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 אישור רו"ח. ג'6מסמך 
 

 הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד רשות ו/או חבר מועצה. ד'6מסמך 
 

 תצהיר בדבר אי תאום מכרז. ה'6מסמך 
 

 נוסח ערבות השתתפות.   7מסמך 
 

 הצהרת המציע.    8מסמך 
 

 .טופס הצעת המציע    9מסמך 
 

 מפרט טכני. א' 9מסמך 
 

 בין הזוכה, על נספחיו, כמפורט להלן:ה וועצמה  בין תוזה ההתקשרוחנוסח    10מסמך 

 אישור קיום ביטוחים. נספח א'   

 נוסח ערבות ביצוע.  נספח ב'   

 ת וכתב כמוי  נספח ג'   

 דרישות ביטוח.   נספח ד'   

 התחייבות לשמירת סודיות מידע.    נספח ה' 

 ירה על מאגרי מידע. ק בדבר שמספת הצהר  נספח ו' 

 . תוח ינספח בט   נספח ז' 

 



 

3 
  המציע   חתימת                              

 

 
 

 עשייתית נאות חובב מקומית תצה העומה
 

  09/2021     מס'מכרז פומבי 
 

לאספקה  התקנה ואחזקה של מדפסות ומכונות צילום במיקור חוץ עבור 
 מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב

 

)להלן: .1 חובב  נאות  תעשייתית  המקומית  מזצה"המוע  המועצה  קבלת  מינה  "(,  בזאת 
צילום במיקור חוץ עבור מועצה   מכונותות  סודפה של מקזלאספקה  התקנה ואחהצעות  

 .מקומית תעשייתית נאות חובב

 

₪ )אשר לא   100  -סך של   תמורת    ,05.2021.30   מיוםהחל  רז ניתן לרכוש  את חוברת המכ .2
באתר למה(, לפני רכישתה, שלום )וללא זכות לציוחזרו(. ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא ת

 .המועצה

 

בי תי  עים:מצי  רסיו .3 במשר.    0011:  בשעה      05.202130.    וםקיים  המפגש:  די מקום 
 . חובה הינופות בסיור המציעים  המועצה. ההשתת

 

לא  ק.  בדיו  0:012  בשעה    06.202112.  המועד האחרון להגשת הצעות הינו ביום   .4
בדואר    אלית בלבד )רה ידנ ות יש להגיש במסיצעהה  אתתתקבלנה הצעות לאחר מועד זה.  

 רך אחרת( במשרדי המועצה.  בכל דו/או 
 

המציהגשה  .5 על  ער:  לצרף  שלע  בסך  בנקאית  שקלים    פיםאל  ת שלוש)₪       0053    בות 
 ז. כי המכרם המצורפים למסמ(, בנוסח ובתנאיחדשים
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 הערות המועד הפעולה

מכירת מסמכי  
 המכרז

 ₪  001  עלות  30/05/2021החל מיום 

סיור מציעים  
 חובה

 עצה במשרדי המו  11:00  בשעה   2021/05/30ביום       

ן מועד אחרו
 ה אלות הבהרשל

  יללמי 14:00  בשעה 2021/06/06עד ליום 
mihrazim@neho.org.il, 

  WORDץ  על גבי קוב
 בלבד

מועד אחרון 
 להגשת הצעות 

  12:00בשעה    21/06/2021עד ליום 

עד פתיחת  ומ
 מעטפות 

  4:001  בשעה 21/06/2021ביום 
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 ה ותנאי המכרז הזמנ –  1מסמך 
 

תעש המו המקומית  )להית ייעצה  חובב  נאות  מז"המזמין"  או"המועצה"  לן:  ת  בזאת  מינה  (, 
ר מועצה מקומית  לאספקה  התקנה ואחזקה של מדפסות ומכונות צילום במיקור חוץ עבות  הצעו

חובב נאות  למסמך    תעשייתית  והחו  ולהוראותא'  9בהתאם  נספחיהמכרז  על  )זה  להלן:  ו 
 (. ז"המכרה )להלן: "ז רז "( הכל לפי התנאים המפורטים להלן במכהשירותים"

 

 

 כללי: 
 

נאות חובבמועצה מקומית תעש "   ייתית  להציע הצעות  "המועצה)להלן:  מציעים,  ( מזמינה בזאת 

הת ואחזקה לאספקה,  עבור  קנה  חוץ  במיקור  צילום  ומכונות  מדפסות  מקומית   של  מועצה 

   .המועצה לשה  ושאר הגורמים על פי החלטת   המועצה, עובדי מוסדותיה", חובבנאות    תיתתעשיי

שירותים הנותנות  לחברות  מופנה  בתנאי    המכרז  להגדרתם  זה בהתאם  במכרז,  נשוא מכרז  הסף 

המכרז, במסמכי  המפורטים  )להלן:    ולתנאים  לו  המצורפים  ובנספחים  בהסכם  לרבות 

 "(.  "השירותים

 

   . 31.12.23ות תהא מיום חתימת ההסכם ועד ליום קשר ההת  תקופתמשך 
חודשים נוספים    12של    תקופות   2-אריך את משך תקופת ההתקשרות בה ל  המועצה תהא רשאית 

 .חודשים בסה"כ 60על   תעלה , לא , כך שכל תקופת ההתקשרותממנה או חלק  תאחכל 
 
  
בעבור העבוד  להתמורה הכוללת  ולנספחים המצות בהתאם  כוללת  מפרטים  המכרז  "ב למסמכי 

שירו לרבות  וההוצאות  העלויות  כל  מזכירואת  הנדרש  השת  מנהלה,  ת,תי  ככל  בישיבות  תפות 
לצרכיובהתא המודרישו  ם  למוס  נסיעות ועצה,  ת  ותשלומים  אגרות  זמן,  איסוף וביטול    דות, 

צ כנתונים,  ודיונים  ישיבות  התמורילומים,  שידרשו.  תכל  הכוללת  המלאה  התמורה  את  ה  הווה 
 בגין כל העבודות.  

 
לת  בהתאם  תבוצענה  זה  מכרז  נשוא  בלתי  הטכ  המפרטיםו ,  כניותוהעבודות  חלק  המהווים  ניים 

מ )בי ההתקשרנפרד  צות  אם  ון  אם ורפו  ה  בין  להנחיות  בהתאם                                                                                         ממונה לאו(, 
ים אלה,  רפות כחלק בלתי נפרד ממסמכם המועצה ולפי הוראות מסמכי המכרז והחוזה המצומטע

ב הזוכה  היועצים,ועל  האדם,  כח  החומרים,  את  לספק  יהיה  הגל  מכרז  חומרי  הרכב,    ם,כלי 
 צעתו. פרד מהבלתי נכחלק  כללותן עבודות בם לביצוע ה יוד הדרושיוהצ התוכנות

 
לפי הצורך    ועצה תמסור למציע הזוכה הזמנותמה עיניה, קטנות  לבצע עבודות בכמויות  וכראות 

לק כלשהו מהעבודות שבכתב  הכמויות. סירוב מצד  היא לא לבצע בכלל ח   כגדולות, וכן רשאית 
ל הזוכה  עבוהמציע  מפוזריםו/או במקומקטן  בהיקף    ת דו בצע  ה  ות  כל  מועצה  בשטחי  סירוב  או 

עה ע"י המציע הזוכה כמוה כהצהרה כי  א יחשב כהפרת  החוזה. הגשת הצ תהר  בתו אשתהא סי 
בחשבו  הגשת  הצעתוהביא  בעת  זה  נתון  תן  כי המועצה  מובהר  סוג  .  דחיות מכל  בחומרה,  ראה 

 . שיידחה המציע הזוכה
 

תו תבוצע  עבודה  שתתך  כל  העבקבע  קופה  שתימסרבהזמנת  ה  ודה    תבוצע  העבודהזוכה,  למציע 
להנחיו הרה  העבוד  בשעות בהתאם  או  במועצה  הזוכה  גילות  למציע  בכתב  שתימסרנה  כפי  תיה 



 

6 
  המציע   חתימת                              

 

 
 

ם  את העבודה במועד הקבוע. עבודה  צה. הספק חייב  לסייפיקוח יעיל ע"י נציג המוע  בכדי לאפשר
                   יקוח לא תתקבל.      שתבוצע ללא פ

 
 
 לליות ות כהורא .1

כרז.  הצעתו בהתאם לקבוע בחוברת המ  אתש  ולהגי  כרז זהלהוראות מ  לב לשים    על המציע  .1.1
קול דעתה  א לפסילת ההצעה, בהתאם לשיכל סטייה מההוראות הקבועות בה עלולה להבי

 המועצה. הבלעדי של 
 

המבטחים .1.2 אצל  לבדוק  ועליו  הביטוח  להוראות  לב  לשים  המציע  יכ לש  על  את  ו  ולות ו 
טוח כאמור ללא כל  ביר  א יסדיזכה ולאשר י  . מציעבמכרז  פי הנדרשת הביטוח כלהסדיר א

הכל כפי שיקול דעתה של  ו, עלולה זכייתו להיפסל והערבות שהגיש תחולט ושינוי בתוכנ 
 ת נאות חובב. עצה המקומית תעשייתי המו

 
יה  .1.3 לא  והמציע  למועצה  שמורות  המכרז  במסמכי  הזכויות  לע  יהכל  כל שות  רשאי  בהם 

 הצעתו. רך הגשת וש אלא לצושימ
 

 עדים לנשים וגברים כאחד. ר מטעמי נוחות בלבד והינם מיוזכן  ים לשוז נוקטמסמכי המכר .1.4
 

במ  .1.5 סעיפים  או  סעיף  כי  מוסמך  משפט  בית  ימצא  חלקי אם  או  המכרז,  או    סמכי  סעיף 
יהא    , לא לאוכפם  ןית נ  סעיפים במסמכי המכרז, אין להם תוקף או שהם בטלים או שלא

 ייבים לכל דבר ועניין.  מחו תקפים  יוותרו, אשר המכרז מסמכי  שאר חלקידי לפגוע בבכך כ
 

הנוגע  ה ו/או היועצים ששימשו אותן, לא תחול אחריות מכל מין וסוג שהוא בכל  מועצעל ה .1.6
אי ו/או  למסמכי    לטעות  הקשור  בכל  ו/או  המכרז  במסמכי  שנתגלו  השמטה  ו/או  דיוק 

בכל  /ו  המכרז שנהנוג או  למידע  י ע  ו/או  ו/אמסר  בכתב למציעינגיש    ו שהיהימסר  ו/או    ם 
 פה במסגרת הליך המכרז.ל בע

 
, כי אם המציע או אחד ממנהליו הורשע בפלילים, עובר להגשת הצעתו במכרזבזה    מודגש .1.7

קל עמה  שיש  הליכים  בעבירה  תלויים  אם  או  המציע  של  עיסוקו  לתחום  הנוגעת  או  ון 
נ  וד ממנהליו  ו אחהמציע א  גדפליליים    יע, לאשל המציסוקו  תחום עהנוגעת לשל המציע 

 ע להגיש הצעה כלשהי למכרז. ציהמיוכל  
 

וומ .1.8 זו, על נספחיה, בין שצורפו לה  בין אם  בהר בזה כי השימוש בלשון "הצעה" בחוברת 
זו כדלאו, הינו למ  נוחיות הקורא. אין בשימוש המועצה בלשון  י ען הזהירות בלבד ולשם 

 רז מכיעים בדי המצו על יר יוגשכים אשאת המסמ  מקרה שהוא,דרך ובכל    בשוםהכשיר,  ל
 לכדי הצעה על פי דין. 

 
למובא   .1.9 בחוק  בזה  לאמור  בהתאם  יבוצעו  הזוכה  למציע  התשלומים  כי  המציעים,  ידיעת 

לספקים,מ תשלומים  "החוק"(    2017  –תשע"ז    וסר  ההתקשרות)להלן:  לחוזה    ובכפוף 
 (. 10)מסמך 

עבלתשה  העבודותביצ  ורום  הומהחודש  מתום    ימים  45תוך    יועבר  וע  למבו  ועצה צאה 
 ית ובכפוף לאישורה.   ונשבח
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   כרזהמ נושא 2
זה   2.1 מכרז  נשוא  העבודות  את  לבצע  מבקשת  ש המועצה  ואחזקה  התקנה  ל לאספקה  

הכל    ת תעשייתית נאות חובבלום במיקור חוץ עבור מועצה מקומי מדפסות ומכונות צי
 ה על נספחיווהחוזמכרז א' ולהוראות ה9ך ממסבהתאם ל

 "(יםתוירהשו " " אהעבודותלהלן: ")       
 

מ 2.2 לביצוע  פרסמת  המועצה  זוכה  בחירת  לשם  זה  פומבי  ות  בודהע   כללמכרז 
ואחזקההנדרשות    התקנה  ומכונות    לאספקה   מדפסות  עבור של  חוץ  במיקור  צילום 

 (. "המציע הזוכה" אוה"  כזו"ה )להלן: .יתית נאות חובבמועצה מקומית תעשי
 

במיקור צילום  ומכונות  מדפסות    תקנה ואחזקה שלה  האספק  המועצה מבקשת לקבל 2.3
חובב נאות  תעשייתית  מקומית  מועצה  עבור  העבוד  חוץ  כלל  המטלות  לרבות  ו/או  ות 

 לק בלתי נפרד מחוברת המכרז.הווים ח במפרטים הטכניים המ הנכללות
 

לול לגרום ת והשלמתן עב בתחילת ביצוע העבודוויכמובהר בזה למציע מפורשות, כי ע 2.4
בקשר לכל   ציע לנקוט בהליך משפטי כנגד המועצהמיחליט ה  לפיכך, אםלמועצה.    נזק

שפט סעדים כספיים כרז, יוכל לבקש מבית המשלא נעשה בהליכי המשנעשה או    עניין
תעשה",   אל  " ולא "צו שייגרמו לו )אם ובמידה ויהיו כאלה(, אך לא "צו עשהנזקים    על

   או קבוע. זמני
 

ביצוען עלול אף העבודות ו  יחור בהשלמתרי שכל אלעיל, ה  2.4מהסיבה המנויה בסעיף   2.5
למו   הוא כבד  נזק  מייחסת  לגרום  משכך,  מכרחשיבוה  מועצהעצה.  לעמידה   עת ת 

חות ידה בלו. אי עמים לחלוטיןחשי שהינם קבלוחות זמנים, כמפורט בנספחים המצ"ב  
  ן ביחס ללוח הזמנים החוזי יגרורק מה ל חלודות ו/או להשלמת כהזמנים לביצוע העב 

 הזוכה. על המציע  אחריו הטלת פיצויים
 

מש 2.6 אחד  העבודות  בכל  ביצוע  העבלבי  מסוגי  אחד  יימדות  וובכל  לביצוע, אשר  סרו 
מין   מכל  העבודות,  כל  את  יכלול  הנדרהביצוע  המו   תשו וסוג    לרבותחלטת  להשלמתן 

 .  פיקוח על ביצוע העבודות
 

מכל לגרוע  אחייבויוהתח  ליותמבלי  יהיה  הזוכה  המציע  כלתיו,  להשגת  בלעדית   ראי 
 ש.  ונדר  לביצוע העבודות ככלהרשויות המוסמכות   הנדרשים על ידי כללהאישורים 

 
האי  כן בקבלת  הכרוכות  ההוצאות  כל  לתשלום  אחראי  הזוכה  המציע  רים ו ישהא 

וצות הנח   ודותל העברת(, לביצוע כמפורשות אח  אלה שנקבע לגביהם  הנדרשים )למעט
העבודות/שירות ביצוע  יהיו  להבאת  הן  בו  למצב  בצוים  לכל תואמות  מוחלטת  רה 

פי שתהיינה מעת לעת, אחרת, כשות  רות המועצה ו/או כל  יות, המפרטים, דרישהתכנ
 ות ולמפרטים.  ובהתאם לתכני ממונה רצון ה וכן ביצוע כל העבודות לשביעות

 
 

 במכרז תנאי הסף להשתתפות 3
 

א  או הצעתו לן. מציע, אשר הוא ו/דרישות המפורטות בסעיף זה להלעמוד בכל הלעל המציע  
 תובא לדיון:סף ולא  על ה  להלן, הצעתו תיפסל המפורטים בסעיף זה  יעמדו בכל התנאים

 
כדין בישראל  תאגיד רשום    וא  המציע הוא אישיות משפטית אחת, יחיד אזרח ישראל 3.1

   ר במפורש להלן(.ומשותף, למעט האמ ב  )לא תתאפשר הגשת הצעות
 ע.שם המצי עללצרף תעודת התאגדות לצורך הוכחת האמור יש  

 
 

 
דפסות ומכונות צילום  זקה של מואח  תקנהשירותי אספקה ה  בעל ניסיון במתן  מציע 3.2

 200-ל)כולל(    2020  –  2015ים  בין השנ   ,ים( שנ3משולבות ואישיות של לפחות שלוש )
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לרותשי   ק  מספ, מתוכן  מדפסות   ם עירוניי  יםיד ו/או תאג  מקומיות  רשויות  תישים 

 .  עירוני ו/או תאגיד  המועצהלכל רשות ו/או מדפסות  50 לפחות עם 

ניסיונו זה   להוכחת  עלבסעיף  להקב  ,  מסמךמללן  את  ו4  א  עותק  את  ג  ציהלא 

 .  מהמזמיניםשל כל אחד    החוזההזמנה/ה

 

כי   3.3 מצהיר  שירוח מ  הואהמציע  מעבדת  ברשותו  חלפים,  זיק  מחסן  ותיקונים,  ת 

 ת.  טכנאים ואנשי שירו

   במסמכי המכרז  ב'6 סמךמהמציע על יחתום להוכחת סעיף זה, 

 

ומוס   המציע 3.4 מטמורשה  ימך  לספק עם  המדפסות  ולתת  המ  את  צרן  להן  דפסות 

 .  שירות

 היבואן.  היצרן ו/אומטעם  להמציא אישור יעהמצעל  , לצורך הוכחת סעיף זה

 
 

ולבצע ובדים ע"פ שכר מינימום לפחות  מציע לעמוד בדרישות החוק, לשלם שכר לעעל ה 3.5
 ות עפ"י חוק.הפרשות סוציאלי

 ים:  הבא סמכיםף את המהאמור יש לצרהוכחת רך לצו
 
שלתצהיר  - ו   בכתב  בדבר המציע  בו  השליטה  בעלי  המ  של  חובות  בעניין  ציקיום  ע 

ז עובדישמירת  דכויות  לפי  העבודה,ם,  ה  יני  הקיבוציים צווי  וההסכמים  הרחבה 
 5במסמך    ה או השירותים כמפורטציע כמעסיק לצורך אספקת העבודהחלים על המ

 המכרז. למסמכי 
לפחות ומבצע   וםפ"י שכר מינימשכר לעובדים עילם  ציע שור רו"ח על כך שהמישא-

 רז. למסמכי המכ 6במסמך ק כמפורט חווהפרשות סוציאליות עפ"י 
ילית כמפורט דים זרים, שכר מינימום והעדר הרשעה פלסקת עובענין העיר לתצה-

 .י המכרזלמסמכ  א'6במסמך 
 

 זכויות העובדים: עלשמירה  בשל אי יית ההצעהתנאים לדח 
 

ב    2יותר משתי עבירות כאמור בסעיף  ו הורשע ב ליטה בעלי הש ו מי מבאיע  המצ .1
עבירות ולא  ר משתי  מי מהם ביותם הורשע  עסקאות גופים ציבורים וא  חוק ל  ()ב

 רונה.  חלפה שנה ממועד ההרשעה האח
 

לחוק    5עיף  ונה לפי ס די גזבר עבודה שמהשליטה בו נקנסו על י. המציע או מי בעלי  2
למ  1985-התשמ"ו  יות, המנהלהעבירות   שקדמה  להגשת  ועבשנה  האחרון  ד 

 ;קנסות בשל הפרת דיני העבודה  ניההצעות במכרז ביותר מש
 

 
ה 3.6 יכו להיות    מציעעל  הנדרשיםבעל  הכספיים  המשאבים  את  להעמיד  למתן    לת 

 . השירותים/ביצוע העבודות
המ של  העסקי  לספריהמחזור  בהתאם  ל  חשבונותה  ציע,  מהשני שלו,  אחת  ם כל 

ביום  תיימ שהס ע   2019-ו  2020מבר  בדצ  31ו  )  500,000ל  עולה  ₪(חצי    ₪   לא   מיליון 
 לל מע"מ כו



 

9 
  המציע   חתימת                              

 

 
 

יצרף להצעת בנוסח המצורף   מורהא לאישור    ה חשבון  ו אישור רואהמציע  זה  בס"ק 
 ג'.6כנספח כרז ומסומן לתנאי המ 

 
כום המועצה בסית לפקודת  בלתי מותנ ומית ית אוטונ ו ערבות בנקארף להצעתהמציע צי 3.7

כשהיא צמודה    (,שקלים חדשיםחמש מאות    יםפאל  תשלוש  ₪  )במילים:    500,3  לש
המ  בחילמדד  תהייה  ואשר  לצרכן  ערים  בות ער"  להלן:)    1202/21/13   ד  תוקף 

   "(.  ההשתתפות
להצעתו צירף  בנק  המציע  ב ערבות  לעיל  כמפורט  המצוראית  לתנוסח  המכרז נאי  ף 

 ז.מכרבמסמכי ה 7ומסומן כמסמך 

 
 ע רכש את מסמכי המכרז.ציהמ 3.8

 
 לצרף להצעה:מסמכים שיש  4

 
ההבהרות 4.1 ואת  מציעים  סיור  כש   פרוטוקול  המציעים  לשאלות  המועצה  שהם נתנה 

 צעתו.  יחד עם ה  ים על ידוחתומ
 
 .  1976 -  ציבוריים, התשל"ו קאות גופיםלחוק עס 2אישור תקף לפי סעיף   4.2
 

 
 . ר ביטוחישואי 4.3

 
 טעון השלמה או מילוי. רז המכי הכל מסמך המצורף למסמכ  4.4
 
 קבלה על רכישת מסמכי המכרז. 4.5

 
 צעההה 5

 
 תב הכמויות ובהתאםכ  יות בכל סעיף וסעיף ובסיכוםמוהצעת המציע תצוין בכתב הכ 5.1

 ות הקבועות להלן.  להורא 
 

 בלבד.    ט( בע9ף )מסמך ויות ובהצעת המשתתבי כתב הכמהצעת המציע תוגש על ג 5.2
 
את  מה 5.3 בהצעתו  ינקוב  ידוהנד  םירחיהמציע  על  סעיף  רשים  הכמויות   לכל  בכתב 

 .  10מך המצ"ב נספח ג' למס
 
למועצה   5.4 כי  בזאת  הצע או מובהר  העבודות.  לביצוע  הע מדן  בש ות  נופלות  או  יעור ולות 

ם של דעת וועדת המכרזי  תאם לשיקולעלולות להיפסל והכל בהיכר ממחירי האומדן  נ
 המועצה. 

 
וכל   5.5 כאמההצעה  בשני  מסמכיה  תוגש  מקקיעותור  מם  כל  על  לחתום  יש  סמכי          ורים. 

 דף ובמקומות המיועדים לכך. המכרז, בשולי כל 
 

בקש לעשות כן על  יום שיתמים לכל המאוחר מי  10ז יתחיל בביצוע בתוך  במכר  כההזו 5.6
 על ידי המועצה. תחלת עבודה חתום קבלת צו ה י המועצה אולם לא לפנייד

 
 
  

 תוקף הצעה 6
 1202/21/13    ם ויל  בתוקף עדההצעה תהא 
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 הוצאות המכרז  7
במכרז  ובהשתתפות  למכרז  ההצעה  בהכנת  הכרוכות  שהוא,  וסוג  מין  מכל  ההוצאות,  כל 

 חולנה על המשתתף. ת
 
 וייםהבהרות ושינ 8

במשרדי  0011:     שעהב  30.05.2021    ם יתקיים מפגש מציעים ביו ציעיםש ממפג 8.1  ,
המע  המועצה. לבמ  ףתשתהל ם  ונייניעל  בזמן  פגש  ולהגיע  חובההמפגש    –דייק   הינו 

 והפרוטוקול שיופץ בין המשתתפים יחייב את המציעים.  
 

