  הפרת ההתחייבות דלעיל,כתוצאה מ

 פי ההסכם.להם היא זכאית על 
נו, אגב,  יות כל מידע עסקי, תפעולי, מנהלי או אחר שיגיע אליבסוד אנו מתחייבים לשמור   .9

  –תשמ"א    ות חוק הגנת הפרטיות ,הקפדה על הורא ות תוך  בקשר או במהלך ביצוע העבוד
 ו/או כל דין.   1981

מחשב,    , שרטוטים, מפרטים, תכניות תכניותת:  לרבו  -ו משמעו  ייבות ז ן התח ע" לעניי"מיד 
שמ  רשימות  עבודה,  ברשתות    יות,שיטות  האגורים  המסמכים  וכל  אישי  או  מקצועי  מידע 

 המחשבים והתקשורת שלכם.
ל-ות הננקטים על באמצעי הזהיר  ם לנקוטאנו מתחייבי .10 סודי שלנו, וזאת  גבי המידע הידינו 

 תו לאחר. או הגע המידעת אובדן למניע
 ל:יל, התחייבות זו לא תחול ע מור לעהא למרות .11

גילויו לנו או הפך לחלק מנחלת הכלל לאחר גילויו  פני  מידע שהיה חלק מנחלת הכלל ל  .א
 ו שלא עקב הפרת התחייבות זו;לנ

 נו; ידוע לנו לפני שנמסר ללהוכיח שהיה   שר נוכלמידע א .ב
 יות. סוד ו חב לכם חובת נו, אינידיעת, למיטב ר קבלנו מצד שלישי אשרמידע אש .ג
 הוראות כל דין.  פי -ידע אשר גילויו נדרש על מ .ד

 
 בכבוד רב, 

__ ____ ______________________ 
 _____ באמצעות: ________________

 ____________________________ _ 
 ____________ : ___________ חתימה
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 ' זנספח 

 
 רי מידע בלן בדבר שמירה על מאגהצהרת ק

 
 

 וד  לכב
 ות חובב תית נאשייהמקומית תע  עצההמו

 
 

 שמירה על מאגרי מידע  הצהרת קבלן בדבר
 

 
,מצה  אנו    .1 הפרטיות  הגנת  חוק  הוראות  לידיעתנו  הובאו  כי     1981  –תשמ"א  ירים 

ת או  יצוע העבודוהמועבר אלינו במסגרת ב לפעול במידע    תחייבים)להלן:"החוק"( ואנו מ
 חוק. הוראות ההשירותים בהתאם ל

 
 

במסגרת העבודות נשוא חוזה     ימוש במידע שיועבר לרשותנותבצע שא ימתחייבים כי ל  אנו   .2
 ( שלא למטרה לשמה נתקבל המידע.10ות )מסמך תקשרהה

 
 
 הגנת הפרטיות.   ה למידע בדיניהיה גישו מתחייבים להדריך את עובדינו להם תאנ    .3
 
 
  בטחה  הא  על נהלי  למועצה לנכון    שיראה נים כפי  לאפשר בקרה מתמדת בזמ   נו מתחייביםא    .4

החוק   הוראות  ביצוע  פיואופן  או  מידע  כל  ולמסור  ידינו  ידי  רוט  על  על  מאתנו  שיידרש 
 . בעניינים שפורטו לעייל המועצה

 
 
ת נשוא  בקשר עם ביצוע העבודו  שהגיע לרשותנול מידע  כ  למועצהאנו מתחייבים להשיב      .5

ו/א  מכרז מדיה  כל  לרבות  אמצעי  זה  לידי  שנמסר    אחסוןו  כן ,  ההמועצלנו  אנו    כמו 
 . ודותדע שיישאר ברשותנו עם סיום העבמתחייבים למחוק כל מי

 
 
  ת הפרטיות )תנאי החזקת מידע ושמירתו אנו מתחייבים לפעול על פי דרישות תקנות הגנ    .6

בי וסדרי   מידע  גופיםהעברת  הת ן  מ   1986  -שמ"ו  ציבוריים(,  הנדרש  פי  על  מנהל  ולפעול 
 . 14 -ו  3 בות סע' גר לרהמא

 
 
מצהיאנ    .7 במצב  ו  נמצאים  איננו  כי  לנורים  אין  ו/או  עניינים  ניגוד  במידע  כל    של  עניין 

 לביצוע העבודות על פי תנאי המכרז. המועבר לנו לצורך ביצוע העבודות מעבר 
 

 
 
 
 
 
 _____ _______:____הקבלןמת  חתי                   _          תאריך:______________                
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  'ח נספח
 