 והמוחלט.   קול דעתה הבלעדיצה רשאית לקיים מפגש נוסף לפי שימועכי ה מובהר 8.2
 
תהא  גרתבמס 8.3 לא  רשאית    המועצה  המפגש  ביצוע    סיור  רוךעלת  ב יחיאך  במקום 

לפי שיקול דעת  העבודות. תינתן אפשרות   למשתתפים לשאול שאלות ובמידת הצורך, 
ו ה  ממונהה   או/המועצה  למען  פה.  בעל  והסברים,  הבהרות  ספ יינתנו  מובהר ק,  סר 

לשנות   מפגש כדיהלך הפה במ-בעל ם שיינתנו  ות ובהסברימפורשות, כי לא יהיה בהבהר
האמו במאת  בכל  וסיף  לה  ו או/ם  כיסמר  המועצה  את  לחייב  כדי  ו/או  צורה עליהם 

ידי על  הכתב  על  אלו  והסברים  הבהרות  יועלו  אם  אלא  וימסרו  המ   שהיא,   לכל ועצה 
יהיו  המציעים  במפגש.  לרשאי  המשתתפים  בכתב  ם  שאלותיהם  את  למועד העלות   עד 

 בכתב. יב לשאלותהמועצה תשהמכרז ו כיסמהקבע במ
 

ועצה ת פרוטוקול המפגש הכולל את הבהרות המעתו אלהצ צרףל יעמצמובהר, כי על ה 
. למען הסר ספק יודגש כי ההבהרות ידו  כפי שנשלחו למשתתפים כשהוא חתום על

   תפים.שתמייבו את ה ויח כרז, שנתנה המועצה יהיו חלק מתנאי המ
  
ר 8.4 ע א שהמועצה  בכל  לית,  קודם  האחרות,  להאריך  מועד  למכרז,  הצעות  להגשת  את ן 

ו  פרסום בעיתונות א  ה על הארכת המועד תהיה באמצעותהצעות )הודעשת ה להגד ועהמ
בפקס למציעים שרכשו את חוברת המכרז והותירו את פרטיהם( ו/או להכניס שינויים 

במס הותיקונים  ביוזמת מכרמכי  אז,  המה  לשאלות  בתשובה  השי תשו  נויים תפים. 
לידיעתם רז ויובאו,  המכ  נאי מתד  פרי נור, ייעשו בכתב ויהוו חלק בלתיקונים כאמ והת

במפגש/ המשתתפים  כל  הפוטנציא  של  לפי  ולידיעת  במייל  השונים  והמציעים  לים/ 
 הכתובות שנמסרו על ידם או בפקסימיליה. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

11 
  המציע   חתימת                              

 

 
 

 
 

  ביטוח:
 

בעצעציהמ 8.5 מ,  הצעתו  הגשת  ומתחייבצהים  ו  ר  היה  תתצהכי  )יבחעתו  כזוכה         קבל  ר 
אישור קיום ביטוחים כפי הנדרש במכרז ללא ת הפוליסות וצה אלמוע  מציא במכרז( י

בתו שינוי  אושר  כל  אם  אלא  הגשת כנם  בטרם  אחר  הליך  או  הבהרה  שאלת  בהליך 
 המכרז.  

 
מו לוודא בעצ ות  על המציע חלה האחרי  זה  למכרזמובהר בזאת כי לפני הגשת הצעה   8.6

חש עם  ובועל  ביטנו  כנדרחברת  לבטחו  תסכים  האם  במוח  וש  ה כרז  משמעויות את 
מועצה, ככל שיש פיות של התאמת הכיסוי הביטוחי העומד לרשותו לדרישות ההכס

 אלה.כ
 

המציע  8.7 לב  הביטוח   -לתשומת  דרישות  כל  את  לפועל  להוציא  אפשרות  ואי  מאחר 
"אבאמצע יהיישוות  ביטוחים"  קיום  ע ר  ה ה  המציע  למסול  העתקי    למועצה  ר זוכה 

פוליסותפ תמצית  או  עחתו  וליסות  ידמות  הביטול  חברת  הסדרי  י  כל  ירשמו  ובהן  ח 
 הביטוח הנדרשים מהמציע הזוכה. 

 
   

 מובהר בזאת:  למען הסר ספק 8.8

או  ו/  ביטוחמציע שהצעתו תתקבל לא יוכל לטעון כי אין ביכולתו להתאים את כיסוי ה 8.9
מסרבת ביטוח  כלה  חברת  את  הביטתאים  ל  חו יסוי  במכשלו  עלויות נדרש  כי  ו/או  רז 

 המועצה לא נלקחו בחשבון בהצעתו.   שלו לדרישות יטוחוי הבכיס  התאמת
 

רה ויי הביטוח שלו לדרישות המועצה, שמוולא יתאים את כיס מציע שהצעתו תתקבל   8.10
לחל הבלעדי,  דעתה  שיקול  לפי  הזכות,  את  למועצה  את הערט  לבצע  שהגיש,  בות 

דת העומוקית  רך חנו וכן לנקוט נגדו בכל דעל חשבו  ספק אחר  זה על ידירש במכרז  הנד
לד המלרשותה  עמידת  אי  מעצם  לה  שיגרמו  הנזקים  על  פיצוי  ממנו  ציע רוש 

 כלפיה.  בהתחייבות זו
 

 שמירת זכויות      9
 

מסמכי המכרז   ישתה. רככל הזכויות במסמכי המכרז מכל סוג שהוא הינן של המועצ 9.1
מ  כל   קנהאינה  ב  לרוכש  במכוהמשת  םהזכויות  לעשות  תפים  רשאים  יהיו  לא  כל רז 

 לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה. כי המכרז אלא במסמימוש ש
 
 

מהמציע  תחייבות של המועצה להזמין עבודות  ת מכרז זה משום האין לראות בתוצאו 9.2
ק למי   עניוכה/ים במכרז כדי לה הז  קביעתאו המציעים שיקבע/ו כזוכים במכרז ואין ב

כזושנ זכ/ הכקבע/ו  להתקשים  הזמנות  כלשהו.  בהיקף  עב רויות  עת נתונודות  ת  בכל  ה 
 קול דעתה הבלעדי והמוחלט של המועצה. לשי

 
מותנית 9.3 מקרה  ע  בכל  עבודות  ז  להזמנת  מכרז  תוצאות  פי  על  המועצה  בקבלת ידי  ה 

 אישור ראש המועצה. 
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ואף לא  ציעחור מהמועצה תהא רשאית לב 9.4 יותר   ז פ/ים במכרעל המשתת  כוףאחד או 
בנשיקבעו    המסגרת הצעות  הגשת  כשהמחירים  מחי  הצעותוהל  כזכיינים,  שנקבו  ר 

שאים לתת ם והזוכים יהיו רהמציעים בהצעתם במכרז יהיו  המחירים המקסימאליי
ין  הצעה בגבולות המחירים המקסימאליים שנקבו, במקרה של נוהל הצעות מחיר תזמ

העבודה   ועצהמ ביצוע  את  הפהעוה  על  מהזוכ מדת  ההצעה שייתן    הרק   הנמוכה   את 
 ביותר.    

 
 

 צעה הת ההגש 10
המכרז וחתומה ללא סימנים מזהים, נושאת ציון    ש במעטפה אטומהות יש להגיצעהה  תא

ליום  /202109   פומבי   עד  בדואר(  לשלוח  )לא  אישית    עהבש  1.06.20212  ולהכניסה 
)להלן       12:00  הצעותש להגחרון  האהמועד    –בדיוק  שבמשת  המכרזים  בתיבת  רדי ( 
 . מועצהה
 
 ון להגשת הצעות לא תידון ותיפסל על הסף.חרהאעה שתוגש לאחר המועד  צה
 

 עות בחינת ההצ 11
בלתי    דתוע 11.1 שהיא  בהצעה  כלל  להתחשב  לא  רשאית  תהא  המועצה  של  המכרזים 

או תנאיה  מחירה,  בשל  התייחסוחוסבשל    סבירה   המכרזר  לתנאי  שאי   ת    נהאו 
ובבהיר ועדת המכרה  ת ההצעה כדבעי. מחיר  הערכמונע  זים,  רורה באופן, שלדעת 
 י סביר עלול לגרום לפסילת ההצעה. בלת

 
רשאית 11.2 המכרזים  את    לבחון  ועדת  ההצעות  בחינת  של  במסגרת  וכושרו  אמינותו 

שתתף  עצה עם המהמוה של  המשתתף לבצע את החוזה המוצע לרבות על פי ניסיונ
מו כי  בעבר.  יכול    עבר  יסיוןלנ בהר  המציע  עם  כאמור  יע  מכר   משקל  שיהיהשלילי 

 בדחיית ההצעה.
 

או תוספת    שינוי   עת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כלשת הצאי הג 11.3
ל ידי שינוי או תוספת  שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין ע

 גרום לפסילת ההצעה. ול לרת על אחכל דרך תב לוואי או בובין במכ  כיםהמסמ בגוף
 

ללדרו  רשאיתהמועצה   11.4 הבלעדי,ש,  דעתה  שיקול  או  מ   פי  מהמשתתפים  אחד  כל 
מסמכים   ו/או  פרטים  הנוספים  מחלקם  מידע  ו/או  להשלים  ו/או  נוספות  בהרות 

תו  ויכול  ונולניסי חסר ו/או המלצות ו/או אישורים דקלרטיביים, לרבות בכל הקשור 
ונו  ניסי   ו/או  המשתתף, ו/או חוסנו הכלכלי,  ן אתלבחו   נת את על מהמשתתף, וזשל  

במ  והצעתו  ו/או  הסף  המקצועי,  בתנאי  עמידתו  לרבות  כאמור,  שיקוליה,  סגרת 
 ז שפורטו  לעיל. ת במכרלהשתתפו 

 
כושרו   11.5 אמינותו,  את  לבחון  המכרזים  ועדת  של  מסמכותה  מהאמור  לגרוע  מבלי 

עות הזוכות בין היתר  ההצ  ים את רז ועדת מכור לעיל תקבע  המציע כאמ של  יונו  וניס 
ה פי  נשואהמצישנקב  מחיר  על  מהעבודות  אחת  לכל  בהצעת    ע  כמפורט  המכרז 

 9מסמך -המשתתף
 

לזוכ 11.6 תפנה  עב ה שהצע המועצה  לביצוע  יותר  זולה  או  תו  לעת  שיהיו מעת  כפי  ודות 
צה תהא רשאית  , כי המועבהר יל מותבצע התמחרות בין הזוכים, על אף האמור לע 

נה כי הזוכה  מסק   לכלל  הגיעהני )או השלישי וכן הלאה( אם  ה הש הזוכ   עם להתקשר  
 וכל לבצע את העבודה נשוא ההתקשרות לשביעות רצונה.  הראשון לא י 
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 הזוכהההצעה בחירת  12
תנו מההצעות  אחת  כך  כל    %40ממשקלה,    %60יהווה    המשוקללת  ההצעה מחיר  שקד 

 ציע והצעתו.לאיכות המ ו   יינתנהנותרים 
 
 

 ושה שלבים:ל בש יבחנהת  ההצעות
 

 הסף. נאי  את עמידת המציעים בתזים המכר ועדת תבחן בשלב ראשון 12.1
 

מדן וכן יבחנו המציעים אל      תיבחנה סבירות ההצעות הכשרות ביחס לאו בשלב שני   12.2
 סיונה של המועצה עם המציעים. מול ני

 
  לת המשוקל  ההצעה  הבאים: מחירם  חניהמבלפי    ישוקללו ההצעות   בשלב השלישי 12.3

לא יינת  תריםהנו  40%ממשקלה,    60%יהווה  העבודות    ועיצלב בהתאם  נו  יכות 
 מידה המפורטות להלן: לאמות ה 

 
 
 
 

לקוחות  מציע  על ה רשימת  על  בין  להצהיר  לשנה  שירות מעל  נותן  הוא  אשר להם 
. לצד שמו של הלקוח  מדפסות ומכונות צילום  10הם מעל  ולכולל    2015-2020השנים  

 .  שלו ניידפר השם הממליץ ומסלרשום את  המציעעל 
אקראי   באופן  לבחור  רשאית  רהמועצה  מתוך  קבלן   לקוחות  של  לראיין  שימה 

   :באיםולנקד בהתאם למדדים ה פונית אותם טל
 

 ניקוד פרמטר
 ע"פ חוות דעת לקוחות(  איכות המדפסות )

 
 נק'  20

 נק'  10 ע"פ חוות דעת לקוחות(  )רות שי זמינות 

 נק'  10 ע"פ חוות דעת לקוחות( ) איכות טכנאים 

 
 עותניקוד ההצ

 
 מחיר 

  
המחיר   12.4 ביו  המשוקללת  הכשרההצעת  א  תרהזולה  בסעיף  תקבל  הניקוד  מלוא  ת 

   נקודות(, 60המחיר ) 
 

 : וב הבאית  אליה עפ"י החיששאר ההצעות תדורגנה יחס
 
 
 A הצעה המשוקללת הזולה ביותר =ר היחמ
 

 Bמחיר ההצעה הנבחנת = 
 

 Cהמחיר =כיב  נת ברציון ההצעה הנבח 

C=60* 
 

 ניקוד האיכות    רוףבצי( Cחיר )צעת המהצעה=ניקוד הסה"כ ניקוד ה
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   המועצה אינה מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא כהצעה 12.5

 מים מירב היתרונות למועצה. לו, ההצעה שתיבחר תהיה ההצעה בה ג כהזוה
 

 
 פגמים במכרז  13

 
בהחל 13.1 יסודי  פגם  נפל  כי  משפט  בית  או קבע  המכרזים  ועדת  המכרז    טת  בהליכי 

וכ במכמ   אהתוצהאחרים  מציע  זכה  לא  זה  ובמקופגם  יהא    מורז  אחר,  מציע  זכה 
המצ  לקבלזכאי  עקצמהמוע   יע  איה,  ורק    ב  אך  ות  הוצא  עבור   פיצויים זכייתו, 

טפסי המכרז ובלבד שאלו    שתורכיוציא בפועל בגין הערבות הבנקאית  מוכחות שה
אי  זכ  היהי  פרט לפיצויים אלה לא  לפים שקלים חדשים(.א  5  ₪ )   5,000לא יעלו על  

פיצ לכל  בגין  המציע  אחר,  אשרהווי  רווח,  אבדן  או  הפסדים  לו  נגרמו    צאות, 
סופי ומוחלט על  ומוחל בוויתור    מוותרוהוא  יכי המכרז  וצאה מפגם בהל , כתוטענת ל

 גין הוצאות, הפסדים או אבדן רווח כאמור. כל תביעה ו/או טענה ב 
 

בי 13.2 משפטקבע  נפ  ת  כי  ו מוסמך  בהחלטת  יסודי  פגם  העדל  בהליכי  מכרת  או  זים 
וכהמ ולא מציעתוכרז האחרים  המציע  זכה  זה  מפגם  כך,  לכאי  זיה  אחר שה   צאה 

תאם להוראות המועצה  מועצה, לפעול בהדעת ה עם הושזכה, מיד  מתחייב המציע  
למועצה    עבודתו עפ"י החוזה שנחתם עמו עפ"י המכרז ולאפשר   לרבות להפסיק את  

  יתעפ"י קביעת ב  היה לזכות במכרז  מורשא  יעמשך ביצוע העבודה למצלמסור את ה
 המשפט המוסמך. 

 
        ד    יצע עדה שב תמורה עבור העבור זולת הע דבי למצ  הועצתשלם המ במקרה כזה, לא  

ולמצלמו החוזה,  לתנאי  בכפוף  העבודה,  הפסקת  או  עד  תביעות  כל  תהיינה  לא  יע 
דרישות או  כלפי  טענות  שהוא  סוג  מטעמ   מכל  מי  ו/או  הבכ  ה,המועצה  קשור  ל 

או  /ותיו  ועקבשנכרת ב בו וכיו"ב, וכן בקשר עם החוזה    יהניהולו, הזכי  למכרז, אופן
 ז זה.   עצה בקשר עם מכרי המותם ע"זה אחר שיח בקשר עם כל חו

               
 ביטול המכרז, פיצולו, שינוי גודלו או ביצוע חלקי  14

 
        שאית המועצה     , רכרזהמעה לכל העבודות נשוא  לתת הצ  מחובת המציעמבלי לגרוע   14.1

שי  את  קולפי  לבטל  והמוחלט  הבלעדי  דעתה  בל  אשכל  המכרז  לזוכה  למס  ו לב  ור 
 בד .ות בל העבודוע חלק מן לביצ

 
 

המציע לתת הצעה לכל העבודות נשוא המכרז, רשאית המועצה                וע מחובתמבלי לגר 14.2
   ה זכות להגדיל או תהיצה  ועכן למ -ספר שלבים. כמול פיצול העבודות למלהחליט ע

ישתנו       ו לאלים ארבמקשהוא.    עבודה או את  הכמויות בכל שיעורה  להקטין היקף
ע הזוכה. לספק לא תהיינה כל טענות   יות ובהצעת המצי הכמו   בכתב  ירי היחידהמח

 לפי  המועצה עקב ביצוע האמור בסעיף זה. כ
 

    ת            של הזוכה לבצע א  בתובחוע  לא יהא בכך כדי לפגו  כאמור לעיל,המועצה  החליטה   14.3
בי את  לו  למסור  שהוחלט  עהעבודות  בתאומים  המק   והצעת  פ"יצוען,  ורית 

 פ"י העניין. בים עהמחויובשינויים  
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ר ומודגש בזאת במפורש כי המועצה שומרת לעצמה במפורש את הזכות לבצע              בהמו 14.4
מהכ   חלק ו/או  במכרז  מהעבודות  הכלולות  התקציביות  למ  תאםבה מויות  גבלות 

ש  המועצה  נומשלה.  העבודות  לבצע  הזכות,  לעצמה  המכרת  ,  םשלביברז  שוא 
ע את יתרת העבודות  המציע הזוכה לבצב את  ולחייודות בלבד  שלים חלק מהעבלה

כן, ועל אף האמור בח רק לאחר שימצאו הת וזה,  קציבים להשלמת העבודות. כמו 
המועצה  לבצ   שומרת   הזכות,  את  בחל  ע  לעצמה  נשוק  מהעבודות  המכרז  לבד  א 

חלקשהמבלי   ביטול  או  ביצוע העבודה  י  פסקת  צה בתשלום  המוע  ו אתבחייממנה 
וותר בזאת על כל דרישה ו/או תביעה  והמציע הזוכה מ  לספק  שהוא  וי מכל סוגפיצ

ח ו/ בביצוע  והכרוך  הקשור  בכל  שהוא  סוג  מכל  טענה  נשוא  או  מהעבודות  לק 
 מכרז.ה

 
א לחתום על החוזה               שלאת כל העבודות ו/או    שלא לבצע  מור כא  צהאם תחליט המוע 14.5

או  כרז כל תביעה ו/כה במו לזו ים במכרז אא תהיה למשתתפ ל, ללעו כ צלב  ו/או לא
הוא למעט ההוצאות בגין הערבות הבנקאית ורכישת  דרישה ו/או טענה מכל סוג ש

           ד.זרנה לזוכה במכרז בלבז כאמור  לעיל שתוחטפסי המכר
 

             
 ואי התאמות ותסתירות, שגיא 15

 
       שה    בדרי  באמצעות מיילמציע לפנות  על ה  כרז,מי הת במסמכבמקרה של אי בהירו 15.1

 ל המועצה.          להבהרות א
 

אי 15.2 שגיאות,  סתירות,  ימצא  המציע  ש-אם  כל  ספק  של  במקרה  או  הוא  התאמות 
של למובן   כלשהוא,  בקשר  פרט  או  למועצלה  ליוע  סעיף  כך  על  או  ודיע  בכתב  ה 

 . m@neho.org.ilrazimih ילבמי
 

בת בכל            יהיו מחייבות. המועצה אינה מחוי  ן המועצה בכתב במיילתת שתיההבהרו  15.3
 פרשנות או הסבר שיינתן בעל פה. 

 
כלשהון  אי 15.4 שינוי  שי   לבצע  כל  המכרז.  אנובמסמכי  תי  או  השמטה,  או  שר  וספת 

ה ע"י  הסתייגותמציעשו  כל  או  המכרז  במסמכי  בלגביהם  יע  ע"י,  או שינ  ין  וי 
ב המסמכיתוספת  וביגוף  במכם  בכלן  או  לוואי  הוכרז    תב  בטרם  בין  אחרת  דרך 

ת לפסול את ההצעה  לאחר הכרזתו )להלן: "השינוי"(, יקנו למועצה זכו  כזוכה ובין
הע את  לבטל  ו/או  הסף  אייהזכל  להתע,  לחילופין,  מהשינוי,  ו  עפ"י וזלם   את 

והמו  הבלעדי  דעתה  של  שיקול  הוהרשחלט  נסמור  את.  לרבות  המכרז  הינו  פחי 
ולרוהחוז אישור  ה  נספח  המועצבות  בהתנהלות  יראו  ולא  אין  בשלב  הביטוח.  ה 

הסכם עמו   המציע הזוכה וחתימתההצעה או בכל שלב אחר ולרבות לאחר בחירת  
 . יצוע שינוי כלשהולב  שוראיכהסכמה או 

 
 גשה ות היערבו שבתשני וה חתימת החוזה, כשיר  וצאות המכרז,ת הודעה בדבר 16

 
לזוכה  16.1 תודיע  בהודעהזכיית דבר    המועצה  ש   ו  )להלן  בכתב  לו  הודעת    –תשלח 

 (. הזכייה
 

הסכמי ההתקשרות    כתנאי להשתכללות ההתקשרות, על הזוכה במכרז לחתום על 16.2
בתוך  מו המועצה  ולה  (יםימ  7)  ל  הזכייה  הודעת  קבלת  למ מיום  את מציא    ועצה 

החתומים  הבצרוף    ההסכמים  המסמכים  אלה,על    דרשיםנכל  הסכמים  לרבות    פי 
הם חתומים על ידי  טוחים )בשני עותקי מקור מכל מסמך( כששור קיום בינספח אי

וכ  ידי המציע הזוכה  ועל  יימסאי ן ערבות הביצוע.  המבטחת  ר  שור קיום ביטוחים 
הפלכ ל  10חות  ל  החוימים  על  החתימה  בפני  או  לאזה  בכתב כפוף  המועצה   ישור 

 חתימת החוזה. במעמד 
 

mailto:mihrazim@neho.org.il
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ב הזוכה כמי שלא עמד אחר  יחשלעיל, י   יבויותיו כאמורר התחי הזוכה אחילא  לא מ 16.3
תבו  במכרז  זכייתו  חהצעתו,  על  להורות  רשאית  תהייה  והמועצה  ערבות טל  ילוט 

 של כך.  ההגשה ב
 

ה בעניין או תביערישה ו/לתי חוזר על כל טענה ו/או דפן בבאו  זהב  המשתתף מוותר
 לה.אגשה בנסיבות רבות ההחילוט ע

 
במעמד בחירת ההצעה הזוכה    להכריז  יבת,שאית, אך לא חי רזים תהא רהמכ  ועדת 16.4

ז  , יוכרז כזוכה במכריר שני, ככל ויוכרז על ידי ועדת המכרזיםגם על כשיר שני. כש 
כאמור    בויותיוה במכרז אחר התחייימלא הזוכלא    היא,ש   בהבכל מקרה בו, מכל סי

 בהוראות סעיף זה. 
 

חיית  ה בכתב על ד ר המציעים הודעה תמסור לכל יתמועצזה, ה  ות סעיףלהורא כפוף   16.5
 להלן:   הצעותיהם אליה תצורף ערבות ההגשה המוחזרת, כפי שיפורט

 
   יםלאחר המצאת כלל המסמכ   לו ערבות ההגשה ושב  ת  –  הזוכה במכרז   16.5.1

קיום  הדרושים,  פחיםוהנס  אישור  וערבוביטוחי  לרבות  ביצוע,   ם  ת 
ר תימסר  ודעה הזכייה אשר בהוכאמו   סכם ההתקשרותלתנאי הבהתאם  

 לו.  
 

תושב לו ערבות ההגשה לאחר השלמת התקשרות המועצה    –  כשיר שני  16.5.2
י בכל מקרה   הגשה תושב לכשיר שנעם  הזוכה במכרז. לחילופין, ערבות ה

ת  לא  הזוכקשרוההת  ללשכבו   עם  תוך  ת  במכרז,  ע)  15ה  שר(  חמישה 
כלל המסמכים  צאת  ר  המחעל כך ורק לאהודעה    ם מיום שנמסרה לו ימי
ר קיום ביטוחים וערבות ביצוע, בהתאם  לרבות אישו  ספחים הדרושים,הנ

 ו. לתנאי הסכם  ההתקשרות וכאמור בהודעה אשר תימסר ל
 

צה רשאית לבטל  תהא המוע  כרז,י הממכמס בהתחייבויותיו על פי    זוכה שלא יעמוד  16.6
בהזכייה  את   לזוכהבמכרז  בכתב  בהודעה  החל  שייקבע,  יד  תאריך  המעל  ועצה  י 

 ויות המועצה על פי כל דין. י לגרוע מזכ ין בסעיף זה כדבהודעה. א
 

הזכי 16.7 את  לבטל  רשאית  המועצה  תהא  לעיל,  מהאמור  לגרוע   גם  מבלי  במכרז  יה 
 הבאים: במקרים

 

המו 16.5.3 בידי  ,הוכח ה  עצשיש  א  ות  או  הזוכה  כי  דעתה,  אחר  להנחת  דם 
הי בקשר  כלש  הנאה   תדורון או טוב מענק,    נתן או הציע שוחדמטעמו   

 ייה  במכרז. עם הזכ
 

שהי של הזוכה שניתנה במכרז אינה נכונה.   כי הצהרה כל ברר למועצה תה 16.5.4
המועצה, היה  מהותית אשר, לדעת    או שהזוכה לא גילה למועצה עובדה

 במכרז.  עתו כזוכהקבי ע על פי השבה  כדי ל 
 

עצה  ואשר לדעת המ   ו חלקם,על נכסי הזוכה, כולם א    יקול/יםהוטל/ו ע  16.5.5
ב י להשפש   כדי  /הם  יכוו  על  שיע  הזו לתו  לבצל  העבודות  כה  את  ע 

תוך  במס לחלוטין  הוסר/ו  לא  האמור/ים  והעיקול/ים  המכרז,    30גרת  
 עד  ביצעו/ם. ימים ממו

 
  או קבוע או מפרק   כסים זמנינס נם כולקח  לנכסי הזוכה, כולם או   מונה  16.5.6

 ו.ביעת ועד קמיום מ 60תוך א בוטל והמינוי כאמור, לו קבוע זמני א 
 

בזוכה ללא הסכמה מראש   השליטה  מ   25%רה  צה כי הועבהתברר למוע 16.5.7
 צה.    ובכתב של המוע
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 סודיות ההצעה וזכות העיון במסמכי המכרז  17
וקול ועדת  יין בפרוט , לעמכרזב  כולמציעים כשירים שלא ז  ועדת המכרזים תאפשר 18.6

זאת    יובמסמכ   המכרזים כל  הזוכה,  ]וראלה  תאםהבההצעה  הדין  קנות  תות 
 [. חוק חופש המידעיות )מכרזים( והעיר

 
הס 18.7 כי  מציע  סודות  בור  ו/או  מסחריים  סודות  כוללת  חלקה,  או  כולה  הצעתו, 

)להלן   אהסודייםהחלקים    –עסקיים  שלדעתו  למצ(,  עיון  בהם  לאפשר    ים יעין 
 : מןכדלקהזוכה, ינהג ההצעה  רזים עלחר הכרזת ועדת המכבמכרז, לארים האח

 

 

במה 17.7.1 יציין  החלקים  בהצעפורש  מ ציע  מהם  וסימן  תו  אותם     הסודיים 
 ופן ברור וחד משמעי. בא 

 
ועדת    17.7.2 תראהו  בהצעתו,  סודיים  חלקים  אותם  את  סימן  שלא  מציע 

ללאהמכר  שהסכים  כמי  לע  זים  הצעתו  למסירת    עים המצי ן  יו סייג 
אותם     שסימן בהצעתו את  ז. מציעכה במכרבמידה ויוכרז כזו   האחרים, 
סודיי  תרא םחלקים  ו ,  כמ הו  המכרזים  ללא  עדת  שהסכים,  סייג,   י 
סודלמס  כחלקים  זומנו  שלא  חלקים  אותם  המציעים   ירת  לעיון  יים 
 במכרז.   האחרים, במידה ויוכרז כזוכה 

 
ללא סייג,     י שהסכים,ו כמראוה י  ם,יע בהצעתו חלקים סודייסימן המצ 17.7.3

  לקים  חיים מהווהים  קים סוד סומנו בהצעתו כחלים אשר  ותם חלקכי א  
פיכך, תראהו ועדת   ם האחרים וליהם של המשתתפידיים גם בהצעותסו 
ר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של המציעים   המכרזים שמי שוית 
 אחרים. ה 

 

כי שי  למען       17.7.4 יודגש,  ות העיון כאמור   ר היקף זכבדב   הדעתל  קוהסר ספק 
 . י דיןפ עניין זה על  תפעל ב עדת המכרזים, אשרעדית לו נתון בל 

 
הסודיים בהצעה הזוכה,     יון בחלקיםעהמכרזים לאפשר  החליטה ועדת      17.7.5

תוך   ה לזוכה במכרז ותאפשר לו להשיג על החלטתה בתיתן על כך תרא    
 תיה.נחיולהם  שר ייקבע על ידה ובהתאפרק הזמן א   

 
המכרז        17.7.6 ועדת  לדחוהחליטה  השים  את  בת  הזוכה  בגת  עיו מכרז    ן           דבר 

הבחלק  שבהצעתוים  כך  סודיים  על  תודיע  במכרז,  העמת     לזוכה  טרם 
 הצעתו לעיונו של המבקש.  
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 התחייבויות והצהרות הזוכה במכרז  18
כ  18.1 מתחייב  ימים  ימים  שבעה  )    7תוך  י  הזוכה  ה(  מסירת  הדוממועד  ה  ייכ זעת 

שורים  יהא  כל  את  ההסכם בנוסח המצ"ב וימציא להה על  ם עם המועצאמור, יחתוכ
עותקי    2)   תקףאישור חתום ואותיה, לרבות  תאם להורהנדרשים על פי ההסכם בה 

ם  ביטוח בעל רישיון של מדינת ישראל לעסוק בביטוחים הנדרשי  חברת מקור( מאת  
דבר   על  זה  ב במכרז  ספק  ביטוחי  של  הונקיומם  להסכם  ורצמ סח  ביצוערבוף    וע ת 

מן ההסכם, בכפוף להפחתות    דנפרתי  בל  כם. ההצעה מהווה חלקבגוף ההסכמפורט  
הרשום בסעיף זה, אישור קיום    ותמרל  ומתן עם הזוכה.קבות משא  שו בה בעשנע

 וזה. ימים לפני החתימה על הח 10ביטוחים יימסר לכל הפחות 
 

ו/או להמציא  ל  עיהאמור להמועד    ועצה עדם על ההסכם עם המנמנע הזוכה מלחתו 18.2
רו, תהא המאיזה מהאישורים דלעיל ז   תשאי עצה  וללבטל    חתום על ההסכםכייתו 

שהצ המציע  הזוכה  עם  הצעת  לאחר  מדורגת  אחרעתו  מציע  כל  לאו  או  את ,    בטל 
  לט את הערבויות, זאתועצה ו/או לח ל המ די שלפי שיקול דעתה הבלע  המכרז, והכל

כלפי המציע, במקרה כזה, עפ"י כל  ה  עצמוד למוחרת שתעומבלי לגרוע מכל זכות א 
         ין. ד

 
        

 
 

 בכבוד רב,      
     
 עו"ד גדי אלפסי         

 
 בב ראש המועצה המקומית תעשייתית נאות חו      
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 מציע שור מורשי חתימה מטעם ה אי  –  2מסמך 
 

 
 לכבוד 

 עשייתית נאות חובב ת מקומית המועצה ה
 ב חוב  נאות

 
 א.ג.נ., 

 
 אישור פרטי המציע :    דוןנה       

 
 

דהח"מאני   עורך   ,                    ______________________ של  לבקשתו   ,___________ ין 

 : כדלקמן, שר בחתימתי( מא המציע –ן )להל_____ .צ./ת.ז. _________ ח.פ./ח

 
 הינם:  ע במכרזמורשי החתימה של המצי .1
 

 _________ _______ __ ___________ ת.ז. _ גב' / מר  _______
 

 ______ ____ ת.ז. ____________________ גב' / מר  _______
 

 ____ גב' / מר _________________  ת.ז. ________________ 
 

המחיי .2 שחתימתו  המבת  וענציע  ל  דבר  התלכל  לצורך  ולרבות,  הצהרותיו  יין  חייבויותיו 
ב מו ובחוזה שבגדר  מסמכי  צגיו  גבי  פיעהמו  הימחתההינה  מסמכי המכרז  המכרז  על  ה 

המציע ה  למכרז  הצעת  המצורועל  נחתמה  מסמכים  והיא  למכרז  המציע  להצעת  פים 
   באמצעות מורשי החתימה שלו כאמור לעיל.

 
 : מציעמת של ההחות מה ולהלן דוגמת החתי .3

 
_________________________________________________ _______________ 

 
ב .4 החלהתקבלה  מחייבתמציע  מסעההצ  תגשלה  טה  ולפי  דין  כל  לפי  למכרז,  מכי  ה 

 תאגדות שלו. הה
 

 
   _________       __________________ 

 מה וחותמת  שם, מ.ר, חתי      תאריך         
 
 
 

ר  , אישועי תאגדות של התאגיד המצ תק מאומת של תעודת ההד, מצורף העתאגישל  מקרה** ב
מצית  ותקנון המציע וכן ת  זכירשל ת ומתא מק עתה עלי שליטה במציע, בדבר בעלי מניות וב עו"ד

 רשם החברות. ידע מועדכן מ מ
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 פרטי המציע  –  3מסמך 
 

הפרטים  ", יש למלא  רה"חב  ע אינוחברה", במידה והמצי ההתייחסות במסמך זה הינה ל" 
/ אחר(   ה / שותפות / עוסק ע )חברל המצישלסוג האישיות המשפטית  במסמך זה בהתאם  

 . םביויהמח בשינויים
 

 : ונים כללייםתנ
 

        ית: משפט סוג האישיות ה
 

        שם החברה מציע:
 

         מס' חברה/ת.ז.: 
 

         מועד יסוד: 
 

          ת:ובכת
 

         : פוןטל מס'
 

         ס: מס' פק
 

        אלקטרוני:  כתובת דואר 
 

 . ____________  יע:  י המצ עובד  פרמס
 
 

 :ימהת חת יו זכו מנהלים ובעלי
 

ד קיתפ תמספר זהו שם משפחה  שם פרטי
 במציע

    

    

  
 

            
 תימה וחותמת ח    תפקיד          שם מלא        תאריך         

 
 

 ראישו
 

מהננ  ביושאי  כי  בזה  הופיע ר   ______________ ________  ם  עו"ד  ___,  ______ _ בפניי, 

  _____________,  זיהה/תה_____ ' _בגר/ מ  ___,________________ במשרדי שברחוב ____ 

תעצמ ידי  על  את  ו/ה  להצהיר  עליו/ה  כי  שהזהרתיו/ה  ולאחר    ____________ שמספרה   .ז. 

ת הצהרתו/ה זו  בחוק, אישר/ה את נכונו  שים הקבועיםונה לעצפוי/   אם לא כן יהיה/תהיההאמת ש

 פני. עליה ב וחתם/מה 

        __________ _________ 
 ____________,עו"ד                        
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 קודם  רטי ניסיוןפ –  4מסמך 

 
 תנאי סף  להוכחת  ריכוז הפרטים בדבר ניסיון מקצועי   4.1

 ביחס לביצוע עבודות ועי מקצ תשמש את המציע לפירוט ניסיוןטבלה זו 
 

 
 מס'

 
מקום 

 הפרויקט

מתן מועד  
ם  יתירוהש
 נה וחודש( )ש

 תדפסומספר מ מזמין העבודה  
 

 

   
ר  ש קששם אי

 טלפוןמזמין +
 ישיר        

1   
 
 
 
 

   

2   
 
 
 
 

   

3   
 
 
 
 

   

4   
 
 
 
 

   

5      
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נ"ל וכן מסכים שהמועצה תפנה לבקשת המלצות  ם ה ניתו הנת  ונות ומהימנו נכ הנני מאשר  
 מהלקוחות  

 "ל. נה

 _  _________ __________________: ____ וחותמתה  ימחת

 _______________ _________________     תם/ים:חום ש 

 תפקיד/ם:           ________________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6      

7      

8      
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 תצהיר בדבר שמירת זכויות עובדים  –  5מסמך 
 

 

    ח.פ/ת.ז. מס'    אנו הח"מ: המציע: _________________________ 

 _____________________ __________    נושא/ת  ת.ז. מס' ___________ שם    _____ 

 ______ ____ ______________  נושא/ת ת.ז. מס'    _______________________     שם

    
לומר את האמת וכי נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא נעשה   לאחר שהוזהרנו, כי עלינו 

 ן: לקמכד _________________, וכבעלי השליטה במציע, כן, מצהירים בזאת, בשם המציע
 

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

 תצהירנו זה בהתאם לתקנות חובת המכרזים.  
 

את .2 מקיים  המציע   כי   מצהירים  עו  אנו  זכויות  שמירת  בעניין  לפיחובותיו  ני  די  בדים 
 העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים  עליו כמעסיק. 

 
דיני העבודה,   .3 שעניינה הפרת  בעבירה  לא  הורשע  במציע,  מי מבעלי השליטה  או  המציע 

 בשנתיים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז. 
 

במצי  .4 השליטה  מבעלי  מי  או  ע"י  המציע  נקנס  לא   סע  ממונה ע,  לפי  שמונה    5  יףעבודה 
, ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה,  1985  -לחוק העבירות המנהליות, התשמ"ו

 בשנה  שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות למכרז. 
 

 להלן פירוט :   -במקרה של  קיום הרשעות/ קנסות .5
 

 אמת.  הרינו לאשר כי אלו חתימותינו, וכי תוכן תצהירנו .6
 

 
 

             
 חתימה                                חתימה                    ע                   חתימה + חותמת המצי  

                
 

 

 אישור 
 

בפני הופיע   ______________ ביום  כי  בזה  מאשר  __________________,  יהנני  עו"ד   ,

  ____, מר/גב' ___________________,  זיהה/תה___________________במשרדי שברחוב  

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

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

 וחתם/מה עליה בפני. 

         _____ ______________ 

 ד ,עו"____________      
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 דבר תשלום זכויות עובדים  "ל המציע בהצהרת מנכ –  6מסמך 

 
            לכבוד

  המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב 
     באמצעות המציע 

  א.ג.נ.,
 

מרח' _____________________,    ,מנכ"ל המציע  ח"מ,________________________ה  אני

משלם_____________כי  מאשר    __________________ ח.פ.  הספק(,  )שם  לעובדיו,    ____ 

הפועל   כל  מ לכל  מטעמו,  הפועלים  או  עובדיו  עם  בקשר  כלשהו  ג'  צד  או  רשות  לכל  או  טעמו, 

ומעבי עובד  שבין  ביחסים  הנהוגים  או  דין,  כל  פי  על  המחויבים  גמלה  או  מס  לרבות,  תשלום  ד, 

משכורת   לעיל,  האמור  בכלליות  לפגוע  לרבות  ומבלי  לעובדים  המינימום  משכר  פחותה  שאינה 

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

  לקופות פנסיה, מס בריאות וביטוח לאומי.          

    ______________    _________________   ___________________ 
 תחותמ    חתימה      תאריך  

 
 

 
 

 אישור רו"ח על הצהרת המציע  
 
 

            לכבוד
  המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב 

     באמצעות המציע 
  א.ג.נ.,

 

בהצהרת   ,   לבקשתכם וכרואי החשבון של המציע, ח.פ.   האמור  את  בדקנו 
ת בדבר  מינימוהמציע  שכר  מינימו  םשלום  שכר  חוק  התשמ"זםלפי  ותנאי  1987-,  ם  ותקנותיו 

ומסומנת       מציע מיום  סוציאליים, שהוצגה בהצהרת ה בזאת  המצורפת 
בחותמתנו לשם זיהוי, הצהרת המציע הינה באחריות המציע והנהלתו, אחריותנו הינה לחוות דעה  

 על הצהרה זו על בסיס ביקורתנו. 

ה נדרש  על פי תקנים אל,  ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים על פי דין בישראלערכנו את  
השיג מידה סבירה של ביטחון שאין בהצהרה הצגה  תכנן את הביקורת ולבצעה במטרה ל מאתנו ל

מהותית.   ובמידע  מוטעית  בסכומים  התומכות  ראיות  של  מדגמית  בדיקה  כוללת  הביקורת 
 יקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו. שבהצהרה הנ"ל. אנו סבורים שב

 ה. המידע הכלול בנאות, מכל הבחינות המהותיות את  לדעתנו, ההצהרה הנ"ל משקפת באופן

 
  בכבוד רב

 
                          

 רואה חשבון                     תאריך 
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 והעדר הרשעה פלילית  תצהיר לענין העסקת עובדים זרים, שכר מינימום –א'  6 מסמך
 

כי עלי להצהיר את האמת וכי  אני הח"מ ______________, בעל/ת ת.ז. _________, לאחר שהוזהרתי  
 עים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב, כדלקמן:ם הקבולעונשיאהיה צפוי/ה 

 
בשם   .1 זה  תצהיר  על  לחתום  מוסמך/כת  ___________________הנני  ח.פ./ח.צ   __________ ,  

 להקמת _________________________.לביצוע עבודות _______ מס'  פומבי מכרז בהמציע 
 
   12)ינימום בשנה  עובדים זרים ו/או לפי חוק שכר מבפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק    לא הורשעהמציע 

 מכרז.ב ותהגשת הצעהאחרון לשקדמה למועד חודשים( 
 

   ההרשעה האחרונה לא   –  בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים  הורשעהמציע
 צעות במכרז. האחרון להגשת ההשנים שקדמו למועד ( 3)היתה בשלוש 

 

   ההרשעה האחרונה לא   –  וט בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימוםדין חלבפסק    הורשעהמציע
 האחרון להגשת הצעות במכרז. השנים שקדמו למועד  (3) היתה בשלוש

 
 דה ני העבובהתאם להוראות כל דיולביצוע העבודות לפיו  יפעל בכל הקשור למכרז  מצהיר כי  המציע  

הו זה  נוערובכלל  עבודת  חוק  מכוחו.    1953-התשי"ג   ,ראות  תקנות  כל  וכל  של  הפרה  כי  למציע  ידוע 
 של התחייבויות המציע מכוח המכרז. יסודיתאחת מהוראות אלה תהווה הפרה 

 
  המציע ו/או מי ממנהליו לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון או כרוכה באלימות או בעבירת מירמה או

הנוגעת המציעלתחום    בעבירה  של  ש7)  בשבעוזאת    עיסוקו  השנים  למוע(  להגשת  קדמו  האחרון  ד 
. ידוע למציע שבמקרה של הרשעה באיזה מן העבירות כאמור, הצעתו לא תיבחר כזוכה הצעות למכרז

 במכרז ולא תהא לו כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך. 
 
 נ ו/או  המציע  נגד  זה  במועד  מתנהלים  לא  ידיעתי  למיטב  כן  מכמו  מי  או גד  פלילית  חקירה  מנהליו 

 .  לעיל בגין עבירה פלילית כאמור הליכים משפטיים
 

   לחלופין* מתנהלים הליכים משפטיים או חקירה פלילית או הוגש כתב אישום נגד המציע ו/או נגד מי
 כמפורט להלן: לעיל ממנהליו בגין עבירה פלילית כאמור 

________________________________________________ _______________________
__________________________________________________________  . 

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

 הגשת כתב אישום, כפי שפורט לעיל ולא תהא לו כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.
 
 דרש פרט בהתאם לנלו במקומות המיועדים לכך  Xע לסמן על המצי*
 

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.   .2
                                  __________________ 

 חתימת המצהיר               
 אישור            

 
עו"ד   בפני,  הופיע   _____ ביום  כי  בזה  מאשר  שברחוב  הנני  במשרדי  מר/גב'  __________,   ,___________

את    ה על ידי ת.ז. שמספרה  ____________  ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר /__,  שזיהה/תה עצמו______

עליה   זו וחתם/מה  נכונות הצהרתו/ה  בחוק, אישר/ה את  לעונשים הקבועים  יהיה/תהיה צפוי/ה  כן  האמת שאם לא 

    בפני. 

 "ד , עו_____________ ______________         
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 מערך שירות מספקקיום דבר תצהיר ב -ב  6מסמך 

 
 

    ח.פ/ת.ז. מס'    אנו הח"מ: המציע: _________________________ 

 שם    _______________________    נושא/ת  ת.ז. מס' ________________________ 

 ______ ____ ______________  'נושא/ת ת.ז. מס     _______________________     שם

  
לומר את האמת וכי נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא נעשה   עלינו   לאחר שהוזהרנו, כי 

 כדלהלן:  _________________, וכבעלי השליטה במציע כן, מצהירים בזאת בשם המציע
 
   ואנשי שירות  איםטכנפק של  מיומן ומסוצוות    דת שירות ותיקונים, מחסן חלפיםמעביש    מציעל

   .  לשימוש המועצה
 

 
 ותינו, וכי תוכן תצהירנו אמת. כי אלו חתימהרינו לאשר 

 
 
 

             
 חתימה + חותמת המציע                                 חתימה                                חתימה        

                
 
 
 

 אישור 
 

 ____ ביום  כי  בזה  מאשר  בפניהנני  הופיע  __________________י__________  עו"ד   ,  ,

___________,  זיהה/תה  ______________, מר/גב' ________ במשרדי שברחוב _________

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

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

 . וחתם/מה עליה בפני

          ___________________ 

 דעו",____________        
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 ג'  6מך סמ
 
 רו"ח אישור 

 
 לכבוד 

 חובב ית תעשייתית נאות  המקומ   המועצה
 להלן: "המועצה( )
 
 

 א.ג.נ.,
 

רנו את ולבקשתה, ביקהחברה"(  )להלן: " ______ בע"מ  ____ _____כרואי החשבון של _
בהצ הכלולים  המציע  ההנתונים  ורת  בהמצורפת  לשם  חות המסומנת  )להלן:  מתנו  זיהוי 

בדב היקף  "ההצהרה"(  הכספיור  חזהמר  ה   העסקי  ה  מציע,של  של  לפיה,  העסקי  מחזור 
דצמבר ב  31ום  ביחשבונות שלו, לכל אחת מהשנים שהסתיימו  ספרי ההתאם להמציע, ב

השנים הנ"ל.  מ   חתל אלא כולל מע"מ בכ  ₪(  יליוןמחצי  ₪ )  500,000ולה על  ע  2019-ו   2020
יא  אחריותנו ה המציע.   יות הנהלתפי שנכללו בהצהרת המציע, הינם באחרונים הנ"ל כהנת
 . רתנוקו ונים אלו בהתבסס על ביות דעה על נתלחו

מקוב ביקורת  לתקני  בהתאם  ביקורתנו  את  תקניםפ על  ם.  ליערכנו  נדר  י  מאתנו  אלה  ש 
בטחון שאין בהצהרה בדבר ל  ש  ירהבצעה במטרה להשיג מידה סב ורת וללתכנן את הביק 

ת של גמי מד  כוללת בדיקהביקורת  הותית.  מ  ני המחזור העסקי הכספי הצגה מוטעיתנתו
ה ובמידעראיות  בסכומים  בסיס  רה.  בהצהש  תומכות  מספקת  שביקורתנו  סבורים  אנו 
 . ועתנת דוונאות לח

ובהתבס הביקורת  לדעתנו  על  ההצהרה ס  הב  שערכנו,  מכל  נאות  באופן    ות חינמשקפת 
 בה.הכלולים   י הכספי של המציעביחס למחזור העסק  ת הנתונים הכספייםמהותיות א ה
 

 
 
 

 , בכבוד רב 
 
 

 ___________________                    תאריך: ___________                  
 רו"ח ,                                     

 
 תאם להנחיות מועצת רו"ח ניתן להחליף נוסח זה לנוסח הקבוע בהוראות תכ"ם או בה
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 ד'  6מסמך 
 

 הרשות ו/או לחבר המועצה  בד הצהרה בדבר העדר קרבה לעו
 

 לכבוד 
 ב המועצה המקומית תעשייתית נאות חוב

 ( "המועצה)להלן: 
 

 א.ג.נ.,
 

ות חובב הביאה לידיעתי את הוראות  נאת  תישייעתכי מועצה מקומית  ני מצהיר בזאת  נה
 כדלקמן:  א' )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע 122ף  סעי :םבאיהסעיפים ה

 
לאחד מהאמורים חלק העולה על    או תאגיד שיש  , סוכנו או שותפו,ובוחבר מועצה, קר-

או  ונו א אחוזים בהעשרה   ברווחיו  או עד משאחו  בו, לא  הם מנהל  ד צ  יהיהובד אחראי 

 .אח או אחות , בן או בת,הורה זוג, ןב –לענין זה, "קרוב"  ;וזה או לעסקה עם העיריהלח
 
ברשויות  של נבחרי הציבור    ניגוד ענייניםעת  כללים למניל ההודעה בדבר  )א( ש   12כלל  - 

 המקומיות הקובע:  
המו י"חבר  לא  לעסי העצה  או  לחוזה  צד  המקומיעם  קה  ה  "חברהרשות  זה  לעניין    ת, 

)ראה הגדרות    טה בוששלי  י בעלחבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו    -"צהמוע
 ()ב(." 1)2  -()ב( ו1) 1"בעל שליט" ו "קרוב" בסעיף 

 
 חדש( הקובע כי :  )א( לפקודת העיריות )נוסח 174ף סעי-

ו  מו אעקיפין, על ידי עצ במישרין או בן,  ניינוגע או מעו א יהיה  עירייה ל   "פקיד או עובד של 
בןי  על ש-די  חוזה  בשום  סוכנו,  או  שותפו  או  ה  הנעשזוגו  עבודה  עיריי עם  ובשום  ה 

 המבוצעת למענה".  
 כי  יר בקש להודיע ולהצה ך הרני מ בהתאם לכ

 
בת, אח או    ו אורה, בן  ן זוג, הייתית נאות חובב אין לי: בבין חברי מועצה מקומית תעש

 תף.  או שו סוכן ; לא אף אחות ו
ים  אחוז  העשר סוכנו או שותפו שיש לאחד מהם חלק העולה על  ,  בורוה, קאין חבר מועצ

או עובד  הל  את הצעתי או שאחד מהם מנ  ונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתיבה
 אחראי בו.  
 ברשות.  מי שאני סוכנו, העובד  וג, שותף אואין לי בת ז 

ש לי קרבה י  אםי  הצעת ה רשאית לפסול את  ל המועצה תהים ש רזיוע לי כי ועדת המכדי
 .   הנו נכ  כאמור לעיל או אם מסרתי הצהרה לא

הוא  רה  כונים ומלאים והאמור בהצהאני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נ
 אמת. 