 ח בטיחות נספ
 

כי מתחייב  יפע  הקבלן  מטעמו  מי  וכל  ועובדיו  בההוא  להלן  ל  כמפורט  הבטיחות  להנחיות  תאם 
ו  דין  לכל  להוראות  /ובכפוף  ובהתאם  של המפקח  הוראה  זהאו  לעבודות  ככל שרלוונטי  נספח  ות 

 . נשוא המכרז
 
 

 ודה בחום נוהל עב

 ם: ת בחווע עבודונוהלי ביצ  .1

ו/או חיתוך באמצעות חום    ירושו ביצוע עבודות בריתוך חום" פ ת ב המונח "עבודו   1.1 

 ש באש גלויה. שימוו/או 

ביצ 1.2  אשר  משנה  קבלן  ו/או  קבלן  ימנ כל  בחום"  "עבודות  כולל  עבודותיו  ה  וע 

לא תבוצענה עבודות    דו לוודא כי"האחראי"(, אשר תפקי  -מטעמו )להלן    אחראי

 נוהל זה. לאמור ב התאם ום שלא ב בח

תחילבטר 1.3  יסיים  בחום  העבודות  ביצוע  לביצוע  ת  המיועד  בשטח  האחראי  ר 

  10וס של לפחות  ות בחום, ויוודא הרחקת חומרים דליקים מכל סוג ברדי עבוד ה

העב ביצוע  אשר  ום, כאשר חפציודות בחמטר ממקום  קבועים,  דליקים  אינם  ם 

 יק. בלתי דל לתזוזה,  יכוסו במעטה נתינים

אהאח 1.4  אדם  ימנה  כשר  ראי  )להלן  ישמש  אש  האש  -צופה  המצויד  "צופה   )"

מתאימי כיבוי  לכבאמצעי  בסביבת  ם  הנמצאים  הדליקים  החומרים  סוג  יבוי 

ביצ  של  מקום  הבלעדי  תפקידו  בחום.  העבודות  האוע  יהיה  צופה  כאמור  ש 

העבוד  ביצוע  על  ולפ להשקיף  בחום  התות  של  לכיבוי  מייד  העעול  לולה  לקחות 

 ר. ם כאמובחו ביצוע העבודות לנבוע מ

נוכ 1.5  יהיה  האש  החצופה  בחום  העבודות  ביצוע  במקום  מתח  עד  ל  ביצוען  חילת 

לפחות   על    30לתום  סיומן  לאחר  כל  דקות  במקום  נותרו  לא  כי  לוודא  מנת 

 קחות. רות התלמקו

 

 ם דליקים ל טיפול בפסולת וחומרינוה .2

ודא כי חומרי  וג ולו לדא ר תפקידו יהיה  טעמו אשראי מימנה אח  ל קבלן ו/או קבלן משנהכ 

אות, אריזות קרטון ונייר וכל פסולת  קופסנייר ופלסטיק, ארגזים ריקים ו  פסולת של עץ,

וילקו מיידית מאזורי המבנים ועבודות הדליקה אחרת יסו בטוח  אוחסנו במרחק  הקמה 

 . או מחוצה לובאתר הבניה ו/או במקום בטוח 
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 ן מבצעלקבל ך בטיחותתדרי

 כללי 

ת את  דירו( מג1988טיחות בעבודה )התשמ"ח  ( ותקנות הב1970  –ה )תש"ל  בעבוד  חותפקודת בטי

על הבטיחות באתר )הקבלן( כאחראי  זה מילוי החובות המוגד  "מבצע הבניה"  ובכלל  רות  הבניה 

 ודה ובתקנה. בפק

 פקח. חות מהמך בטי דה, תדרילקבל, טרם תחילת העבו ה באתר חייבבלן העומד להתחיל עבודק

לא   בעב יתח הקבלן  בטיחות יל  תדריך  קבלת  ללא  קב  ודה  המאשר   טופס  על  חתימה  לת  וללא 

 דריך. ת

 שיטה

 תדריך הבטיחות יועבר ע"י המפקח. 

 . צעכי העביר את התדריך לקבלן המביחתום המפקח  

 ב'(.ת )נספח אשר קבלת תדריך הבטיחו על טופס המ  ם נציג מוסמך של הקבלןר התדריך יוחתבגמ
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 לנים לקב תדריך הבטיחות נושאי 

 

 מס'  נושא פרוט 

תאונות    ניעת ות המלאה לכל נושאי הבטיחות ומהאחרי   1.1

 באתר, חלה על הקבלן המבצע.