ל כדי  לעיל  באמור  דין  אין  כל  מהוראות  מהגרוע  ובפרט  סעיבכלל  ( 3א')  122ף  וראות 
המיריהע  לפקודת לפיהן  של  ות,  ברוב  רשאית  בא ו  יהמחבר   2/3ועצה  הפנים  שר  ישור 

לפי סעי ובלבד שהאישור ותנאיו יפורסמולפקו  )א('א11ף  להתיר התקשרות    דת העיריות 
 ברשומות.  

 
 __________  : _שם משתתף    
 _______חתימת משתתף:__    
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 ה'  6מסמך 
 
 ז  תיאום מכרתצהיר בדבר אי 

 
___ הח"מ  ע_____  ת.ז___   _____אני  לחתום  כדין  תצהמוסמך  ביל  הצעת   קשרר  עם 

למכ "המשתתף"(,  )להלן:  )להלן:    ____ _ _  רז_________   _________ מס'  פומבי  מכרז 
 מצהיר בזאת כדלקמן: "המכרז"( 

 
 משתתף ומנהליו.  ום על תצהיר זה בשם הוסמך לחתי מ. אנ1
 כרז. משתתף למטעם הגשת מעה המו צבמשתתף להשר אחראי . אני נושא המשרה א2
ה3 המחירים  בימופיע .  באופהצעם  המשתתף  ידי  על  הוחלטו  למכרז  המשתתף  ללא  י,  אמעצן  ת 

   או עם משתתף פוטנציאלי אחר.תייעצות,    הסדר או קשר עם משתתף אחר ה
תאגיד  או  רז  ות למכיע הצע לא הוצגו בפני כל גורם אשר מצ  . המחירים בהצעת המשתתף למכרז4

 ציע הצעות למכרז.  נציאל לההפוט לו אתאשר יש 
 .  זרמכל עורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעהי מייתה.לא 5
אחר  6 למשתתף  לגרום  בנסיון  מעורב  הייתי  לא  נמוכה.  או  גבוהה  הצעה  מהצעת  יו  מלהגיש  תר 

 תף למכרז.  המשת
  שהוא.סוג  תית מכלבלתי תחרוגיש הצעה תי מעורב בנסיון לגרום למתחרה לה היי .לא7
 

ם  נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו ע  ולאלב    בתום  ף למכרז מוגשתהמשתתהצעת  
 רה פוטנציאלי אחר במכרז.  ו מתחה א רחמת

 ן.  מכרז נכון/לא נכו אוםחקירה בחשד לתיצא כרגע תחת המשתתף לא נמ
נ לא   נא  -כוןאם 

 ____ _________________________ פרט:_______________________
הור לא  בארבע השניהמשתתף  לרבות  ירובעב  רונות ם האחשע  חוק ההגבלים העסקיים,  על  ת 

 נכון/לא נכון.   -םמכרזימי  וא תיל עבירות ש 
נכון לא  נא  -אם 

 ______________________ __________ ___________________פרט:_
 

 . בפועלת מאסר ד חמש שנול להגיע עלכך כי העונש על תיאום מכרז יכו מודעאני 
 

___ שם  תאריך:  ______    ____ _____משתתף:________  מצהיר:____  שם 
 חתימה:___________ 

  
   :רושיא

ביום___י  אנ כי  מאשר  עו"ד_________  מטה,  בפני  החתום  התייצב   ________
הנושא  _______________ ___ _____  _______________ והמוסמך  ת.ז   ________
לא  אם    תה כית האמת כולה ורק אוו לומר אי עלי תיו כזהרר שהשתתף ולאחיב בשם המלהתחי 

 נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני   יי אתוזנר בר ישיעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק א
 

 
 
 

__        __________________        _______________________ ___ 
 

 חותמת  חתימה+                   תאריך  
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 ותהשתתפ ערבות  –  7מסמך 
 

          לכבוד 
 אות חובב ית נשיית ת תעמיקוהמועצה המ

        נאות חובב 
 

   א.ג.נ., 
 בנקאית ות ערב :דוןנה

 
( אנו ערבים  המציע  –ן  להל)ח.פ./ח.צ./ת.ז. ___________    פי בקשת _________________-על

כ  בזאת לסילוק  שלכלפיכם  לסך  עד  סכום  מאות    פיםאל  תשלוש)  ₪    005,3     ל  לים  שקחמש 
   מס'   ע במכרז פומביהשתתפותו של המצי שר עם  ד וזאת בקמדרשי הצמדה לבתוספת הפ  ,(םחדשי
חוץ    עבודות  ועיצלב    2021/09 במיקור  צילום  ומכונות  מדפסות  של  ואחזקה  התקנה  לאספקה  
  כל ומלא של  מילוי שלם  בטחת  ( ולה זכרהמ  –)להלן    מועצה מקומית תעשייתית נאות חובבעבור  

 ע. מציתנאי המכרז על ידי ה
 

מת לשחייבאנו  בזאת  לכם  ים  מידי  אב לם  דריופן  קבלת   סכום כםשתעם  כל  ל   ,  הקרן    סכוםעד 
דרישבתו עם  מיד  הצמדה  הפרשי  לבסס  ספת  חובה  עליכם  להטיל  מבלי  מאתנו,  הראשונה  תכם 

 הו. או לנמק ו/או להוכיח את דרישתכם באופן כלש/ו
 

צמדה או כל  י הה פת הפרשתוסן בהתשלום של סכום הקר  את   וש מאתנוו רשאים לדרתהי   אתם
או במספר  חלק ממנ  ואנו מדרו בדרישה אחת  כל  מלא דרישוים לתחייבישות  ובלבד שסך  תיכם, 

 לא יעלה על סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה. דרישותיכם  
 
 תב ערבות זה:כב
 
 סטיקה. ית לסטטיע"י הלשכה המרכזהמתפרסם מדד המחירים לצרכן  –" מדד"
 לכך.  מוךאו בס  2021 מאי 15שפורסם ביום  2021 אפריל  דשחודד מ –" מדד הבסיס"
 צועו של כל תשלום בפועל על פי כתב זה.הידוע קודם לבי  המדד האחרון –" מדד החדש ה"
 

ום השווה למכפלת  סכ ה  עלה לעומת מדד הבסיס, יהיו הפרשי ההצמדהש  המדד החד  אם יתברר כי
 די.ד היסוום הקרן מחולק במדסודי בסכ ש למדד היד החדבין המד ההפרש

 
 תנת לביטול. רת ובלתי תלויה ואינה ניחוז  לתיה בנזה היפי כתב  ו עלנתהתחייבו

 
   ה שהיא.ה בכל צור התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה ו/או להסב

 
 
 

 ועד בכלל.           1202        נתשל  צמבר דב      לחודש     13    ערבות זו תשאר בתוקפה עד ליום
 

וכל  מית תעשייתית נאות חובב, תוזרת לכך שהמועצה מקוח תי בלה  ותנ כמם בזאת הסאנו נותני
המוחלט דעתה  שיקול  אלפי  לפנות  לע,  מעת  הערבות  תוקף  הארכת  את  ולדרוש  ואנו  לינו  ת 

 ידכם  לע  קף הערבות, ככל שיידרשכמתנו לכך שנאריך את תויקים אף הס מענ

 בכבוד רב,           
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 המציע תהצהר –  8מסמך 

 ודלכב

 ות חובב ית תעשייתית נאהמקומ צהועהמ

 109/202ז פומבי מס'   מכר –טופס הצעה, הצהרות והתחייבויות 

נתי/נו  כי לאחר שבחנתי/נו לעומק והבים בזאת  _______ מצהיר/אני/ו הח"מ ___________  .1
למכרז,   התנאים  כל  המהחואת  המפופרזה,  הטכני/ים  אט/ים  בין  המכרז,  בחוברת  ם  רטים 

  –)להלן  במקום שנועד לביצוע העבודות נשוא המכרז  קרתי/נו  ר שביולאח  לאו,  ן אםצורפו ובי
לי/נ העבודות שנודעו  ולאחר  אותו,  ובדקתי/נו  בירו (,  בעקבות  שערכתי/נו,ו,  הפרט  רים  ים  כל 

לבצע את העבודות    ים בזאתנני/ו מציע/ה  ען,יצו לב  ל העבודות והאפשרויותיצוען ש הנוגעים לב
 .   ידי/נוחתום על  לא והות המ מוי כהכתב  המפורטים ב  במחירים

 
והבנ .2 אתקראתי/נו  היטב  והגשתי  תי/נו  ותנאיו  המכרז  מסמכי  סמך  / כל  על  זו  הצעתי/נו  נו 

  עותנהיה מנוע/ים מלהציג כל תבי/בירורים שערכתי/נו ואהיהו את מסמכי המכרז ובדיקתי/נ
לק  חו כל  ו איכ ומסמהמכרז    תנאידיעה ו/או אי הבנה של  בססנה על אי יישות שתתדרו/או  

על    כי אני/ו מקבל/ים  ומוסכם בזאתת כאלה; מוצהר  ם מראש על טענונו מוותר/ימהם ואני/
 ת. וברת המכרז ללא כל הסתייגהתנאים הכלולים בחוההתחייבויות ו עצמי/נו את כל 

 
כי   .3 בזאת,  ומוסכם  ביס/אנימוצהר  את  סת ו  כאהצעתי/נו  י/נו  בדיקותיי/נו  סמך  על  מור  זאת 

ה  שתתבססנעות או דרישות  מלהציג כל תבי  יה מנוע/ים ל כן אהיה/נה עעיל ודל  2-ו  1  בסעיפים
סמכים הנ"ל  רז או איזה מקרב המל תנאי המכדיעה וגם/או אי הבנה שעל כל טענות של אי י

 ים מראש על כל טענות כאלה. / ואני/ו מוותר
 
בסיס  על    םתשולהתמורה  וכי  עבודות תתבצענה בהתאם למסמכי מכרז זה  ם כי הסכומו  ועיד .4

המוצעים על  , על נספחיו, ועל פי המחירים  10  מסמך  –ההסכם  ם להוראות  צעתי/נו בהתאה
 נה בקשר לכך.  ם על כל טעמוותר/י , ואני/ושלב בתכנוןינו ביחס לכל יד
 

הנקוב  בדקתי/נו .5 התמורה  כי  ב ומצאתי/נו,  א   נו הצעתי/ה  ומהמניחה  דעתי/נו  תמורה  ת  ווה 
המחירים  ו מאשר/ים כי  / ה. עוד אנינשוא מכרז ז   ותיי/נ ויוב יהתחינת לכל  והוגמלאה, שלמה  

סו / בהצעתי הינם  ו נו  ישתנו,  לא  הפיים,  כל  את  כוללים  המ הם  בין  בין  הוצאות,  יוחדות, 
מכי  רישות מסלדבהתאם  ת,  סוג, הכרוכות בביצוע העבודוות ובין האחרות, מכל מין  הכלליו

  ענה בשל אים תביעה או טוציג שא/נ  א כי לנו זו ועתי/המסמכים המצורפים להצ  המכרז וכל
י אי  ל  קשורים להסכם או שכל אחד מהמסמכים ההסכם או של  דיעה של תנאי ההבנה, או 

 מסמכי ההצעה. 
 

 
יסיון  והנ האדם  כוח  דע, הרישיונות, האישורים,  יחיות, ה י ברשותי/נו המומאני/ו מצהיר/ים כ .6

ביצהד לשם  נשוא  רושים  העבודות  של  ה  המכרזוען  בהינ  זאת  צעתנווכי  הסמכויותה  ,  גדר 
ו עפהכוחות  שלנו  היסודהמטרות  מסמכי  ה  "י  וכי  ידי שלנו  על  אושרה  הגופים    גשתה 

 במציע. המוסמכים 
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יסיון  האדם והנ אישורים, כוח  יונות, הדע, הרישיחיות, ה י ברשותי/נו המומאני/ו מצהיר/ים כ .7

להד ביצרושים  ששם  העבוען  המכרז  ודותל  הצעתנו  נשוא  ב  וכי  הינה  הסמכויותזאת  ,  גדר 
ו עפהכוחות  שלנו  היסודהמטרות  מסמכי  ה  "י  וכי  ידי שלנו  על  אושרה  הגופים    גשתה 

 במציע. המוסמכים 

 
ומאשר/ים  מצהיר/אני/ו   .8 ידים  על  יבוצעו  העבודות  ו/י כי  אך  באמצענו  שמורשה  רק  מי  ות 

הרישיונות,  העבודות כל  ך כל ביצוע  ידי/נו במהל יו ב כי יה ומן וסה ומיין, מנופי כל ד  לבצען על
 על ידי/נו. בדין לביצוען  ישורים הנדרשיםהיתרים והאה

 
ו .9 חל על העבודות  ז והוראות כל דין הטים שצורפו למכר מאשר/ים, כי המפראני/ו מצהיר/ים 

וי  זנשוא המכר לי/למוכר  ויחול דוע  נק  תים אלאדות/שירועל העבו  נו היטב    ורשות בע מפאם 
 ת.אחר

 
מ .10 לב    הצעהכי    צהיר/יםאני/ו  בתום  מוגשת  קנזאת  כל  קשוללא  קשירת  חבירה  וניה,  או  ר 

 . מציע אחר לאותו מכרזזה עם כל בחו

 
אני/ו   .11 תתקבל,  זאת  הצעתי/נו  לחתאם  בזאת  מולכםמתחייב/ים  החוזה  על    14  בתוך  ום 

עשר(  )ארבע קבלתה  מיום  כל  בידי  ולמסור  הראשונה  דרישתכם  ימים  כהמסמככם  נדרש ים 
 המכרז. במסמכי 

 
ת להוציא  ה מחויבבל, המועצה אינ ם הצעה זאת תתקים כי גם אלי/נו ואני/ו מסכים/מ  ועיד .12

הפועל באמ כלל העבודאל  נשוא המכצעותי/נו את  רשאית  ות  והיא תהא  להקטין/לצמצם רז 
ה  היקף  נשעבאת  דעתהוא המכרודות  לשיקול  מ  הבלעדי.  ז,  כ  וותר/יםאני/ו  טענהעל    ו/או  ל 

 תמכות. יה ו/או הסענה בדבר ציפיזה לרבות טצה בעניין  עה כלפי המועתבי

 
שנה  הינו אמת וכי הנני/ו וכן קבלני המים כי כל האמור בהצעתי/נו על נספחיה  /מצהיר  הנני/ו .13

ו ככל  ע מטעמי/נו  המועצה  ידי  על  בת ומיאושרו  הנד/ים  הנאים  במסמכי  באשדרשים  ר  מכרז 
 מכרז. הצעה ל  למציעי

 
  .31/12/2021ם  יוקפה עד ל י ותהא תלשינולביטול או  ינה ניתנת  לתי חוזרת ואיא בהזו    הצעה .14

צה  לתקופה נוספת כפי הנדרש ע"י המוע  לפי דרישת המועצה אאריך/נאריך את תוקף ההצעה
מועצה  במכרז והכי ככל ונוכרז כזוכים    מיםסכימ   ואנוברור לנטו  במכרז.    לשם בחירת הזוכה

בהאי  קשרתת מחנהי ם  סכתנו  ל ה  ו/וייבים  השירותים  את  המוצריםספק  המפורטים    או 
ההתקשעתבהצ כל תקופת  בנו במשך  כולה  על המחרות  תוספת  כל  ללא  ירים  מחירי הצעתנו 

 המפורטים בהצעתנו. 
 

מ .15 שהמוע  סכים/מיםהנני/ו  עלכך  ממני/ו,  תדרוש  הוכחה  דע  קולשיפ"י  צה  כל  הבלעדי,  תה 
לנכושת בדבר  ראה  נירי/כושן,  ורי/נונסינו,  הו  בדברמתי/נו  ו/או  הכספית    מקצועית,  היכולת 
ניינים  י בחירתה, לקבלת מידע בקשר לכל העדם אחר, לפ נה ללקוחותיי/נו ולכל אתפנו,  /שלי

קול דעתה  שי  פי  עלרז,  נטי להצעתי/נו ולמכר עלי/נו שהוא רלוו האמורים לעיל ולכל מידע אח
 הבלעדי. 

 
לדון ו/או לא  דעתה, להחליט שלא    ת לשיקולרשאיועצה  י הממים, כ/ו מסכיםאני/ נו ולי/  ידוע .16

בהצעלבו/או  לקבל   למועצחור  אם  למועצה  תי/נו  ו/או  רעהיה  ה  הקש  ניסיון  בכל  ור  עמי/נו 
ו בהם,  י/נידתעמ ים ורי/נו, בלוחות הזמנהיתר, בקשר עם כוש  עו על ידי/נו וביןלעבודות שבוצ

השירותים,   לבצע  ביכולתי/בטיב  הרכבדודות,  העבאת  נו  באמינותי/נו,  ותי/נו,  תנהלי 
עמ במיומ  ובאופן  תהיה    נוידתי/נותי/נו,  כן  רשאבהתחייבויות.  הצעה  המועצה  לפסול  ית 

קיים קשר  ה ו/או אם מצאה כי  יעים אחרים אם יוכח לכאורה קשר כזשהוגשה בתאום עם מצ
ים  קשר, ות ות אחיחבר ין קשרים ב  המציעים,כלל זה קשרי בעלות בין וב  ים,יעהמצ מוקדם בין 

 יסנית. כסצעה תאם קיים חשש כי הה בנות וכיוצ"ב ו/או ין חברותב
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אמלא/נמל .17 לא  הצעתי/נואם  אחר  מהתח   א  איזה  אקיים/נקיים  לא  כאמור,  או  ייבויותיי/נו 

רשאים,   להסכמתתהיו  להזדקק  הודעהמבלי  למתן  או  ודממוק  י/נו  סעד  מבלת  מכל  לגרוע  י 
הנ לכם  אחר  מס תון  פי  ו/המ  מכיעל  פ ע  אוכרז  כל ל  לח  י  הבנקאדין,  הערבות  את  ית  לט 

ו/המצורפות להצעתי  ומוזאנו  כפיצויים קבועים  והפסדים העלולים    ערכים מראשת,  לנזקים 
 כם עקב כך.  להיגרם ל

 
 

תי .18 זה  בטופס  הנתונהלמונחים  המשמעות  בתנאי    נתן  מפורשות  קב נ  אםאלא    המכרז, להם  ע 
 ת.אחר

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 פרטי המציע 

 ___ _________ ________  רז ש הקשר למכיא 
 ______ ______________ יד תפק 

 _______________ _____ ציע ת המכתוב 

 ____________________  נייד ן + טלפו  

 ____________________  ל ופקס כתובת דוא" 

 ___ _________________  ה + חותמת ימחת 
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 יע פס הצעת המצטו –  9מסמך 

 09/2021ז מס' רמכב   יעהמצהצעת    
 

רז ולבצע את  את כל התחייבויותינו על פי מסמכי המכבהמשך להצהרותינו אנו מתחייבים למלא  
 כל השרותים לרבות בין היתר:

 
ניסיון  מומחים והלספק את כל החומרים, האמצעים כח האדם הנדרש , אנשי המקצוע,   .1

 רז.י מסמכי המכהדרושים לשם ביצוע השרותים, בהתאם לתנא
 

,  ים,  חומר .2 צילומים,  הדפסות,  רכבים  מזכירות  שירותי  הנדרש מחשוב,  וכל  מומחים  
 לביצוע מלא ומושלם של השרותים. 

 
עובדים על ידי המציע הזוכה על פי תנאי   .3 כל ההוצאות והתשלומים הכרוכים בהעסקת 

 . פי כל דיןהמכרז ועל 
 

המכר .4 במסמכי  המפורטים  והתשלומים  ההוצאות  סוכל  מאיזה  שז,  תנא א  א,הוג  י  שר 
 המכרז מחייבים את המציע הזוכה. 

   
 הזוכה. רווחי המציע  .5

 
לבי .6 המכרז הצעתנו  לתנאי  בהתאם  המכרז  נשוא  השרותים  כלל  של  ומושלם  מלא  צוע 

 : נספחיו והמפרטים המצורפים לו ובהתאם להוראות כל דין היא
 

 
הס בלמען  ספק  יר  זה  בסכום  כי  לקבלן,  העברור  כל  השירוכללו  ו תיודות,  כפי    כהמיהתם 

 הטכניים.  םנספח המפרטי –א להסכם ההתקשרות 9שמפורטות בנספח 
 
 

 : צעת המחירה .1
 

 כולל מע"מ    לא"כ סה מחיר פריט

 
את פירוט תמחור  כוללתהל הצעתינו  הסך הכולל ש

  כתב –ג'  פחנסהשירותים במסלול שכירות עפ"י 
 לשנה הכמויות

 

 
 

 כוללים מע"מ.לעיל ובכתב הכמויות אינם  חיריםמה •

 וכל הוצאותיו. רווחי הקבלן ללים כלכו המחירים  •
ס • של  שבמקרה  בין  רשאית  תירה  זה  במסמך  שצוין  המחיר  לבין  הכמויות  בכתב  הצעתנו  ווי 

ר תחייב  אמועה הנכונה וההצעה כ כהצ  יםתילחשב את ההצעה הזולה מבין השוועדת המכרזים  
תנו מול הצעאל  ולה הינה הצעתנו במסמך זה, יחושב שיעור ההפחתה  הצעה הז)ככל והאותנו  

 ת יופחתו באותו שיעור(.ב הכמויות והמחירים בכתב הכמויובכת
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 :הערות כלליות

 
והתמיכה    לו כל העבודות, השירותיםינו מצהיר, כי בסכום זה יכללמען הסר ספק ברור לקבלן וה

בנספ שמפורטות  ההתקשרות    א'9ח  כפי  ה  –להסכם  המפרטים  המכרז  נספח  ובדרישות  טכניים 
 בכלל.  

והינ  ורבר כי  לקבלן  מצהיר  המחיר  ו  הצעת  שמחירי  ב ישארי מוסכם  של  ג,  נםעיו  במקרה  ם 
החל של  במקרה  גם  וכן  בכמויות  תקופת  הפחתה/הוספה  אורך  לכל  שהיא  סיבה  מכל  דגם  פת 

 קשרות. ההת
 "מ.ם לעייל  אינם כוללים מעיריהמח

 
 

 חתימת הקבלן על הצעת המחיר:
 

 : _______________  לןהקבשם 
  

 _______________ _ :חתימהרשה השם מו
  

 ________ _________ : __ התפקיד מורשה החתימ 
 

  המחירים המוצעים בהצעה זו למשך כל תקופת   פע"   למולמדד כלשהו וישוא יוצמדו  המחירים ל
במכרכהגדרת  האופציה  ו/או תקופותההתקשרות.   ולא תתווסף  ם  ובנספחיו  כל  ז  תוספת  עליהם 

 . יההאופצ וספת שהיא לרבות בתקופות מות או כל תמחירי התשו יתלימעת ר או תוספת הנובע יוק
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 מפרט טכני –א' 9מסמך 

 

דפסות ומכונות  ל מה שואחזק  התקנה  לאספקה 09/2021טכני עבור מכרז פומבי מספר  רטמפ

 נאות חובב יתיתמועצה מקומית תעשיור צילום במיקור חוץ עב

 

 כללי  .1

בבקונ פ  המועצה 1.1 בזאת  שה  לקבלת  השה  אספקה  למכונות  ואחזנה  קתירותי  קה 

ואילו    מועצהבכלל האתרים ב    בכל מוסדותיה,   ות צילום מדפסות ומכונות משולב

למכרז   ההתקשרות  תקופת  במסגרת  והכל  שיתווספו  להחזה,  לטת  בהתאם 

 .  המועצה

מדפס  1.1.1 יספק  צילוםהקבלן  מכונות  משולבים    ות  למועצה  ומכשירים 

 . רט הטכנילמפז וישות המכרבהתאם לדר

שי 1.1.2 ומהיהי   פקוו סהמכונות  חדשות  יצרן  ו  של  ביותר  המתקדמים  דגמים 

 מכונה המסופקת. ה

יתמכ  1.1.3 במעהמכונות  ובכללם  ו  השונות  הפעלה  על   Windowsרכות 

ו  גרסאותיו  לדאוג   . באחריות הספקMac  –ו    Linuxידיות,  העת השונות 

 תקינה.  להשלים כל רכיב או תוכנה על פי הצורך להפעלה

המוצקת  אספ 1.1.4 הציוד,  וירהמדפסות,  הם  הדרוכל  לתפעול  חומרים  שים 

ועל    ואחזקה שוטפת של המדפסות, הינם פק הזוכה,  ן הסחשבובאחריות 

זה ולרבות    ט במכרז, כמפוררשוכל הנד  סיכות  רבות חומרים מתכלים,  ל

 ות אלו.  פול בתקלות במכונ הטי

ה  1.1.5 לבטיחות  הבלעדי  האחראי  יהיה  הזוכה  ולעובהקבלן  דיו  מדפסות 

 במדפסות. המטפלים 

בהתאם להצעת המחיר של הקבלן ולצרכי    ועצהמהיקבע ע"י    ונותהמכ   גסו 1.1.6

 .  המועצה

יהשירמתן   1.1.7 המכונותות  באספקת  הגדרה  היה  וחיבור  ,  מלאה  והתקנה 

המ ורשת  לעמדות  פקסים,הגדר,  המועצהחשב  של  מלאה  בהתאם    ה 

 . המועצהטעם  להוראות המקצועיות שיונחה הקבלן ע"י המנהל מ

ו 1.1.8 לספק להתקין  נדרש  ומכונות מדפ  חזק תלהספק  צילום מחלקתיות    סות 

לאגפי   לאחר    המועצה ואישיות  זאת  צרלמיד השונים  כל  ת  של  כים 

 אגף/משתמש.  

,  מדפסת  כלבכמות ההדפסות  סוג ול  ח מסודר עהקבלן יעביר מדי חודש דו 1.1.9

למזמין     .בהתאם לדרישות המכרז תוכנת ניהול  לספירת מונים  ת  באמצעו

גישה  תהי לקבבכל    המלאה  זו    וניםנת  תלזמן  וללא  מתוכנה  ישיר  באופן 

 ן. צורך לפנייה לקבל 
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 שרות לרבות תקופות הארכת ההסכם.ההתק  תקופתהשירות יסופק בכל  1.1.10

 סף.  זרה ללא חיוב נואתרי הרשות לספק וחוד מהובלת הציהשירות יכלול  1.1.11

יאוחסן  סף למלאי שונסט טונרים  וכן  מלא  סט טונרים  לכל מכונה יסופק   1.1.12

 .  במועצה

 ימי עסקים.  2עד   תסופק להתכמ דוי הזמנת צ 1.1.13

לו   1.1.14 שיאפשר  חילוף  חלקי  מחסן  יחזיק  שיר הקבלן  מיטב לתת  לטיפול  ות  י 

 שוטף כנדרש במכרז זה. 

יחזי  1.1.15 חו  קהקבלן  מתכלבמלאי  מספקמרים  בכמות  שירות  ים  למתן  ת 

 .  SLA -תאם לבה

לקריאו 1.1.16 בפניה  יתמוך  שירות:  קריאות  הן  מוקד  שירות  והן  ת  בטלפון 

   ל.ייבמ באמצעות פניה 

 

2. SLA 

 .  17:00עד  8:00ענה בימים א' עד ה' בין השעות  יספק מ המוקד   2.1

 שעות.   4תטופל עד   –שביתה תקלה מ 2.2

 ( NBDלמחרת )ביום ש ענהתי  –תקלה שאינה משביתה  2.3

יסון המכונה  במקרה ותיק  2.4 קבלן  ה  ממועד פתיחת התקלה,  שעות  24תוך  תיים  לא 

ע  2   תום  דעערך למכונה התקולה    תוות שנה חליפייספק מכו  פתיחת  סקים מימי 

   התקלה.

באם 2.5 אחרת  מכונה  ויתקין  חשבונו  על  יחליף  על  תתקיים    הקבלן  שתחזור  תקלה 

   .כלשהיאונה במכ פעמים 3 –עצמה יותר מ 

לרבעו 2.6 אחת  יבצע  טכנאהספק  באמצעות  מטעמו,  ן,  שירות  בכל  י  מונע  טיפול 

 עצה. המכונות המותקנות במו

 

 :ההתקנ .3

המוע 3.1 ממשרדי  קומה  )ובסה"כ  אז ב  מכונות  2  תקנויו  הצ בכל  הציבוריים    4ורים 

י   מכונות( קבצים  העברת  אלחשיאפשרו  באופן  להדפסה  ממכשירים  שירות  וטי, 

 ניידים. ון מכשירי טלפמורשים וכן מ

ה 3.2 ולהתקין לן  קב באחריות  המכונות  לספק  להגדיר  את  לרשת  ,  אותם  ולחבר 

, אבטחת  יםתאיממן  קתלי התקנת מנה וע הגדרות ה ת, כולל ביצהמחשוב הארגוני

תקינה    ידעמ עבודה  לצורך  הדרושה  אחרת  פעולה  המכונמלאה  וכל  כל    השל  על 

 .  תכונותיה

למייל,  או  קה למחשב  צדדית, סריוסריקה דו  כל מכונה משולבת תתמוך בהדפסה   3.3

 דפים בצילום וסריקה.   25מינימום קס ומגש לטעינת צילום, פ
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ה עברית, המכונה  ה התומך בשפ הפעלע לגמ ופקו עם פנל  ם גדולות יסמכונות צילו 3.4

החלקי כל  עם  מעתגיע  מגירות,  כגון  הדרושים  רכיב  ם  כל  או  גלגלים  אחר.  מד, 

ל  , סריקה למיי ה צבעונית, סריקום דו צדדיודפסה וציל המכונה תתמוך בסריקה ה

יכולת    ,AD  –קות ל  כתובת מוגדרת במכונה כולל אפשרות התממש  מתוך רשימת

 פי הרשאות.  רטיס/תג על בר כהע וא הפעלת קוד משתמש 

,  FAX  2 MAILבקבלת  תמכו  ות שיוגדרו יהמכונבמידה ויתבקש על ידי המועצה,   3.5

 רת.  שתוגדר בש פקס שיתקבל יועבר לתיקייה

ומכונות   3.6 המדפסות  ניתן  לכל  באהצילום  לגשת  ניהול    WEBמצעות  יהיה  לצורך 

 . תשהל הרידי מנ  שיוגדרו על ל פי הרשאותמכל תחנה ברשת וע

מטלפונים    ימותמסו נות  במכו 3.7 הדפסה  תתאפשר  המועצה  ידי  על  שיוגדרו 

 סלולאריים. 

ידאג לבצע  רשת, הספק  ידאג לספק נקודת תקשורת לחיבור מכונה ל  המועצהיג  צנ 3.8

כל ההגדרות   חיבורה  את  עםלצורך  וביחד  להגדיר את    לרשת  ידאגו  הרשת  מנהל 

 שאות גישה.  כולל מתן הרת הארגונית המכונה ברש

ל המכונות כולל המידע הדרוש כגון: מספר טלפון  על כ  תקןשיושילוט  ק  יספ  בלןקה 3.9

 גם, מספר סידורי, שם מחלקה/אגף. ת, יצרן, דלשירו

י 3.10 הורהקבלן  ובמידתהפ   אותספק  מכונה.  לכל  ה  עלה  יספק  הפעלה  הצורך  וראות 

 יודבקו על גבי או על יד המכונות. ש

 בלבד. מלאים ר  טונ ילו מיכ יסופק  3.11

מערכתאתר  ב  ןי קית  הקבלן 3.12 בסב  הלקוח  שתתמוך  ובקרה  עבודה  שליטה  יבת 

הת ניטור  לצורך  בזמן  מיקרוסופט  מאובטחת    אמת.קנים  בצורה  תוגדר  המערכת 

 שים. לבלתי מור פשרות גישהוללא א 

ש 3.13 ידיבמכונות  על  יתקין  יוגדרו  הדפסות,     המועצה  לניהול  חיצוני  התקן  הקבלן 

בהה יופעל  כרטיתקן  אאמצעות  של  העובד  הש נס  כןמועצי  כמו  ההתקנה  ה.     ,

בח הדפסה  דוחות  הפקת  לרבות  מלאה  ניהול  מערכת  עתכלול  של:  ובד,  תכים 

כמות  על  התראות  המועצה,  כלל  חרי  מחלקה,  חתכ צילום  וכן  לפי  גה  נוספים  ים 

ל התוכנה השוטף, כולל הפקת הדוחות יהיה על ידי  מדגש כי תפעו  דרישת הלקוח.  

הקבל באחריות  המועצה.   הביצ  ןאנשי  לוע  מלאה  המועדרכה  בהפעלת  אנשי  צה 

מערכ הדוחות.   והפקת  ההדפסה  ניהול  תנוהלמכלול  זו  אבטחת    ת  הגדרות  תחת 

 המידע של לקוח. 
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 שוטף ש ותפעולמימו .4

ימים  שבעה  יקבע פגישה בתוך  פרויקט אשר  מו ליישום הטעהקבלן ימציא מנהל מ 4.1

להקמת   העבודה  לתוכנית  בהתאם  ויפעל  הזכייה  ו הפרוימהודעת  התקנת  קט 

 ות במועצה כמפורט להלן.   המכונ 

ברציפות 4.2 יתבצע  בפועל  ההחלפה  המנהל    תהליך  להוראות  בהתאם  ובהמשכיות 

 צה.  טעם המועמ

ספק,  4.3 הסר  יהמימו  למען  וההטמעה  ההקמה  בהעב  וי ש  הפרטים  תלויים  רת 

 חומרים המתאימים והרלוונטיים על ידי המועצה.  וה

מ  4.4 על  הזוכה אחריות מלאה  פי תהפרוימוש  לקבלן  על  כנית העבודה שתפורט  יקט 

   לת התקנה.להלן ותתואם עם הלקוח לפני תחי

מתכלים   4.5 חומרים  לאספקת  הזמנים  מלכ   –לוחות  ע"י  טונר  הזמנת  מאנל  שי  י 

שעות מרגע ההזמנה. הספק רשאי    48  –אוחר מ  ל הטונר לא יכיהמועצה, יסופק מ

מחו או  מקורי  טונר,  כל  הציוד  תפעול  לצורך  בלספק  דעת   התאםדש,  ו,  לשיקול 

ללא מריחות, ללא  ובלבד שאיכות הצילום או ההדפסה תהיה נקייה באיכות גבוהה  

כל או  צל,  סימני  של  נקודות,  המופק  לדף  הייתוספת  או א  המקורי  במסמך    תה 

 . עבודת ההדפסהב

 

 אחזקת המדפסות ומתן שירות .5

הקבלן 5.1 טל  מנהל  זמין  יהיה  החלטות,  לקבל  שמוסמך  מטעמו,  מי    בכל   פונית או 

 ועצה.  בכל זמני פעילות המ 17:00עד  8:00עבודה. יום עבודה ייחשב מ שעות יום ה

לקיחת המדפסת   5.2 והתיקון מצריך  יעמי במידה  לשימוש  ד הקבלמעבדת הקבלן,  לן 

מ זמוכ המועצה  חליפית  לנה  התואמת  התיקון,  נית  להשלמת  עד  המפרט  דרישות 

 ימי  עסקים.  2אשר בכל מקרה לא יעלה על  

ידי הקבלן  קינות המדפסות ומספר המ ית של מצב ת קופתה תיקבד 5.3 על  ונה תעשה 

אח של  ל  בתדירות  כפי    3  –ת  הפעולות,  מספר  לפי  או  בספרי  חודשים  שמצוין 

   המדפסות.   קה שלהתחזו

לפחות  יהקבלן   5.4 לממ  3יתן  הדרכה  נכונה  פגשי  להפעלה  פוטנציאלים  שתמשים 

המועצה    נוסף לעובדירכה  גש הד ומלאה למדפסות. במידת הצורך ייתן הקבלן מפ

 ה. על פי בקשתם. המפגשים יתואמו  עם האחראי מטעם המועצ

לאתר  5.5 הקבלן  מאתר  ושינוען  המדפסות  גם  הובלת  כמו  המועצה  באתר  בת הצי  ן 

 קבלן. י ועל חשבון ה"המיועד תתבצע ע 

על אף האמור לעיל, מוסכם כי בקרות נזק בזדון למדפסת שתיקונו אינו חל עפ"י   5.6

זה ה  הסכם  הקקבלןעל  מתחייב  במקום  ,  חדשה  מדפסת  למועצה  לספק  בלן 

בכפ וזאת  שניזוקה,  תוך  המדפסת  כן,  לעשות  המועצה  לדרישת  עבו  5וף  דה  ימי 

    מקבלת דרישה זו.
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 פסות לום ומדם למכונות ציומדרישות טכניות מיני .6

 שחור לבן  A4 מדפסת לייזר  משולבת 6.1

 מדפסת/צילום/סריקה/פקס  6.1.1

 0DPI/ 1200x120ום  ינימלום מ רזולוציית הדפסה/צי 6.1.2

 דף בדקה.   38מהירות הדפסה מינימום  6.1.3

 . תהדפסה דו צדדי 6.1.4

 דף.   250ש נייר בעל תכולה מינימאלית של  מג 6.1.5

 לסריקה וצילום.  מינימוםדף  25מזין  6.1.6

 יל. ימסריקה ל  6.1.7

 . קסבפ תמיכה  6.1.8

 Microsoft/Linux/Macתמיכה בסביבת עבודה  6.1.9

 . USBיציאות: רשת/  6.1.10

 ית. רגונשת האגישה לניהול דרך מחשב בר 6.1.11

 דף.  3000-1000נפח הדפסות חודשית תמיכה ב  6.1.12

 

 בעוניתצ  A4מדפסת לייזר משולבת  6.2

 מדפסת/צילום/סריקה/פקס  6.2.1

 .  600x600 DPIפסה/צילום מינימום  רזולוציית הד  6.2.2

 דף בדקה.   20מינימום ה ס פמהירות הד 6.2.3

 הדפסה דו צדדית.  6.2.4

 דף.   250מגש נייר בעל תכולה מינימאלית של   6.2.5

 וצילום.  יקה לסר ם מינימודף  25מזין  6.2.6

 קה למייל. סרי 6.2.7

 תמיכה בפקס.  6.2.8

 Microsoft/Linux/Macתמיכה בסביבת עבודה  6.2.9

 . USBיציאות: רשת/  6.2.10

 שב ברשת הארגונית. גישה לניהול דרך מח 6.2.11

 . דף 2000-5000 תחודשי תמיכה בנפח הדפסות  6.2.12

 

 

 

 שחור לבן A3מכונת צילום משולבת  6.3

   .600x1200 DPIרזולוציית הדפסה/צילום מינימום   6.3.1

 דף בדקה.   25ום ינימ הדפסה מ רות מהי 6.3.2

 הדפסה דו צדדית.  6.3.3
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 דף.  50פידר להזנה של מינימום  6.3.4

 ף.  ד 250מגש נייר בעל תכולה מינימאלית של   6.3.5

 דף.   500נייר מינימום  מגש נוסף להזנת 6.3.6

 כן. ברת/שדכנת חומיכה בהת 6.3.7

 סריקה למייל.   6.3.8

 תמיכה בפקס.  6.3.9

 Microsoft/Linux/Macתמיכה בסביבת עבודה  6.3.10

 רשת. יציאות:  6.3.11

 מחשב ברשת הארגונית.   הול דרךלני גישה 6.3.12

 דף.  5000-2000תמיכה בנפח הדפסות חודשית  6.3.13

 

 צבעונית 3Aמכונת צילום משולבת  6.4

 .  1800x600 DPIנימום  יית הדפסה/צילום מי רזולוצ 6.4.1

 דף בדקה.   25ימום סה מינרות הדפימה 6.4.2

 הדפסה דו צדדית.  6.4.3

 דף.   50פידר להזנה של מינימום  6.4.4

 דף.  250ל  ית שנימאלמגש נייר בעל תכולה מי  6.4.5

 דף.   500גש נוסף להזנת נייר מינימום מ 6.4.6

 כן. תמיכה בהכנת חוברת/שד 6.4.7

 סריקה למייל.  6.4.8

 תמיכה בפקס.  6.4.9

 Microsoft/Linux/Macת עבודה תמיכה בסביב 6.4.10

 יציאות: רשת.  6.4.11

 ברשת הארגונית.  ך מחשבהול דרישה לניג 6.4.12

 דף.  5000-2000תמיכה בנפח הדפסות חודשית  6.4.13
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 ת  נדרשכמות מכונות  .7

 

 מכונות נדרשות  כמות מכונה  סוג #

         A4                  15ל  מדפסת לייזר משולבת ש      1

 A4                 15עונית מדפסת לייזר משולבת צב 2

 A4, A3                 3  צבע  מכונת צילום משולבת  3

 3                 סה"כ 

 

 מסתכמות ב:  2019פעימות המונה לצילומים שנערכו במועצה בשנת  7.1

 A3מתוכם   15% -כ   282,680 -כ   –שחור 

 A3מתוכם   10% -כ     57,384   -כ      –ע צב

 

והנתונים באים  בהיקף פעילות כזה או אחר    המועצה ת  די לחייב אן באמור בכיא

לקלצורך   בלבד.  תהי בלן  אומדן  כל  לא  וס מכל    טענהה  אם  מין  בקשר  שהוא  וג 

 .  נים אלונתו

 

 על פי צרכי  ן את כמות המדפסות ללא כל מגבלהלמועצה הזכות להגדיל/ להקטי

כלשהי בגין  תהיה כל זכות לטענה    ולקבלן לא במחיר היחידה  לא שינוי  המועצה, ל

 כך.

 

ום,  ות היתיאום עם הקבלן נותן השיר, בבאחריות הקבלן הזוכה לפרק מכונה ישנה 7.2

גטר לבקשת    ,טק-חברת  בהתאם  חדשה  מכונה  מכונה    המועצהולהמציא  להצבת 

 במקום מכונה ישנה.   חדשה

  

 הספקהתכנית עבודה ומועדי  .8

הגורמים    דה אשר תבוצע בתיאום עםווכה מתחייב לעמוד בתכנית העב ן הז הקבל 8.1

 .  מועצההרלוונטיים ב
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   :קט ע"י הקבלן הזוכהלו"ז לביצוע הפרוי 8.2

 

 קלנדריים מהודעת הזכייה  ימים פעולות הור  תיא ר מספ

 ימים   7תוך  קיום ישיבת תיאום ראשונית 1

 ימים.   10תוך  העמדת תכנית עבודה לביצוע 2

 ימים.   30תוך  אספקת המכונות  3

 

 

 :לפת ציוד בתום תקופת החוזהחה .9

בת 9.1 ההתקשרות  להמשך  וכתנאי  החוזה  שנות  שלוש  יחליף  בתום  האופציה,  קופת 

 נלווה שסופק ללקוח בציוד חדש. דפסות וציודל המכאת  הקבלן

 ל הוראות מכרז זה. החלפת הציוד תבוצע בהתאם לכ 9.2

 

 בעלות .10

ת 10.1 הקבהמדפסות  בבעלות  הסכ היינה  תקופת  בכל  הרשות לן  ואין  זה,  בידי    ם 

 רחיק ממנה סימן זיהוי.  להסתיר או לה  המועצה

בזא 10.2 מצהירה  ספקות  הסרת  והיא    המועצהת  לשם  לה  ידוע  כיממסכיכי  אין    ה 

ואי   החזקתה שימוש,  זכות  למעט  הקבלן  כנגד  זכות  שום  לה  מקנה  ן  במדפסת 

 בידיה.   עיקול על המדפסותהחזקתה מקנה לה שיעבוד או משכון, 

 

 שימוש במדפסת .11

הינן  מטרה שה ולעל הדעת    תומתקבלונה  ה שימוש במכונות בצורה נכ שעת  המועצה 11.1

   מיועדות.

 הקבלן.   מסופקים ע"ישלא מרים מתחייבת שלא להשתמש בחו  צההמוע 11.2

לשימ   המועצה  המסופקים  בחומרים  להשתמש  שלא  לכל  מתחייבת  במדפסת  וש 

 הוראות הקבלן. מטרה אחרת הנוגדת את  
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 טבלת קנסות .12

 

 כדלקמן:קנס בתשלום יותר מהמקרים הבאים, יישא הספק   או/בהתרחש אחד ו 12.1

 

 יאה ₪ לקר  100 ה קריאיחת השעות מרגע פת  48בתוך טכנאי  איחור ו/או אי הגעת  

 לא   שעות מרגע פתיחת הקריאה והקבלן 48מדפסת שלא תתוקן עד 

 יקון  יספק מדפסות חלופית עד לסיום הת 

 ום ₪ לי 200

 ודש בכל מקרה של רמה בח קריאות 4אי החלפת מדפסת אחרי 

 לות גבוהה של תק

 ₪ ליום עד להחלפה  200

 ₪ ליום   300 ודעה ימי עבודה מתאריך הה  14תוך   אי הצבת מדפסת
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 :מפרט מדפסות פריסה עפ"י אגפים .13

 

 אגף הגנת הסביבה   הנהלה 

 שחור/לבן  20  צבעונית  1

 שחור/לבן  21  נית עוצב 2

 שחור/לבן  22  צבעונית  3

 שחור/לבן  23  שחור/לבן  4

 צבעונית  24  שחור/לבן  5

    שחור/לבן  6

    צבעונית  7

     

    גזברות 

    צבעונית  8

    צבעונית  9

    שחור/לבן  10

    צבעונית  11

 אגף תפעול ולוגיסטיקה   שחור/לבן  12

 צבעונית  25   

 שחור/לבן  26  רכש

 שחור/לבן  27  צבעוני  13

    שחור/לבן  14

     

 הנדסה אגף   בטחון 

 צבעונית    28  צבעונית  15

 צבעונית  29  ר/לבן שחו 16

 שחור/לבן  30   

 שחור/לבן  31  כללי

 צבעונית  32  גדולה משולבת -1קומה   –מדפסות  חדר  17  

 ת צבעוני  33  גדולה משולבת  0קומה   –מדפסות  חדר  18

    משולבת  גדולה1קומה   –מדפסות  חדר     19
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 10 – מסמך
 ה התקשרות חוז

                
 1202שנת               לחודש                   שנערך ונחתם ביום  

 
 בין

 עשייתית נאות חובב המקומית ת המועצה             
 ב חוב ותנא                                                   

 מה כדיןהחתי רשימו צעותבאמ
 (המזמין ו/או   המועצה)להלן: 

 אחד  מצד
 ובין

                                                                     ח.פ/ע.                                     