לתחי   1.2 קוקודם  קיום  הקבלן  יוודא  העבודה  בצוע  י  לת 

סמכות, וכן  קבלת המידע מרשויות מולסוגיהם ע"י    תשתית

 באתר. ותייםכון בטיחיבדוק המצאות גורמי סי

 

 

  כללי  – אחריות הקבלן

לעבודה באתר ויציג  סמך כחוק  מנהל עבודה מו הקבלן ימנה  

 בפני המפקח באתר לפני תחילת העבודה.  עודההת

 .2 בודה מינוי מנהל ע 

א  בטיחות  מהנדס  ימנה  ממונההקבלן  מוסמך  ו   בטיחות 

 ודה.יקוח על העבכמשמעו בחוק ארגון הפ

מהנדס   מינוי 

 ות בטיח ות/ממונהבטיח

 

ו  על ידו באתר, חלה חובתמי שמוכל  עובדי הקבלן   עסק על 

 ו. הזדהות בפני המפקח עפ"י דרישת

  ובת הזדהות ח

ידו באתר, חלה חובת   על עובדי הקבלן וכל מי שמועסק על 

 המפקח באתר. חות של להנחיות  הבטי  ציות

  ובת ציות ח

הקב ועובדיו  אחריות  לעמלן  ידו  על  המועסק  בכל וכל  וד 

ה  רישותד לבטיהחוק  ולבטיחות  העבוד  חותרלוונטיות  ה 

 בתנועה, לרבות: 

 תיו. תקנוחוק ארגון הפיקוח על העבודה ו

 פקודת הבטיחות בעבודה ותקנותיה. 

 ה ותקנותיה. פקודת התעבור 

 

בדרישות   עמידה  חובת 

 יות מע"צוק והנחהח

 

לביצועהק אחראי  יהיה  בטיח   בלן  כנדרש גידור  באתר  ותי 

 זמני.  דורם אם מדובר בגימפקח, גיות העפ"י הנחבחוק ו 

  גידור האתר 

 אך ורק עובדים כדלקמן:  הקבלן יעסיק

רישיונות  המו  עובדים כולל  עבודתם,  לביצוע  סמכים 

 מתאימים. 

 ים מנוסים ומיומנים בביצוע תפקידם. עובד

 וק. פואית , היכן שנדרש בח שעברו בדיקה רעובדים 

  קבלן עובדי ה

, ידומי שמועסק על    דיו וכלת עובאי להדרכהקבלן יהיה אחר

 עובדים חדשים.  כולל

,   בודהך את עובדיו בנוגע לסיכונים בעהקבלן ידרי ובתנועה 

ד, בטיחות בעבודות  כולל בטיחות בציוד, כלים מכונות, כלי י

  עובדי הקבלן  הדרכת
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 מס'  נושא פרוט 

 שנדרש.  בה היכןחשמל ובעבודה בגו

לעובדיהקבלן   ייספק  על  שמועסק  מי  ולכל  ציוד ו  מגן    דו, 

 לקמן: אישי כד

מגן  מלאאי  ציוד  בעשי  הבטיחות  בתקנות  כנדרש  בודה, , 

ן, אפודות צבעוניות תקינות,  ת מגלרבות נעלי בטיחות, קסדו

ים וכל ציוד מגן אישי אחר הנדרש משקפי מגן, אטמי אוזני

 ן. י כל די עפ"

 מעולה.  יהיה תקין, זמין ומטיבציוד המגן 

ציוד  הקב מיידית  יחליף  שהתקלן  אמגן  שאינולקל  ראוי    ו 

 . טוחלשימוש ב

 לן. ת הציוד תהיה על חשבון הקב אספק

  ציוד מגן אישי 

לים חשמליים, מכאניים או הנדסיים תעשה  ד וכהפעלת ציו

 ם: בתנאים הבאי

מת רישיון  עם  כלים  ורק  אך  ובתיופעלו  )היכן  אים  וקף 

 רש(.שנד

 בתוקף )היכן שנדרש(.  ים עם ביטוחיופעלו אך ורק כל

וה מ   יופעלו  כלים  הציוד  מפעילים  עםוסמע"י  רישיון    כים 

 מתאים ותקף. 

תסקירים תקפים היו  י  –וציוד המחויבים עפ"י החוק    לכלים

היו זמינים באתר, של בדיקת בודק מוסמך. תסקירים אלה י

 ורת. בכל עת, לצורך ביק 

  ד באתר עלת כלים וציוהפ

 תר:תאורה בטוחה ותקינה באחראי לקיום  הקבלן יהיה א

ותי של כל ע בטיח יצוצמה המספיקה לבייה בעורה תה התאו

 לילה. הפעילות ביום וב

תיבד הלילה  תאורת  באתקינות  הפעלתה  ק  טרם  יום,  ור 

 המעשית בלילה. 