                                                                                                                  ' מרח                       

                                      פקס':                               טל':                       

                     דוא"ל:                             

                     "(הספקאו " "המציע הזוכה"הלן: )ל                                                            
                         

 מצד שני 
 

ה  09/2021  מס'  כרז הזוכה הינו הזוכה במ והמציע  הואיל: ואחזק תלאספקה   ה קנה 
במיקור   צילום  ומכונות  מדפסות  מקומיתשל  מועצה  עבור  נאות   חוץ  תעשייתית 

לתוכניו  חובב ולמבהתאם  שצורפרטית  כנם  והמפו  ממסמכי הוויספחים  חלק    ם 
 "( כרזהמאות חובב )להלן: "ומית תעשייתית נהמכרז שפורסם על ידי המועצה המק

 
ולת  ון, הידע, הכישורים המקצועיים והיכבעל הניסי   והמציע הזוכה מצהיר כי הוא              והואיל

 ברמה הגבוהה ביותר. את העבודות לבצע  
 

המווברצו והואיל: הזוכה  מהמצ  להזמין עצה  ן  מדפסות יע  של  ואחזקה  התקנה  לאספקה  
במ צילום  תעשייתיומכונות  מקומית  מועצה  עבור  חוץ  חובביקור  נאות  תאם  בה   ת 

כנספחילת שצורפו  והמפרטים  בהתאם   והמהווים   םוכניות  המכרז  ממסמכי  חלק 
טים המפורכול בתנאים  יין לבצע את העבודות והרז, והמציע הזוכה מעונ לתנאי המכ

 ז.  המכר במסמכי
                  

 : דדים כדלקמןהצבין ם  והותנה לפיכך הוצהר, הוסכ
 

ות נהתקנה ואחזקה של מדפסות ומכו   לאספקהמהמציע הזוכה    המועצה מזמינה בזאת .1
במסמכי המכרז כאמור    יתית נאות חובבבמיקור חוץ עבור מועצה מקומית תעשיצילום  

 "(.         העבודהזה )להלן: "  זהד מחותי נפרבל  כחלק ותנאי ההתקשרות הרצ"ב
 

 6543156-08ון: טלפו אמיר יוסף זה היננציג המועצה לצורך חוזה  .2
 

בחוזה זה, נספחי  המפורטים    אם לפרטיםב לבצע את העבודה בהתהמציע הזוכה מתחיי .3
 ה זה ועל פי מסמכי ותנאי המכרז. ב כחלק בלתי נפרד מחוזהמכרז ותנאיו הרצ"

 החתום:ם על הצדדי באו לראיהו
    ___________________ 

 חותמת                
 

__________       _________                 ___________________________       ___ ____ 
 גזבר   ת תעשייתית נאות חובב המועצה המקומי                                           ע הזוכה  יהמצ 
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 שרות ההתק תנאי – 1ק פר

 
 

 כללי  –פרק א' 
 
 ות החוזה. הורא  דין המבוא וההצהרות הכלולות בו כדין  .1

 
 תת ופרשנוהגדרו .2

למונחיםב 2.2 יהיו  זה  הימני  חוזה  בטור  הפ  המפורטים  המידלהלן  או  שמעות  רוש 
 הדברים אחרת.  אלא אם כן מחייב הקשר המפורטים בטור השמאלי דלהלן,

 
 המשמעות המונחים   

 
 ים הכללים של המכרז.התנא המכרז" נאי "ת  

 
נציגיו של המ  "המציע הזוכה"   חיו,  זוכה, עובדיו, שלציע הלרבות 

ומור משנשיו  ספק/ספק  כל  הפועל  לרבות  ה 
 העבודה.  מו לביצועבשמו  או מטע

 
יו, בין שצורפו ובין  פירושו חוזה זה על כל נספח "החוזה"

המיוחש המפרטים  לרבות  מצורפים,  דים,  אינם 
ין וסוג, שהוא שיצורף לחוזה  מכל ממסמך,  וכל  

 משנות.   כניותבעתיד לרבות פרטים נוספות או ת
 
 

העבודו " יםשירותהאו " ה""העבוד כל  וההתחייב פירושה  והפעולות  ויות  ת, 
העב חוכל   של  וההתחייבויות  לק  הפעולות  ודות, 

המ לבצע  שעל  הזוכה  זה  בהתאם  ציע  לחוזה 
קה של  ואחז תקנה  אספקה  הונספחיו בקשר עם  

עבור מדפסו חוץ  במיקור  צילום  ומכונות  ת 
בין אם    ,ות חובבמועצה מקומית תעשייתית נא

 . ולא  היא מפורשת ובין אם
 

  
 דרוש לביצוע העבודה. הציוד ה כל "הציוד"

  
תכנון החומרים"" מוצרחומרים,  מדידות  עזרים,  ציוד  ,  ים, 

וחשמלי, החומרים    מכני  כל  ו/או  עזר  חומרי 
 ודה. ע העבלביצו   שים הדרו  האחרים

 
 
ידי המועצה המקומית תעשייתית  מי שיקבע על   "ממונהה"

לק  ל חאות חובב לפקח על ביצוע העבודה או כנ
 ממנה. 

 
 בד:בל  ןימת המקרים המנויים להלרש ליון"כוח ע"

כוחות מזוינים  ויב, קרבות עם  מלחמה, פלישת א 
אויב  מדינת  ובין     של  מלחמה  שהוכרזה  )בין 

ק מובהר בזאת  סר ספלמען הבע.  סון טשלא( וא
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מילואי גיוס  אינם  כי  והשבתות  שביתות  ם, 
  ככוח עליון.  נחשבים

 
 

תו  ו את החוזה כחיקוק כמשמע ות רואיםפרשנ  חוזה. לצורךל החוק הפרשנות יחול ע 2.3
 בחוק הנ"ל. 

 
זה 2.4 השחוזה  נספחיו  על  בעת,  יובאו  ואשר  הקיימים  של  ונים  במקרה  יפורש  לא  יד 

ה העולה ממנו,  ות כנגד מנסחו אלא לפי הכוונמשמע-או דו  אות,י וודסתירה, ספק א 
הזדקקות כל  ה  וללא  ולחלוקת  שוליים  לכותרות  ו חוזלכותרות,  לסעיפים  י  לסעיפה 

 משנה. 
        

 נספחים .3
ל ובין אם לאו, מהווים חלק  ם מצורפים בפוערטים להלן, בין אם המפוה המסמכים   .3.1

 בהתאם לכל דין.  עבודהע את ה לבצ  תחייבלתי נפרד מחוזה זה, והמציע הזוכה מב
 

 אישור קיום ביטוחים. נספח א'   

 נוסח ערבות ביצוע.  נספח ב'   

 כתב כמויות  נספח ג'   

 וח.  ישות ביטדר   ח ד' נספ

 דיות מידע. וירת ס התחייבות לשמ   נספח ה' 

 . פק בדבר שמירה על מאגרי מידעהצהרת ס  ספח ו' נ

 ות. נספח בטיח               נספח ז' 

 

 
הכ   המסמכים  לעיל,  מפורל  ולשםטים  להלן  יכונו  המכרז,  ותנאי  זה  חוזה    לרבות 

 הקיצור "מסמכי החוזה". 
 

חלק  ו המסמכים המהווים  ע הזוכה כי ברשות המצי   בזאת  למניעת כל ספק מצהיר .3.2
אלה לב לרבות  זה,  מחוזה  נפרד  הבש  תי  אותם,  קרא  כי  צורפו,  תוכנם,  לא  את  ין 

א ההסברים  כל  את  ביקיבל  ושר  לבצעקש  על  את    מתחייב  האמור  העבודה  כל  פי 
החוזה על ידי המציע הזוכה או אי התחשבות בו  בהם. אי הבנת תנאי כלשהו מתנאי  

סוג שהוא, ולא יהיו    ל סף מכשהי לקבלת תשלום נו קנה לספק זכות כללא ת  ל ידו ע
 בעניין זה.   ממונהה ו/או העות או דרישות כלפי  המועצבילו כל ת

 
 
 כה הזו המציעהצהרות  .4

 
ה 4.1 כי  זוכההמציע  וב  מצהיר   העבודות  נשוא  חובב/באתר  נאות  ברחבי  את  סייר  חן 

והנס המבנים   הפיזיים,  הנתונים  ההתנאים,  העבודהקשוריבות  בביצוע  ו/או    ים 
גורמי סביבנממנה, התכ   הנובעים ותושביות המפרטים  באה  וכל  ים  ,התשתיות,  זור 

ו על  ודם לחתימתל ק ל הצעתו והכיע עלהשפ  ון בכל גורם או רשות אשר יש בו כדינת
נה לו כל טענות ו/או תביעות כספיות או  חוזה זה. הספק מצהיר ומתחייב כי לא תהיי

ו. בביצוע עבודות  ה ו נתון כלשדיעה של תנאי א עצה שמקורן באי י המו   כלפי  אחרות,
ה תה ע"י  אתספק  בדק  הספק  כי  לכך  ראיה  שהחליט    יה  בטרם  בדיקה  הטעון  כל 
 . בודהאת הע לבצע 

 
מצה 4.2 היר  הספק  לו  יש  הכ כי  הניסיון,  המיומנות,  הידע,  הפיננסית,  ישורים  יכולת 

המיומ  העבודה  וכוח  והטכניים  הדר המקצועיים  העבודות    ושים ן  שתזמין  לביצוע 
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אין מניעה להתקשרות בחוזה    ין וכי ות חוזה זה ועל פי כל ד אבהתאם להורהמועצה  
הת ובביצוע  זה  חוזה  על  ובחתימתו  לא יותיחייבו זה  פיו  על  פגי יה  ו  משום  עה  א 

 בזכויות של צדדים  שלישיים כלשהם. 
 

הע 4.3 ההוצאעל  כל  יחולו  הספק  של  לביצועו  שימסרו  הכבודות  במסמכי  לולוות  ת 
 החוזה. המכרז ו

 
 

 הוראות מילואים ות במסמכים סתירו .5
אהספק    על 5.1  החוזה,  קבלת  עם  מיד  הנתונים  לבדוק  כל  את  ממרכיביו,  אחד  כל  ו 

 .בהםחר הכלולים ע האוהמיד 
 

בכל עת אחרת, סתירה, אי התאמה,     . ובין5.1ילה הספק, בין לפי האמור בסעיף קטן  ג    5.2
חרת ממנו  א זה להוראה  חת מהוראות החובאלה בין הוראה אוצא  , וכימשמעות  –דו  

ל כל חלק ממנו, או  שמסר בפירושו הנכון של מסמך או ש מסופק  או שהיה הספק  
להוד   ממונהה אין  ספק,עה   כההס  שלדעתו  מפרש  הספק  פק  יפנה  החוזה,  את  לכה 

  ת לפיתב, לרבות תכניו ייתן הוראות בכ  ממונה למועצה והעם העתק    ממונה בכתב ל
  בדבר מחלוקת   ממונהידי הדעה על  ושיש לנהוג לפיו. אי מתן ה   רך, בדבר הפירושהצו

ו ריותע מאחהסכמה לפירושו של הספק והיא לא תגרבפירוש החוזה אין בה משום  
זה. לבהס  בחוזה  חייב  הפק  לב  תשומת  ולהסב  מסמכ  ממונהדוק  בין  סתירה  י  לכל 

ביצוע לפני  כאמו  החוזה  הוראות  ולקבל  לאהעבודה  פיכן,    עשה  ר.  לפי  רוש ונהג 
יה  לא  לחוזה,  למ  יה מסוים  כדי  כאמור,  בסתירה  או  ה בכך,  מן  להורות    ממונהנוע 

מתחייב   ספק . הממונהשל העדי  ו הבלנהוג לפי פירוש אחר, לפי שיקול דעת לספק ל 
כל תביעות או דרישות או טענות  לו  לעניין זה, ולא יהיו    ממונה הוג על פי הוראות ה לנ

 אמור. כ, ממונהכלשהי של ה ן הוראהש, כאמור, או בגיפירולפי   גבשל כך שנה
 

ת    כדי ביצוע העבודה,   הוראות, לרבו  המציא לספק, מזמן לזמן, תוךרשאי ל   ממונהה     5.3    
 דה. ביצוע העבוך לת, לפי הצורכניו ת

 
ת את הספק,  מחייבו  5.3  –ו    5.2ים קטנים  בהתאם לסעיפ   שניתנו  ממונההוראות ה      5.4

 על פי החוזה.  קי לגרוע  מאחריותו של הספטן זה כדבסעיף ק אמוראין באולם 
 

ט  המפר  המיוחדים, ההנחיות לעבודות תכנון,  בזה כי יש לראות את המפרטיםמובהר       5.5
והתוכני הכ תכות  ללי  כל  זו/או  כמשלימים  לספק  שסופקה  אחרת  זה,  נית  את  ה 

כוהת בא  מהם  אחד  בכל  הכלול  כתמצייאור  ו/או  לתיהשלמה  הכלוליאורית  ם ם 
 , לפי העניין. באחרים

 
 סדר עדיפויות –בודה סמכים בעניין הנוגע לביצוע העמסתירות  ב .6

וכיוצא    ונהות לפירוש שאפשרעות,  משמ  –התאמה, דו    –רה של סתירה, אי  בכל מק .6.1
לבבא זה  חוזה  בהוראות  האמור  בין  באחלה  האמור  נספח  ין  בין  או  מנספחיו,  ד 

הנוגע  לנספ בעניין  העלביצו ח,  תכרע  ההורא בודה  סדר  יע  לפי  במסמך  הכלולה  ה 
 דיפויות הבא: עה

 
 יו. חוזה זה, ונספח  .א
 טכניים מיוחדים.   מפרטים מיוחדים ומפרטים .ב
 תקנים ישראליים. .ג
 ם.זרי תקנים .ד

 
ו מן  מיר בדרישותי אחריו, אלא אם מסמך הבא אחריו מחעל הבאים    דיףהקודם ע

 ך הקודם. המסמף על המסמך המאוחר עדיהמסמך הקודם, שאז יהיה  
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של  בנוסף   .6.2 מקרה  בכל  לעיל,  מסלאמור  בין  וכיוצ"ב  התאמה  אי  סמך תירה, 
לעיל   הנזכרים  הדימהמסמכים  הוראות  או  ישראליים  תקנים  חילבין  ה ן,  ספק  יב 

 על פיו. ר העדיפויות שיש לנהוג  ייתן הוראות בדבר סד  ממונהוה ממונהל הלפנות א
 

לא .6.3 סתירבנוסף  של  מקרה  בכל  לעיל,  אימור  דו  תאה  ה,  אפשרות    משמעות,  –מה, 
וכיו בין הנספחים הטכניים לצלפירוש שונה  לפי    ממונה בין עצמם, יכריע הא באלה 

ק ינהג  דיפות והספהע  דין, בשאלת  לכל   בכפוף שיקול דעתו ומיטב הבנתו המקצועית ו
הור פי  ב על  הכרוכות  ההוצאות  כל  הסתירהאותיו.  דו  הסדרת  ההתאמה,  אי   ,–  

 . וו  על הספק וישולמו על יד שונה וכיו"ב יחול רוש  לפית  משמעות האפשרו
 

עד הקבוע במסמכי המכרז, את על חשבונו והוצאותיו, במו  ממונההספק מתחייב להמציא ל 7
 ם  שוריוהאי  המסמכים

 
 ודות. העב ביצועשור או לואשר לדעתו נחוץ לאי ממונהרש האחר שד כל מסמך .7.1

 
 קדמותבדיקות מו .8

ט .8.1 בדק  כי  מאשר  הרהספק  של  טיבם  את  זה  חוזה  חתימת  והחומרים  ם  עבודות 
שפעה ם היה להיות להעשו  יש אויצוע העבודה, ואת כל  הגורמים אשר  הדרושים לב

ולא תהיה לו כל תביעה ו/או  ן  ותיו לרבות מבנים הבנויים באתר, וכי איחייבוי על הת
ה כי הספק טצוע עבודות הינה ראיה חלובדיקות כאמור. ביבצע  ספק יניין . הטענה בע

 כל המשתמע מכך.  ביצע את הבדיקות על
 

 
ם בחוזה וביתשלומים הנקכי הדמות  יר כי שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקהספק מצה 8.2

יבויותיו לפי החוזה. לא תוכר חיים את דעתו ומהווים תמורה הוגנת לכל הת , מניח זה
תב הנוב כל  מא יעה  לי עת  בלי  מהערכה  או  העבודה  מוד  תנאי  של  נכונה  ידי עתי  ל 
 הספק. 

 
ת וסקרים שנעשו מטעם המועצה צונו בכך, להמציא לספק דוחורשאי אם ר  ממונהה 8.3

א העבודלצורך   יהי ה,  אלו  כלליו   ולם  ולא   למידע  החוזה  מן  חלק   יהוו  לא  בלבד, 
א היפטרו  בעת  לבצע  עליו  המוטלת  מהחובה  כ ספק  בדיקות,   8.1ף  בסעינדרש  צמו 

המוע חבות לעיל.  מכל  משוחררת  תהיה  הדוח  צה  ולדיוק  לשלמות  אחריות  ות או 
 מור לעיל. והסקרים שהמציאה לספק כא

 
ד וככל ויתברר כי בלידיעה בל  ינו ת מכרז זה ה מסגר ספק במובהר כי המידע שנמסר ל 8.4

הספ על  חלה  מדויק  האיננו  ביצועק  בטרם  המידע  את  לבדוק  והוא   חובה   העבודות 
 בגין כך.  המועצה מכל חבות ר אתמשחר

 
 

 פתהוההתקשרות ותק .9

עבודות בהתאם לתנאי  פק מקבל על עצמו את ביצוע המוסר בזה לספק והס  המזמין  .9.1
 הסכם זה. 

 
ת תוך הקדשת מלוא הזמן והמאמצים ון את העבוד זמיבצע עבור המיב למתחי   הספק .9.2

שר, בנאמנות  ביו  שם כךתחייב לפעול לתחייבויותיו כלפי המזמין והוא מי הלשם מילו
 מקצועיים. צול מלוא יכולותיו וכישוריו הימחיות לטובת המזמין תוך נ ובמו

 
כל ב   ו חלקים מהןו/א  בודותזמין עשוי להחליט לבטל את ביצוע הע כי המ  לספקידוע   .9.3

וף לזכויות הספק בקשר בכפמוותר על כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך,    אשלב והו 
עצה רשאית להמשיך במקביל כן מובהר כי, המוכמו  זה.    ודתו לפי הסכםלהפסקת עב 

לרבו ל אחר  ספק  מכל  שירותים  קודקבל  במכרז  שנבחרו  מהספקים  אין ת  וכי  ם 
 שהוא או בכלל.  ה בכל היקף בוד ות להעברת עחייבות התבתוצאות מכרז זה כדי להו 
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 זה. מזמין את העבודות כמפורט בהסכם ר המתחייב בזה לבצע עבו הספק .9.4

 
כי ר בזאמאש  הספק .9.5 לו שבמסגרת   ת  י  ידוע  זה  פי חוזה  על  עליו לשתף  ה שירותיו  יה 

עבו ולתאם  יפעולה  על  שיועסקו  גורמים  עם  המזמין,  דתו  עובדי  לרבות  המזמין  די 
ה עליהם תורה המועצה. הספק מתחייב  צבשטח המוע  מיםהמזמין וגורטעם  י ג מציד

וכן  את  למסור   למועצה  שיידרשו  הנתונים  הנתונכל  את  הר לקבל  והכל לבנט ים  ים 
שה יבאופן  ידו  על  המבוצעות  העבוהעבודות  כל  עם  ובמשולב  בתאום  דות  יהו 

   .מועצהאו מי מטעמה והכל בהתאם להנחיות ה/ המבוצעות עבור המועצה ו 

 

ספק  י ה ו מסמכים הקשורים בשרות ואשר הוכנו על ידאמין תכנית  המזאישר בא כח   .9.6
ה ישחרר  לא  זה,  לחוזה  אבהתאם  האמור  הספאישור  מאת  המקצועית ק  חריותו 

 .לביצוע השרות או חלק ממנו 
 

 :תקופת ההתקשרות .9.7
הה  תקופתמשך   חתימת  מיום  תהא  ועד  ההתקשרות  )להלן:   31.12.23ליום  סכם 

 "(.  ותתקשרפת ההתקו"

רשאית  צה  המוע .9.8 בלתהא  ההתקשרות  תקופת  משך  את  זמ   2-האריך  שפרקי   12ל  ן 
 "(. ופציהתקופות האן: "חודשים נוספים כל אחד )להל

ההתקש .9.9 תקופת  מתקופ בתום  כ"א  ובתום  ו/או  תתארך ורות  )בהתאמה(  האופציה  ת 
 ודיעהלמשך תקופת האופציה הבאה, אלא אם ה באופן אוטומטי    ההתקשרותפת  תקו
 30ה הבלעדי על הפסקת ההסכם ו/או אי חידושו תלשיקול דע תאםעצה לספק בההמו

 ומשה )בהתאמה(.  שר מציה אאו תקופת האופיום טרם סיום תקופת ההתקשרות ו/

הה .9.10 תקופת  ממשך  לגרוע  המועצתמבלי  תהא  לעיל,  האמורה  בכל קשרות  רשאית,  ה 
שיקול לפי  כהבלעדידעתה    עת,  זו,  התקשרות  להביא  א,  חלולה  סיו  לידי  ום קה, 

ענות ו/או תביעות תהיינה כל טלספק ולספק לא    חודשים  6ומראש של    בבהודעה בכת
כאמור,בגין   התקשרות,  התמורזכו  למעט  הפסקת  את  לקבל  השירותים תו  בגין  ה 

 עד ההפסקה, כאמור.ם ניתנו, על ידו בפועל עד למואשניתנו, 
 

 
 עבודה של הספקצוות ה .10

 ודות בהתאם לחוזה זה. צוע העבבי על יהיה אחראי והואהספק  השרות ינתן על ידי    .10.1

 

  בהרכבים/מציעים/בעלי מקצוע  כלול בכל עת אנשים/יועצה של הספק יצוות העבוד .10.2
לביצוע ובמ כנדרש  חוזה  ספר  פי  על  במלואן   התחייבויותיו  המכרז  תנאי  פי  ועל  זה 

בודה ת העת צווהאמור לעיל, מתחייב הספק להרחיב א  ובמועדן מבלי לגרוע מכלליות
דרישות  העבודותוע  ביצ לטובת   פי  על  הספק  תפקידי  של  וביצוע  כל    ,ממונהיו  ללא 

 פת. תמורה נוס
 

לספ   ממונהה .10.3 להורות  להחרשאי  צווליף  ק  מאנשי  אחד  שיקול  כל  פי  על  עבודתו  ת 
שהמזמין ישא   תן הנמקה, בכל עת, זאת מבליהבלעדי והמוחלט, ללא צורך במ  ודעת

 ין כך. כאמור, בג ותוי צו מי מאנש לפי או כ בכל אחריות כלפי הספק
 

תהיה מעבר לזו  הקבועה   הא הסיבה אשרכאי לכל תמורה נוספת ת הספק לא יהיה ז .10.4
 ל פי הסכם זה. ות והתחבויותיו עעבוד גין הבחוזה, ב
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לבנטיים  והלים, התקנות והחיקוקים הרר כי ידועים לו כל התקנים, הניהספק מצה .10.5
בידיו   וכי  העבודות  הנלביצוע  העובדתוניכל  הדוה   תייםם  לביצוע משפטיים  רושים 

 י להשפיע על מתן השירות. דבר אחר העשויו על פי חוזה זה וכל התחיבויות
 

כי  לספ   ידוע  כן-כמו .10.6 מסכים  והוא  הרוחני  ק  הקניין  זכויות  היוצרים,  וכל  זכויות 
 עבודות הינם של  המועצה לבדה.המוסרית,  הקשורים לביצוע ה לרבות הזכות 

 
א יוחלף ללא  ו במסגרת מסמכי המכרז ל מוצע על ידה   וות,הצראש    ר כיק מאשהספ .10.7

המועצה מרא אישו  קבלת לאישור  שר  בכפוף  וכי החלפתו  תאפשר צה תהמוע  ובכתב 
 רות כמפורט במכרז.יש צוות העונה על תנאי הכשאך ורק לרא

 
 

 התמורה .11

ת לרבוזה,    של כל התחייבויות הספק על פי הסכם  לביצוען המלא והמושלם  תמורהב .11.1
הרוח ות  זכוי מלוא   הקשורותהקנין  לרבות    ני  הבהן,  ישלם  המוסרית,    מזמיןהזכות 

 במסמך  ק במכרז וכמפורט הספ  תו שלבהצעכר בשיעורים ובתנאים כמפורט לספק ש
 

יבוצ כ .11.2 התשלומים  בשקליםעל  כדין  ו  מע"מ  יתווסף  דלעיל  הסכומים  לכל   חדשים. 
 ין. ס כדבונית מת חשד קבלגולם במועד החוקי לתשלום המע"מ, כנשיש

 
חשבו   התשלומים .11.3 הגשת  כנגד  ידיבוצעו  על  ייפרע  אשר  ובכפוףה  ין,  בדיקתו ל  מזמין 

 ת ודוחר מכן ע"י מנכ"ל המזמין. התשלום עבור ביצוע העבולא  ממונהבידי ה  ואישורו
תוך   חשבונית  45יועבר  למועצה  הומצאה  בו  החודש  מתום  לאישורה.   ימים  ובכפוף 

 ם. רישיעוודה בבולפי התקדמות הע 
 

 סוג שהוא. יהיה זכאי להחזר הוצאות מכל לא   הספק .11.4
 

ספק  למען .11.5 ומ מ   ,הסר  בזוצהר  זה  וסכם  בסעיף  הנזכרת  התמורה  כי  הינה ה,  לעיל 
ל זכאי  יהא  לא  הספק  וכי  ומוחלטת  החזר  תכל  סופית  בגין  לרבות  נוספת,  מורה 

ם בהתאדרש ונות, מנהלה, השתתפות בישיבות ככל הלרבות שירותי מזכירהוצאות,  
ודר זמןישולצרכי  וביטול  נסיעות  המועצה,  צילומיםת  נתונים,  איסוף  דפסות, וה  , 

רכבים,ישיבות   וכן  שידרשו  ככל  את   ודיונים  תהווה  הכוללת  התמורה  טיפולים. 
 ת. , שינוי במפרט וכיוצ"ב או הפרשי הצמדה וריביכל העבודות. ןבגי התמורה המלאה 

 
כאילו קיבל הספק   דברזה יחשב הה  בחוזפורט  מהכספים שאושרו לספק כ  קבלתעם   .11.6

פי חוזה זה ולא תהינה לו   ותיו עלגין שיר ב  י מלוא התמורה לה הוא זכא  מהמזמין את
 ספת. וה נענות ו/או תביעות לתשלום כספים נוספים ו/או תמורכל ט

 
 

 תכניות ומסמכים .12

הדגמ  .12.1 התכניות,  כל  כי  במפורש  המפרטים, מוסכם  התשריטים,  המפות,  ים, 
שהכיןסמוהמ  שוביםיהח במההס  כים  או  העבודות  מתן  לצורך  קניינו  פק  הינם  לכן 

אהמזמין  ל  שהבלעדי   זכויות  ולספק  לרבות  בהם,  זכות  כל  סוג ין  מכל  יוצרים 
כ ומוסכם  מובהר  המוסרית.  הובזכותה  זה תי  הסכם  לפי  לספק  המשולמת  מורה 

ג ועניין,  דבר  לכל  והזכוללת,  יוצרים,  זכות  כל  עבור  תשלום  המ כם  שיש ת  וסריות 
במפות בתכ לספק   ו/או  הדגמים  ו/או  במפ  ניות  ו/או  בתשריטים  ו/או טירו/או  ם 

רך מתן העבודות והספק מוותר בזה על  ם ו/או במסמכים שהכין הספק לצובחישובי
 זכות יוצרים כאמור. מעת  כל טענה הנוב

 
מור אפה, תשריט, מפרט, חישוב או מסמך כהספק ימסור למזמין כל תכנית, דגם, מ .12.2

עמ הרם  יד  מן אשודרישתו  לגרוע  מבלי  המזמין.  של  הספק   נה  יעביר  לעיל,    האמור 
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את למ התו  זמין  התשריטיכל  המפות,  הדגמים,  המסמכים כניות,  המפרטים,  ם, 
בכל מקרה   לפי הסכם  סשל  והחישובים כאמור,  למזמין  בין הספק  יום ההתקשרות 

 מין. מזשת הי דריפגם במדיה דיגיטלית ו/או קשיחה על  זה. הנ"ל יועברו 
 

לנהוג בכל תכנית,  מיןהמז .12.3 מסמך  שוב או  חי  דגם, מפה, תשריט, מפרט,  יהיה רשאי 
ויים, העתקתם, הפצתם, תיקונם וכיו"ב, ללא כל  מור לעיל מנהג בעלים לרבות שינ כא
טענה ו/או בלת הסכמת או אישור הספק לשם כך, והספק מוותר בזה על כל  קך בצור

 תיקון כאמור.   או תקה, הפצההעוי, משינ  תדרישה ו/או תביעה הנובע
 

כי אין .12.4 תכ  מוסכם  עכבון בכל  זכות  דגם,  יתנלספק  ריט, מפרט חישוב או מפה, תש, 
שהכין בפרו  מסמך  לעבודתו  בקשר  לו  שנמסר  או  בחזקתו  שמצוי  לרבות   , יקטאו 

 במקרה של מחלוקת בינו לבין המזמין. 
   

 
 סודיות .13

עובדיוהס .13.1 וכל  הוא  כי  מו/או    פק/הספק מתחייב  ישמרו  טע מי  סודיות מלאה על  מו 
לפרוי הנוגע  ימסרובכל  או  יעבירו  ולא  שלכ  יקט  אדם  הורשל  כל לא  המזמין  ע"י  ה 
מסמך או  ו/או  ידיעה  עובדיו  את  לעדכן  ידאג  הספק  לפרוייקט.  מטעמו    מי  בקשר 

 שיועסק בפרוייקט בחובת סודיות זו.
 
חובת    מובהר .13.2 להעבירכי  הצורך  על  חלה  אינה  ומ מסמכי  הסודיות  לרשויותידם   ע 

מציעהת ו/או  ליועצים  ו/או  המזמיןכנון  דרישת  לפי  הכל  שהעוב   ים  מיד לבד  ע ברת 
 ש ע"י המזמין. ו/או מסמכים כאמור אושרה מרא

 

 סיום החוזה .14

רטים להלן, יהא המזמין רשאי להביא חוזה זה לידי והמפבקרות אחד מן המקרים   .14.1
מיי כסיום  מוקדמת  הודעה  במתן  צורך  ללא  ולדי,  זכאל  הספקשהי  יהא  לא  כל י 

יותיו של וע מזכובלי לגר מ  תעבר לתשלומים שקיבל, וזאתשלום נוסף מאת המזמין, מ
 או הסכם.המזמין על פי כל דין/

 
ימים    7זה זה והפרה זו לא תוקנה בתוך  וי ח הפר איזו מבין התחייבויותיו על פ  הספק .14.2

 כך בכתב על ידי המזמין. מן המועד בו נדרש ל
 

הדבלמה  פי על   .14.3 המזמיןסב רים  ך  עור  כי  ,  הבלעדי,  דעתו  שיקול  פי  השירותים  ל 
באופן   מבטיאישמתבצעים  עמידהנו  בל  ח  ו/או  הנדרשת  המקצועית  וחות ברמה 

שהספק לא נקט בתוך פרק הזמן   לבדהזמנים ו/או התקציבים ו/או באופן רשלני, וב 
מאת שקיבל  בכתב  בהתראה  שיקו  שנקבע  לפי  הדרושים,  בצעדים   דעתו  להמזמין 

 לתיקון הליקוי.   ין,י של המזמ עדהבל

 

צון, או ננקטו נגדו הליכי ירוק מרטה על פ חלהספק צו פירוק, או שקיבל  הוצא נגד ה .14.4
ו צו כינוס נכסים, או  דנג  ת רגל, או שפתח בעצמו בהליכי פשיטת רגל, או הוצאפשיט

  נושים  ם או קבועים, או שהגיע הספק להסדרשמונה לו כונס נכסים או מפרק זמניי
שהנועם   או  ובל  ציעשיו  נושים,  להסדר  להגיע  אלהם  ההצעה  ההחלטה  שהצו,    ובד 

 נתם. ימים ממועד נתי 30בוטלו בתוך  אמור לא מינוי כה

 

מסיבות  הספק .14.5 תפקידו  במילוי  להמשיך  יכול  אובדן    של  לא  או  פטירה  עליון,  כוח 
 ימים רצופים.      14כושר עבודה לתקופה העולה על 

                   
 שלא בשל הפרתו על ידי הספק.  ולוזה או ביטחוום ה סי .14.6
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א  מקום  בכל  האמור  אף  זר  חעל  יהא  בחוזה  סיבה  ה,  מכל  עת,  בכל  המזמין  רשאי 
או מקצתו לידי גמר על ידי   ולושהיא, על פי שיקול דעתו המוחלט, להביא חוזה זה כ 

ידי מורשה החתימה של המ  מראש, לספק  םחודשי  6הודעה בכתב   על  ,  מיןזחתומה 
ומבלי  לנ  שיהיה חייב  מבלי ידו א מק את החלטתו    ושהדבר יחשב להפרת החוזה על 

 לשהו לספק.חייבו בפיצוי כי

 

 

 

 :14.6ר בסעיף נתנה הודעה כאמו .14.7
 . ההחוזה במועד שיהיה נקוב בהודע יסתיים 

 
חלק  המזמין .14.8 את  החוזה(,  )גמר  מועד  לאותו  עד  לספק,  כפי  ישלם  התמורה  של  ה 

לאותו מועד ולפי    ידי הספק עדעו על  עבודות שבוצשב בהתחב   נהממושתקבע על ידי  
 וזה זה. ח ף ום בגולוח התשלומים הרש

 
כנ"ל  הספק .14.9 התשלום  כי  ומסכים  תביעה   מאשר  כל  של  ומוחלט  סופי  סילוק  יהווה 

ו/ טענה  שנגרמ א ו/או  הוצאות  ו/או  צפוי  רווח  אובדן  ו/או  הפסד  ו/או  נזק  ו/או ו  ו 
 ר כאמור. י גמליד ה וזייגרמו לספק מחמת הבאת הח

 
חוזה מכל  ה  םרה סיווצהר ומסוכם בין הצדדים, כי בכל מקלמנוע ספק מל מנת  ע .14.10

בחוזה זה לעיל( יהיה המזמין רשאי למסור את   שהיא )לרבות הסיבות המנויותסיבה  
תמש לצורך  כולן או חלקן ו/או את השלמתן, לכל אדם או גוף אחרים ולהש  העבודות

כול עיני  צתם,מק  אום  זה במסמכי התכנון,  פיצוי כל תמורה, שו ללא  כראות  כר או 
 לספק. 

 

ביצוע  מזמין או מי מטעמו, לרבות בבאופן מלא עם הה  לתף פעו הספק מתחייב לש .14.11
יד  על  וראויה עם הספק החדש שנבחר  כל    יחפיפה הולמת  לרבות העברת  המזמין, 

שנעשו ועבודות  חישובים  כ  המסמכים,  חפיפה  זה.  בחוזה  כאמור  ידו    לא   ור אמעל 
בתזכ הספק  את  כלשהו, תשלום  ה  תום    נוסף  עד  בשלמותה  תבוצע  ם  ימי  60והיא 

יהא רשאי לעתור לקבלת  הפסקת עבודת הספק. הספק לא  דעת המזמין על  הו  מיום
תוצאתו או  מטרתו  אשר  מניעה  מניעה    צו  צו  לרבות  באתר,  עבודות  ביצוע  עיכוב 

כאי  יהא הספק ז  ף לאנוסב  ה.אשר הוכנו על ידו במסגרת חוזה ז  לשימוש במסמכים
 . מכוחו ן בקשר עם חוזה זה והעבודות שבוצעול זכות עכבו לכ

 

 מעביד  - העדר יחסי עובד .15

י ואין  א הר כי הספק נותן למזמין את העבודות וייעוץ כספק עצמהסר ספק מוב למען   .15.1
עובד   יחסי  יהיו  בין הספק לבין המזמין  -ולא  עובדי    מעביד  לבין  בין המזמין  ו/או 

אה כאמור בכל הסכם שייערך  להכניס הור  מתחייבטעמו. הספק  מי מאו  ו/ק  הספ
לבי עובדבינו  מטעמו  ו  ין  מי  לפרוייקו/או  בקשר  ידו  על  את  שיועסק  ולהנחות  ט 

 עובדיו ו/או מי מטעמו בדבר הוראה זו. 
 

יש  מבלי  .15.2 לא  המזמין  כי  במפורש  מוסכם  לעיל  האמור  מן  בגין  לגרוע  או  לספק  לם 
מי מט ו/או  ותשלוכל  ו  עמהספק  ו/או מס  בי/ם  עאו  החלים  בשל  טוח  דין  כל  פי  ל 

 כאמור.   בזה על כל דרישה ו/או טענה , והספק מוותר ידב מע -ד קיומם של יחסי עוב
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ימים    30או לשפות את המזמין בתוך  /האמור לעיל מתחייב הספק לפצות ו  עלנוסף    .15.3
יו ו/או עובד ו ל א /ו  ו/או הוצאה שישא בהם המזמין לספק מדרישה, בגין כל תשלום  

מק  מטעמו  למי נהנובעים  מאלו  מי  לבין  המזמין  בין  כי  יביעה    -עובד    סיחקשרו 
שישו   מעביד, כאמור  תשלום  כל  בחבות  לרבות  הודאה  ללא  פשרה  במסגרת  לם 

 יומם של יחסי עובד מעביד כאמור.קכתוצאה מטענה בדבר 

 

 אחריות הספק  .16

הפס  יהיה  הספק  .16.1 נזק,  לכל  המזמין  כלפי  שי וצאוה ד  אחראי  למזמיה  ו/או יגרמו   ן 
ג'  ממונה צד  מהפרת התחייבויו  ו/או  לפיכתוצאה  כתוצה  ת הספק  או  זה  אה  סכם 

הספק בקשר לעבודות או כל פעולה או מחדל שגרם    מפעולה רשלנית או בזדון של
גם  ןלמזמי תחול  הספק  של  אחריותו  בעקיפין.  ובין  במישרין  בין  צד    נזק  כל  לגבי 

ר לעיל, מתחייב הספק  ן האמוגרוע מ דות. מבלי להעבוקב  ע  ו יינזקשלישי שייפגע א 
לש ו/או  המזלפצות  את  תשלוימפות  כל  בגין  לצד  ן  המזמין  ששילם  הוצאה  או  ם 

ו הוצאה שהוציא המזמין  אשלישי שייפגע או יינזק עקב העבודות לרבות כל תשלום  
ו  א  המזמין  פק מובהר כי אין במתן אישורבקשר לכל הוצאה כאמור. למען הסר ס 

או חישוב של    מפה, דגם, מפרט, תשריט, מסמך מעשה  ,תכנית  לכל פעולה,   ממונהה
הסכם זה ומאחריותו על  הספק מאחריותו בהתאם להוראות  כדי לשחרר את    קפהס

 פי כל דין. 
 

או  /הר כי המזמין אינו אחראי כלפי הספק לכל נזק ו/או פגיעה ובלמען הסר ספק מו  .16.2
מי מטעמו בקשר עם  ליו או  פק או לעובד, לס רמויגייגרמו, אם יחבלה ו/או תאונה ש

 והקמתו.   הפרוייקט, תכנונו
 

ל דמי הנזק שיגיעו להם  ו/או את הניזוק לפי המקרה, בכפצה את המועצה  י  הספק  .16.3
וטין ומראש את המועצה, עובדיה, שליחיה וכל מי  לעל פי כל דין. הספק משחרר לח

מטעמה   בגיןשבא  וחבות  אחריות  ח   מכל  תאונה,  לבלכל  א  יקוי ה  נזק  שר  ו/או 
 בכל עילה שהיא.  יותו על פי הסכם זה ועל פי כל דין,רבאח

 

ועצה מיד עם דרישתה הראשונה  זה לפצות ולשפות בשלמות את המ הספק מתחייב ב  .16.4
יעה או דרישה, מכל עילה שהיא, אשר תוגש ע"י אדם ו/או  בבגין כל נזק וכנגד כל ת

ל   גוף נגדהמועגד  נ  ביטוח לאומי,כלשהו, לרבות המוסד  ו/או  ו/או  ומי מע  צה  בדיה 
מטעמ שבא  מי  ו/או  תאונשלוחיה  כל  בגין  או  ,הה,  הפסד  הינם    חבלה,  אשר  נזק 

ע הספק  סבירובאחריות  הוצאות  בגין  וכן  דין,  כל  פי  ועל  זה  הסכם  פי  אשר    תל 
ובלבד   שהמועצה הודיע לספק  המועצה נשאה לשם התגוננות מפני תביעה כאמור, 

 שר לספק להתגונן מפניה.  פשה ותא עה ו/או דריתבי  כל לתקדם אודות קבבה
 

 אחריות  ביטוח  ו .17

הגלמבלי    מאחריות  פי  \וזה  הסכם  ע"פ    פקס רוע  על  הדין,  כל  או  על    ספק יחולו 
 הוראות  

 ספח  נספח הביטוח ואישור הביטוח המסומנים כנספחים א' ונ ב  הביטוח כמפורט             
 . הימנופרד לתי נם חלק במהווילהסכם זה, ה ד'  

              

 אחריות הספק   .17.1

ל  אחראי  יהיה  בין הספק  שהוא,  נזק  לנזקק  זנל  כל  בין  אחר    גוף  נזק  ולכל  רכוש, 
ו מחדל מצד  א שה צה ו/או לכל צד שלישי ו/או לכל עובד, כתוצאה ממעשייגרם למוע
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בין  בקשר אליהם,  מביצוע העבודות ו/או    הספק, הנובע, בין במישרין ובין בעקיפין
וב  מהלךב וב ן  יביצוע העבודות  ידו  י  ין אם נגרם על יד לאחר מכן, בין אם נגרם על 
 יו ו/או כל הנתון למרותו. יו ו/או שלוחבדוע
 

לקיים  מבלי  .17.2 מתחייב  הספק  כי,  יובהר  לעיל,  מאמור  פקודת    את  לפגוע  הוראות 
תש"ל   חדש(  )נוסח  בעבודה  דין    1970  -הבטיחות  כל  הוראות  לבטיחו וכן  ת,  הנוגע 

לעבודתאם  בה וכן  לבה  לעניין,  המועצה,  של  העבודה  לתוכנית  בטיחות  תאם  עניין 
 ידי משרד העבודה.    פי שתאושר עלכ ,הודבעב

 
17.3.   

 
מובה  .17.4 ספק  הסר  בח למען  אין  כי  בזאת  לקיוםש  ותובר  הספק  כאמור    ל  הביטוחים 

על   להתנות  הבכדי  בעשיית  ואין  נזק,  כל  בגין  לאחריותו  באשר  חים  ו ביטהאמור 
 ג. בכדי לפטור אותו מכל אחריות מכח כל דין או נוה 

 
בתשל  .17.5 אין  כן,  מחבכמו  כלשהו  הבום  הס  יטוחרת  את  לשחרר  מאחריותו ק  פ בכדי 

על ידי הפוליסות    שאינו מכוסה  גםפו ק  פיצוי בגין כל נזכאמור. הספק יהא חייב ב
ח יהא  זה  הביובכלל  חברת  פיצתה  לא  בעבורם  נזקים  לגבי  בפיצוי  את    טוחייב 

 המועצה. 
 

תו  ום הפיצוי אוהנזק שנגרם בפועל מסכ  מובהר בזאת כי במקרים בהם גבוה שיעור  .17.6
חייבלמה  שי הביטוח,  ביחיה  חברת  הסכום  יתרת  את  להשלים  הספק  למלוא  א  ס 

 . זקשיעור הנ
 

מצהיר,    .17.7 תהספק  מועצה  הינה  שהמועצה  לו  ידוע  בה כי  קיימים  אשר  עשייתית, 
מתקנ וכן  מסוכנים  ורק  ה ים  חומרים  אך  להעסיק  מתחייב  והוא  שונים  נדסיים 

  . הספק יבצע בעצמוועצהאי המרת עבודה בתנר בריאותם תקינה ומאפשעובדים אש
לתם  התקינה ויכו  תם ואריש לצורך ווידוא בל חשבונו כל בדיקה לעובדיו שתידרוע

  להמשיך לעבוד בתחומי המועצה.
 

פוטר  .17.8 זה  בהסכם  האמור  אחר  דבר  בכל  לפגוע  מכל  פהס  מבלי  המועצה  את  בזה  ק 
ל  ין כ צה בג פצות את המועו מטעמו והוא מתחייב ל אחריות כלפיו ו/או עובדיו ו/א

לה, שתגרם  לסמכ   הוצאה  שיגרם  נזק  כל  בגין  וסוג  מין  ול  עובדיו  ו/או    מי  וא /פק 
 שהות בתחומי המועצה כאמור. מטעמו עקב ה

 
זה  הספק .17.9 לחוזה  בהתאם  התחייבויותיו  כל  את  לבצע  ככל ו בא  מתחייב  שימנע,  פן 

 ימות בסביבתו. הניתן, כל הפרעה ליתר הפעילויות הקי
 

ל .17.10 הומבלי  ביתר  משחר  חוזהראות  פגוע  ונספחיו,  מכל  ה  רזה  המועצה  את  ספק 
עובדי המועצה או לצד ג', וכן  דיו או למי מובע מי  ק שיגרם לו או למ אחריות לכל נז

פרת הוראות סעיף זה,  הקב  וד או רכוש של הספק או של המועצה או של צד ג', ע לצי
 ה עקב כך.  בגין כל הוצאה שתגרם לוהוא מתחייב לשפות את המועצה 

 
נע, ככל  ויותיו בהתאם לחוזה זה באופן שימ יבי יב לבצע את כל התחמתחיהספק   .17.11

 ויות הקיימות בסביבתו.  ה ליתר הפעילרעפה ל הניתן, כ
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לפ  .17.12 אתמבלי  הספק  משחרר  ונספחיו,  זה  חוזה  הוראות  ביתר  מכל  והמ  גוע  עצה 
ן  ו לצד ג', וכ ו למי מעובדי המועצה א אחריות לכל נזק שיגרם לו או למי מעובדיו א

וראות סעיף זה,  המועצה או של צד ג', עקב הפרת ה   של  ו רכוש של הספק או וד א לצי
 עקב כך.   ת המועצה בגין כל הוצאה שתגרם להחייב לשפות אמת  אהוו

 
זה ומאחריותו לנזקים להם הוא    םהסכפי  -לגרוע מהתחייבויות הספק  על  מבלי .17.13

ח א ובנספח  בנספפורט  שות ביטוח כמדין. הספק  מתחייב לע  פי כל-יהיה אחראי על 
על הספק   ל  ו חת  מנו  עלות הביטוחהסכם זה ומהווים חלק בלתי נפרד מל  בד המצ"

 ד.בלב
 
 
 
 

 

, ימציא הספק  והספק יחליף מבטח במהלך תקופת הביטוח או עם סיומה  המידב .17.14
תהליך זה    בטח החדש.המ  כשהוא חתום על ידיורי  ר המקת העתק האישולמועצה א

הסתיימו התחייבויות הספק    ו וכל עוד לאקפותב  ו כל עוד הסכם זהיחזור על עצמ
 ההסכם, המאוחר מביניהם. על פי 

 
ב בתחילת ביצוע ההסכם עקב אי  כויים, כי באם יחול עהצדדבין    ומוסכם  מוצהר .17.15

פק  בכל הוצאה או נזק שיגרם עקב  נדרש, ישא הס כ  חו יט את או אי הסדרת בהמצ
 כך. 

 
מבוטחים  הספק .17.16 בלתי  לנזקים  אחראי  יהיה  ללבדו  מתחת  ר ,  שהם  נזקים  בות 

 בפוליסה. לגבול ההשתתפות העצמית הנקובה 
 

ל לבדו     הספק .17.17 על סכומי הביטהעו  נזקיםיהיה אחראי  וגבולות האחריות  ח  ולים 
 ת. הנקובים בפוליסו

 
מועצה ו/או  נה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד ההיה לו כל טעת   אלי  מצהיר כ   הספק .17.18

שה  נזק  בגין  מטעמה  הבאים  ו/או  הנ"ל,  זוא  נבחריה  הביטוחים  עפ"י  לשיפוי  כאי 
או בזאת  פוטר  כא והוא  לנזק  אחריות  מכל  לתם  האמור  במור.  פטור  דבר  עיל 

 כלפי מי שביצע נזק בזדון .  ולחמאחריות לא י
 

לתש  קהספ .17.19 אחראי  ההפ  םלו לבדו  עבור  ההשתתפויות  רמיות  לתשלום  ביטוחים, 
 הפוליסות.  יתנא פי -יות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח עלהעצמ

 
המ  הפר .17.20 באופן  הפוליסות  הוראות  את  ו/אוהספק  זכויותיו  את  זכויות    פקיע 

מלא    ראי לנזקים שייגרמו למועצה באופןאח   מטעמה, יהא הספק    באיםצה וההמוע
ולא תביעות  יני הת  ובלעדי,  לו  כלה  אחרות,  או  כספיות  טענות,  המועצה,  ו/או  פי 

 י המועצה.פכל  והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה כאמור

 
יה המועצה  ל במלואו או בחלקו, תה לא עמד הספק בהתחייבותו לפי המפורט לעי .17.21

ועל  יטוחים או חלק מהם במקומו של הספהב  א חייבת, לערוך אתאך לאית,  זכ ק 
ה של המועצה  כום שהוא, וזאת מבלי לגרוע מזכות במקומו כל ס  לםשלו  חשבונו ו/א
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של הספק תחול גם במקרה של ביטול    ומו לכל סעד אחר. הזכות לערוך ביטוח במק 
 ת ההסכם .הביטוח במהלך תקופ

  

 יותהעברת זכו .18

י  חות או לשעבד או למשכן בדרך כלשה המל העביר או להסב או  אי ל נו רשהספק אי   .18.1
המזמין  חלק מהן לפי הסכם זה אלא בהסכמת  יותיו או כל  בו יי תחאת זכויותיו וה 
 מראש ובכתב.   