  דה תאורה באתר העבו

 –בטיחות באתר    ישיבות  הקבלן ינהל  באופן עצמאי ושוטף

ת  ן יתקיימו סיורי בטיחומפקח. כמו כפרוטוקולים יועברו ל

 מוסמכים. בודקים ת ע"יובדיקו 

  יחות הלי בט נו קיום

תהיה   בגובה  בעבודה  העבודה  הבטיחות  לתקנות  בהתאם 

, העובדים יהיו בעלי הסמכה   2007ה בגובה( התשס"ז  עבוד)

 עבודות בגובה. ל

לעב בטיחות  נהלי  ודה  קיום 

 בה בגו
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 ת בתנועה בטיחו

 

 ס'מ נושא פרוט 

אושרה ע"י  מניים ש ועה זהסדרי תנ עבוד באתר עפ"י תכנית  הקבלן י

 קומית/המשטרה.שות המהר נציג

 .1 תאום כללי 

ן תנועה סואנת בסביבת אתר  שתתכתשומת לב הקבלן מופנית לכך  

 העבודה. 

לנקוט   הקבלן  לעל  מנת  על  הנדרשים  הבטיחות  אמצעי  מנוע  בכל 

 בתנועה לאורך זמן.  בושים והפרעותשי

בונו  ק על חשן לספעל הקבל   ך בסגירת נתיב התנועה,ידה ויש צורבמ

 . מתאימהחה קבוצת אבט

דה  היה בוגר קורס לאבטחת אתרי עבוראש צוות קבוצת האבטחה י

 על תעודה תקפה על שמו. ב

 יישא הקבלן בהוצאותיו. במידה ותידרש נוכחות שוטר, 

 .2 הכוונת תנועה 

 באתר.חות בתנועה י לקיום כל הסדרי הבטי בלן יהיה אחרא הק

באתר יציב  ש  הקבלן  תמרורילוט  אמצעי  בטיחו   ,  ת  ואמצעי 

 ים בכבישים בין עירוניים". עפ"י "המדריך להצבת תמרור דרושיםה

במעק מעקות ות  יהיו  באתר  הקבלן  ע"י  יוצבו  אשר  ניידים    טיחות 

במצב    יחות ויתוחזקויזרי בטשאושרו ע"י  הועדה הבין משרדית לאב

 בודה. תקין בכל זמן הע

 דין. המעקות תעשה עפ"י כל  הצבת 

י הציוד והשילוט טרם  כל פרטאת  ג בפני  המפקח  ן  להציהקבל   על  

 ותם.העבודה בשטח לצורך בדיקת תקינ  תחילת

,   HI  –מה  החומר המחזיר אור של התמרורים ושלטים מסוג רב עוצ

 . שריטות יהיו במצב תקין, נקי וללא

התמרור בכבישים    גודל  העבודה  עירוני  בשטח  תמרור בין  ים: 

 ס"מ.  80וטר בק  מרור עגול יהיהמ', ת 1.20ע בגודל צלמשולש יהיה 

ברשותו  יחזיק   ותמרור  הקבלן  שילוט  סט  העבודה   ף   נוס   בשטח 

 בהתאם לסוג העבודה.  

הצבת אמצעי  

בטיחות בתנועה  

 באתר

3. 

 

 נספחים

 ות לקבלן. תדריך  בטיח  ל ביצועדיווח ע –' 1נספח  
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 צוע תדריך בטיחות דיווח על בי –' 1נספח 

 

 עבודה   בא כח הקבלן המיועד לבצע /לנציג קיףתדריך בטיחות מ__נמסר _____ ריך ____ בתא

 באתר:____________ 

 ן המבצע:_____________  הקבלשם 

 יחות:_______________________  מהנדס הבטיחות/ממונה בטשם 

 אים הבאים: באו לידיעת הקבלן הנושיך המפורט, הורת התדר במסג

 ת באתר. בטיחולנושא ה אחריות המלאה והבלעדית

 ה ובתנועה. אות ונוהלי הבטיחות, בעבוד ל ההורת כחובתו לקיים א

 עבודה באתר. וכל המועסקים  על ידו בנושאי הבטיחות הרלוונטיים לדיו  חובתו לתדרך את עוב

בציוד בטיחות  מגן אישי ו  סק על ידו באתר, בציודבדיו וכל המוע, את עוחובתו לצייד, על חשבונו

 בתנועה. עבודה ויות בוק ובהנחכנדרש בח

 

 

 __________________  רך:  ח המתדמפקשם ה

 

 __________________   חתימה:  

 