 

ו/או   המזמין  .18.2 להעביר  כלפי  סלה  רשאי  והתחייבויותיו  זכויותיו  את  להמחות  ואו  ב 
לפי שיקו  הספק זה  וללל דעתו הבלעד לפי הסכם  צוי  וא  ד  לבברך בהסכמת הספק, 

המזמין    ת התחייבויותא  ומ עצת כאמור יקבל על  שמקבל הזכויות ו/או ההתחייבויו
 כלפי הספק. 

 

 קיזוזים  .19

חייב  המז .19.1 לא  אך  זכאי  הנזכרו  -מין  הפוליסות  את  ב לרכוש  ו/או  נת  הביטוח  ספח 
במועדיהן, הפרמיות  תשלומי  את  ע  לשלם  לא  והספק  ובמידה  במקרהאם  כך.    שה 

ם ההוצאה  ם שהוציא, בצירוף הצמדה למדד מיוכוסהספק את המזמין ב  ישפהכזה  
 בפועל.  וםלשהתעד יום  

 

חי המז .19.2 אותו  סכום  מכל  לנכות  זכאי  הוא מין  בהם  הסכומים  את  לספק,  הוא  יב 
הכל  ו/או פעולות המוטלות מכח ההסכם ו/או דין על הספק ו   אותהתחייב עקב הוצ

-ם כלשהו. כמוכוסיחליט לנכות ממנו  דה וק במיין יודיע לספבהצמדה למדד. המזמ
 דין ולפי כל הסכם.   מזמין ע"פ כלל ב יחיז כל סכום שהספק  כן זכאי המזמין לקז

 
זכא-כמו .19.3 בשל  כן  לספק  המגיעים  סכומים  ידו  תחת  לעכב  המזמין  או  שדריי  ות 

עם   בקשר  המזמין  כנגד  שהוגשו  משפטיות  המזמתביעות  עלול  ואשר  ין  התכנון 
 הם. להתחייב ב

 
 י דכ  סעיף זה ואין בהן על המזמין בגין זכויותיו על פי    בהור כי לא תחול כל ח מובה .19.4

חובותיו והתחייבויותיו על פי  יר את האחריות מהספק לבצע את כל  גרוע או להעבל
 הסכם זה. 

 
 העסקה שיגיש הספק:   ןשבוקיזוז מח .19.5

 .  לא של המועצהותים לשביעות רצונה המהספק מתחייב לספק את מלוא השיר 

 

ורטים בנספח  י במידה ויארע אחד מן המקרים המפכ  ,מאשר ומסכים בזאת   הספק  .19.6
ל מסכים ז  םכהסה'  הוא  ב   ה,  המפורט  בסך  הקיזוז  בסכום  וזאת  לשאת  ה'  נספח 

 '.  הפח בהתאם לכל מקרה ומקרה המפורטים בנס 
 

ז  .19.7   –ה  ה במהלכו של חודש עבודאירעו מספר מקרים המפורטים בנספח ה' להסכם 
 נפרד.  ב הבגין כל מקרה ומקר זוז ק בקייישא הספ

 
המפ  .19.8 המקרים  מן  מקרה  מארע  ה'  בנספח  ש פע  רספורטים  במהלכו  חודש  מים  ל 

 ז בגין כל מקרה ומקרה בנפרד. יישא הספק בקיזו  –העבודה 
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הזכ  .19.9 שמורה  סכום  לות  למועצה  קיזוז  של  בדרך  לעיל  כאמור  הקיזוזים  את  גבות 
קיזזה    לא  ש לה על ידי הספק.שהוגשלום  מן החשבון לתקיזוזים של אותו חודש  ה

לבצע את רה לה הזכות  מוש  האמכל סיבה שהיא, תהמועצה את סכום הקיזוזים  
 ל החודשים הבאים.  הקיזוז מחשבונות העסקה ש

 
קיזזה .19.10 לא  המועצה  בו  מקרה  בזמנם    את  בכל  למועצה    –הסכומים  שמורה  תהא 

 .  פרדתיעה נהספק או בתב קיזוזים בגמר חשבון עםהזכות לבצע את ה
 

  עםטמת  ור השתק או מניעוקיזוז במועדם לא יהא בה משום וית ה  יאי גביית סכומ  .19.11
לגבו הקיזוז  המועצה  סכומי  את  שמו  –ת  דין  ולמועצה  כל  פי  על  לפעול  הזכות  רה 

 לגביית הקיזוזים. 
 

             ניגוד עניינים רהעד .20
ר המזמין  ולטובת  עבו  אמנותמו אך ורק בניפעל הספק ו/או מי מטע. בביצוע העבודות  20.1 

למי איה ו/או  לספק  המזמין.  של  ט  נטרסים  תצמח  לא  מביצוע  הנ   ת ובמטעמו  אה 
לידי ביטוי בחוזה זה והוא לא יעמיד עצמו  בודות מעבר לתמורה כפי שהיא באה  הע

בו של המזמ   א הו  במצב  האינטרסים  עם  עניינים  בניגוד  להימצא  במצב  עלול  או  ין 
לו   כשיצמחו  הנאה  המבל   אמור.טובות  לגרוע מכלליות  כי  מואי  ר מתחייב הספק, 

הפועל וכל  יענ הוא  לא  מטעמו,  )לכ  ו יקים  אחר  גורם  המעורב  ל  המזמין(  שאינו 
ש  בעבודות,  בעבודות,  הקשור  פיקוח  יעוץ,  כגון  כלשהם,  או  שבמיירותים  רין 

 בעקיפין, בין בתמורה ובין ללא תמורה.
 

הסלמע  .20.1 כי  מובהר  ספק  הסר  רשאין  אינו  תמורה  כספ  לקבל  פק  כל  ו/או  ת  חר אים 
 . ורם שאינו המזמיןבכל הקשור במתן העבודות, מכל ג

 

ניגוד עניינים מהותי בביצוע    ודיע למזמין על כל חשש לקיומו שלפק מתחייב לההס  .20.2
   זה.העבודות נשוא מכרז 

 

 ערבות לקיום החוזה  .21

בהת  .21.1 הספק  חיובי  מילוי  הסלהבטחת  ימציא  זה,  לחוזה  ל אם  למועצה,  אחר פק 
לצרכן, כאשר    אוטונומית צמודה למדד המחירים ית  קאנ חוזה זה, ערבות ב   תימת ח

לפקודת    15.05.21יום  , שפורסם ב2021  אפרילבגין חודש  סי יהיה מדד  סיבהד  המד
  10%ברת פירעון עם דרישה, על סך    חובב",  תעשייתית נאו"המועצה המקומית הת

 . מע"מ מההצעה הזוכה כולל
יההערבונוסח   הנו ת  לפי  המצוא  וה סח  זה  למסמך  ב'מן  מסורף  "כנספח  בות  ער, 

 ". ביצוע חוזה

ידיבת  תישאר  נקאיתב ההערבות   .21.2 נותן    וקפה בכל מהלך תקופת החוזה. ותחודש על 
לפחות   ובשלב   30השירות  היה  פקיעתה,  בטרם  לא    ימים  הערבות,  תפקע  כלשהו 

ת המועצה  הש תשלם  לנותן  כלשהם  להארשלומים  עד  א ירות  חיכתה  של  ו  דושה 
 את ההסכם הפרה יסודית.  ות יחשב כמי שהפרשירבנקאית ונותן הערבות הה

 
תהביצו  ערבות   .21.3 הוע  כל  של  מדויק  ולמילוי   לקיום  כבטחון  מסמכי  רשמש  אות 

ת לעיל  האמור  בכלליות  לפגוע  מבלי  ולכיסוי  שהחוזה.  להבטחת  הערבויות  משנה 
 של:
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או אי    כל הפרהבקשר עם    ו/אועקב    היגרם למועצהל נזק או הפסד העלול לכ .א

 ה זה. כלשהו מתנאי חוז נאימילוי ת
 

והתשלו .ב ההוצאות  הקשימ כל  לם  או     ספק ורים  להוציא  עלולות  שהמועצה 
 ב בהם  בקשר עם  חוזה זה. ילשלם או להתחי

 
כולם או  עצה רשאית לגבות את סכומי הערבויות, ובכל מקרה כאמור תהא המ  

 חת או משך מקצתם, בפעם א
פבמ ולהיפרע עמיםספר  המתוכן    ,  הנזקים,  ההוצאות  הפסלגבי  דים, 

 שלומים כאמור. והת
 

אית  שלפעם, את ערבות הביצוע. לא עשה כן הספק ר  פעםריך, מב להאייהספק מתח   .21.4
ה סכום  את  בידה  ולהחזיק  הערבות  את  לממש  לקיום  עהמועצה  כבטחון  רבות 

 ל הוראות החוזה.ומילוי מדויק של כ

 

 תשונו .22
קף אלא אם נערך  תו  מע, לא יהיה לואו במשת, במפורש  ם זהל הסככל שינוי ש 22.1

 כתב ונחתם ע"י הצדדים. ב
 

ת ות  הימנע  ארכה,  לכ 22.2 לא  כאמור  בזכות  שימוש  אי  או  זכות  חשב  ימהפעלת 
כל  ביצוע  מלדרוש  השתק  ו/או  מניעות  ו/או  כל    כויתור  לתבוע  ו/או  התחייבות 

 זה. לפי הסכם דים ת הצדת מהתחייבויו בגין הפרת כל התחייבו  סעד או תרופה
 

דדים  צהח בדואר רשום לפי כתובות  אחד למשנהו תישל  מצדהודעה שתישלח    כל 22.3
לאחלהסבמבוא   ימים  ארבעה  נתקבלה  כאילו  ותיחשב  זה  בבית    רכם  מסירתה 

הזכות מן  לגרוע  כדי  באמור  אין  ההודעה    הדואר.  תיחשב  שאז  אישית  למסירה 
 לה עם מסירתה. כנתקב

 

 הי משנ עובדים וקבלנהעסקת  .23
אס   מתחייב  פקהס 23.1 ללשם  השירותים  בהיקףהעספקת  אדם  כוח  ובעל    יק 

ירותים ברמה הגבוהה ביותר במסמכי  הש  אספקת  ש לשםרדכישורים, ניסיון כנ
   .המכרז

 

ש   הספק 23.2 בחוק  כהגדרתו  זר  עובד  להעסיק  רשאי  יהיה  התעסוקה,  ילא  רות 
 שנה. ובין כספק מ וע הסכם זה, בין כעובד, לצורך ביצ1959התשי"ט  

 
לכ   פק לבדו מקרה, הס  בכל 23.3 ומיל תיהיה אחראי  סוג  זכאי  שלום מכל  יהיה  לו  ן 

 . מטעמו עבורו או במקומו את השירותים למועצהפק נה שיסק המשפסהעובד או 
 

ם של כל חוקי העבודה  ל הספק עובדים, הוא יהיה אחראי לקיום מלא וש  העסיק  23.4
העובדי על  ההר החלים  צווי  ע"פ  לרבות  זהם,  ובכלל  מינימום,  שכר  חוק    חבה 

 . 1987התשמ"ז 

 
מזכא   המועצה 23.5 לקבל  עת  בכל  שכרית  תלושי  של  העתקים  מ  ,הספק  ידע,  וכל 

 קים עובדיו. ס ים ופרטים אחרים בדבר תנאי העבודה בהם מועסמכמ
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לם ומלא של צווי הרחבה להסכמים  שלאמור, יהיה הספק אחראי לקיום    בנוסף  23.6
 יים החלים על העובדים.קיבוצ

 
ה   מוצהר 23.7 הכי  ווראופרת  חוקים  הרת  תחשב  צווי  אלה,  ועניין    לכלחבה  דבר 

 ה יסודית של הסכם זה.כהפר
 

כוונת  כי  הצדדיםעל    םכסמו 23.8 למרות  כי  כל שהיא  וייקבע מסיבה  הצדדים    היה 
זה   בהסכם  ביטוי  לידי  שבאה  של  –כפי  עובד  השירותים    כי  את  סיפק  הספק 

המועצה   נאותכעובד  תעשייתית  יהיה    המקומית  הסחובב,  לעל  את  פק  שפות 
 למועצה בשל קביעה כאמור. ל ההוצאות שיהיו ל כמיד עם דרישה ע מועצה, ה

 
בתשלומילגרומבלי    נוסףב 23.9 תחויב  המועצה  באם  לעיל,  מהאמור  כלשהם    םוע 

סכו  לקזז  המועצה  תהיה  רשאי  זה,  בסעיף  שיגיע  מכאמור  סכום  מכל  אלו,  ים 
 למועצה. 

 
 ויחוד ההתקשרות יותסוד .24

של חוזה  זה,    נו  ידע הנוגע לתוכ וד כל מ לשמור בס  בזה  חייב  מסכים ומת  פקהס 24.1
גיע  לידיעתו  עקב ביצועו של חוזה זה,   ו יגיע  אאשר ה  ע על כל  מרכיביו, וכל  מיד 
 ביצוע של חוזה זה.  ךא לגלותו לצד שלישי  כלשהו ולא להשתמש בו אלא לצורלו 

 
או   המועצה ו/או  /עצה ו יעה כנגד המוייב בזה כי לא יגיש תבהספק מסכים ומתח 24.2

להוממונהה  בהתאם  או  ראו ,  החוזה  שלישי   ת  צד  עם  ביחד  אליו,  בקשר 
 לשהו. כ 

 
הספק  או מטעמו  בביצוע       סעיף זה  יחולו  על  כל מי  שמועסק על ידי  ות הורא 24.3

תחיי  ופעולתו  זה,  נעש   ב חוזה   כאילו  ועניין  דבר   לכל  הספק  ידי    את  על  תה 
 ק עצמו.הספ 

 
 

 וזה הסבת הח .25

חוזה, או כל חלק ממנו,  וכן  להעביר את האו  להסב ו/או לשעבד ו/  איאינו רש  קהספ   25.1
ר  ן אי לההוא  זכועבישאי  כל  לאחר  להמחות  או  לשעבד  או  להסב  או  לפי       ת ר 

 החוזה. 
 

אולם יצועה של העבודה, כולה או מקצתה,   ובהספק אינו רשאי למסור לאחר  את    25.2
עובדי משתלהעסקת  ששכרם  בין  לפי ם,  ו  זמן  ם  לפי  ביהעבודה  משתלם  ששכרם   ן 

העבודה,  שיע בור  מסירת  משום  כשלעצמה,  בה,  שצי אין  העבועה  חלק   ודהל   או 
 ממנה לאחר. 

 
מר  25.3 לקבל  מתחייב  משנה א הספק  ספק  של  להעסקתו  המועצה  של  בכתב  הסכמה  ש 

כמת המועצה  במפורש למלאם. הסתוכל להינתן בסייגים שהספק יתחייב    התוהסכמ
ח  למסירת שכל  העבודה  לק  עבלסל  הפסקת  או  משנה  בסעודתפק  כאמור  זה ו  יף 

ו המלאה של הספק לבצוע העבודה  יות ע מאחר א תגרלולהלן, לא תפטור את הספק  
תנאי כל  על   לפי  המשנה,  ספק  ידי  על  שבוצעה  נעשתה  כאילו  זה,  הספק    חוזה  ידי 

להפ בזאת  מתחייב  הספק  ספקעצמו.  עבודת  את  כל    סיק  בביצוע  חלק המשנה 
והספק לא יהא רשאי לבוא    ה ממוני היד  שיידרש לכך בכתב על  חרדה מיד לאהעבומ
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תביעה  ט/ו  בכל  כלאו  הפי  ענה  ו/או  הוצא   ממונה המועצה  או  נזק  מכל    הכתוצאה 
 . ממונהה שעמד בהם בקשר להפסקת עבודתו של ספק המשנה על ידי

 
ו ו/א  מועצהיל, איננה  מטילה חבות כלשהי על הע הסכמת המועצה בהתאם לאמור ל  25.4

חריותו והתחייבויותיו לפי החוזה  ולפי כל  מא  ת הספקאין היא פוטרת א ו  ממונהה
והס יד יישן  בפק  העא  מבצעי  של  מחדל  או  מעשה  לכל  מלאה  באי  באחריות  ודה, 

 כוחם ועובדיהם. 
 

או רישוי, מתחייב   ישוםל, לגבי כל עבודה עליה חל חוק לרי מבלי לגרוע מן האמור לע  25.5
א  הספק למסור  ביצ לא  משנה ועה  ת  או  לספק  רשום  תאם  בה  מורשה  שאיננו 

 . להוראות החוק
 
 

 ביצוע על ידי המועצה  .26
על פי חוזה    ות  נשיאה בהוצאות , אשר היה על הספק לבצעלרביבות,  התחי   לכ 26.1

ת  ואשר נמנע מלציי  ממונהמאת ה  לזה והוא נמנע מלבצעה, והוראות  אשר קיב
בעצמה או  ת לבצען,  רשאיועצה  יה המ אף שהתחייב לכך בחוזה זה, תה   להן  על

 ם. אמצעות אחריב
 

ר נגרמו  אש  הוצאות מור באכ תהיה רשאית לחייב את הספק במקרים    המועצה 26.2
שייחשבו כהוצאות    17%וראות, בתוספת  ה לה בביצוע כל אותן התחייבויות או  

 תקורה. וכלליות, מימון  
 

בב  המועצה 26.3 תתחיל  ההתח לא  לפנ יצוע  האמורות  ההוראות  או  מתן ייבות    י 
 לספק. ימים  15  ה שלהתרא

 
מועצה  כות הזמי לגרוע מהתחייבויות הספק על פי החוזה או  כד   לעיל  באמור   אין 26.4

 ת. רות את הסכומים האמורים מן הספק בכל דרך אחלגב
 
 

 שימוש בזכויות, סטיות וארכות-או אי שימוש .27
ה נ הימ 27.1 ו/או   המועצה  שימוש  הממונעות  על   מלעשות  להן                פי         בזכויות המוקנות 

  בה ולא תפורש בשום אופן כוויתור  על אותה   איןה מסוים או בכלל  במקר  החוזה 
בז ויתור מקראותו   כות  זו  מהתנהגות  ללמוד   ואין  בכלל,  או  על    ה  כלשהו 

 זכויותיהן לפי חוזה זה. 
 

המועצ 27.2 מצד  ה  ההסכמה  מתנאי    ממונהה   ו/או  ממונהו/או  זה  לסטות  חוזה 
 זרה שווה למקרה אחר. מנה גדו מילמ ם ולא תקדי תהווהמסוים לא  במקרה

 
המועצה ו/או  די  ו על יעל פי  וויתור וארכה לתנאי החוזה או להוראות שניתנכל   27.3

ולא ישמשו    ממונהותיה של המועצה ו/או ה יאו מטעמה לא יפגעו בזכו  ממונהה
צידוק    מצד    ואלספק  קיום  אי  או  הפרה  עם  בקשר  ייחשבו  הספהגנה  ולא  ק, 

 יותיהן. מזכו ת זכוכוויתור מצדן על 
 

 

 החוזה  שינוי .28
ת שני תימתב ובחשה בכענוראות חוזה זה לא יהא  לו כל תוקף אלא אם  מה   כל שינוי
 נה לשינוי אלא אם נעשה בדרך האמורה. עיהא  מנע מלהעלות כל ט  והספקהצדדים 
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 הפרות וסעדים .29
ת ודונם התחייבויות הספק לבצע את העב ניי וסכם בין הצדדים, כי כלל הסעיפים שע מ

תנאים עיקריים ויסודיים של חוזה זה נם  המצורפים להסכם זה הי  ם למפרטיםבהתא
צויים יכהפרה יסודית של החוזה המזכה את המועצה בפ שב  מהם תחאחד    לכוהפרת  

וקבועים מראש בסך של   מודים למדד, מהמדד הידוע צ  ₪, כשהם  30,000מוסכמים 
בלי לגרוע  ל, וזאת מבפוע ם  שלול הסכם זה ועד למדד שיהא בעת התה עביום החתימ

או זה  חוזה    על פי  הסעד או תרופה אחרים המוקנים לרשות המזמינ  מכלו/או לפגוע  
 על פי כל דין.  

 
אי   מהאמור  לגרוע  במשך  ממבלי  הספק  של  התחייבות  תחשב   7ילוי  רצופים  ימים 

 ה יסודית של הסכם זה.רפכה
 
 
 

 
 

 וםת חירדות ואספקת השירותים נשוא החוזה בעעבוה ביצוע  .30
לספקמ 30.1 את  ובהר  לבצע  מתחייב  נשוא  הע  והספק  השירותים  את  ולספק  בודות 

ברצ זה  גםפיהסכם  וכל  חי  בשעות  ות  טבע  אסון  פיגוע  מלחמה,  לרבות   , רום 
 צ"ב.  וכי

 
בכ 30.2 אישורו  את  ויקבל  התמ"ת  למשרד  יפנה  צוות    בתהספק  לרתק  לו  המאשר 

וכלי   העבודועבועובדים  ביצוע  לטובת  חירום  בשעות  ואסדה  השירותים  פקת  ת 
    א ותק מהאישור למועצה. על אף האמור לעיל, תהר ענשוא החוזה. הספק ימסו

רשאהמוע לספק   ית, צה  חירום  בשעת  לספק  לאפשר  חייבת,  לא  את    אך 
מצומצם   באופן  התחייב  עליהם  והעבודות  שהשירותים  בוהשירותים  לבד 

קוד  ו תפיאפשרלפי אישור המועצה יניחו את דעתה ו  פק  המצומצמים שיספק הס
 וראוי סביר 

 
ל 30.3 המועצה  וראפשהסכמת  אך  תהיה  השירותים  היקף  את  לצמצם  לספק    קר 

כל עוד לא    .היקף השירותים שעל הספק לספק בשעת החירום  את  ותפרט  בכתב  
הספק  לספקניתן   יהיה  כאמור  בכתב  השירותים  ח  אישור  מלוא  את  לספק  ייב 

על מת ות  והעבוד טענה  לא תשמע   . הן הסכעליהם התחייב  בעלמת  פה.    מועצה 
המועצה   כי  שירות רשא מובהר  לאספקת  מהסכמתה  בה  לחזור  שלב  בכל    םיית 

 ת בהיקף מצומצם .ודוצוע עב ולבי
 

לעיל  30.4 מהאמור  לגרוע  שירותים    מבלי  לאספקת  המועצה  הסכמת  כי   מובהר 
מצו ככו צמבהיקף   , אוטומטית  תתבטל  חירום  בעת  שם  ע"י  ל  קודם  בוטלה  לא 

עם   מיד  ו שעת  סיום  המועצה,  לחזור  החירום.  חייב  יהיה  מידי  באוהספק  פן 
מלוא היקפן. כמו כן  ת בהעבודו ע את  צבמלאה ולספק את השירותים ול  לעבודה

עודפים  ביהיה הספק חייב לספק    ולבצע עבודות בהיקפים  אופן מידי שירותים 
 ירום לשביעות רצון המועצה . הח  להשלמת כל החוסרים שנוצרו בשל מצב דע

 
ב 30.5 לגרו  לעילאמור  אין  הכדי  על  המוטלת  מאחריות  כלל    ספקע  לביצוע 

  דין להתחייבויותיו בחוזה זה ולפי כ
 



 

64 
  המציע   חתימת                              

 

 
 

 תקשרות הה מיצוי .31
זה   31.1 חוזה  תנאי  כי  הצדדים  בין  והמותנה  ממוסכם  המוסכם  את  נכונה  שקפים 

וכ  במלואו,  הבטחות,  יביניהם  בכל  קשורה  תהיה  לא  סומים,  פר  המועצה 
ה  חוז על פה, שאינם נכללים בבכתב או בות, ייבוי הצהרות, מצגים, הסכמים והתח

 זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו. 
 

 יפוטכות שמס .32
הנובעים מח סמ   ועניין  דבר  כל  לגבי  לבתי המשפט המוסמכים, וכות השיפוט  זה תהא  זה 

 בבאר שבע בלבד. 
 
 דעותוה .33

במכתב  תהיינה  הצדדים  לחוזהרש  הודעות  במבוא   הצדדים  כתובות  לפי  כל  ום  ה  הודע. 
ד רששעות ממסירתה למ  72אילו הגיעה לנמען בתוך  ב כ לפי הכתובות הנ"ל תיחששתישלח  

 אר. הדו
 
 
 
 
 
 

        ______________________     ____  __________________ 
 ספק ה                               ית נאות חובב תיהמועצה המקומית תעשי        

 
 

 _______ עו"ד  הח"מ  כ _________אני  מאשר  ידי__  על  חתום  זה  חוזה  _______ו  __  י 

כים לחתום על חוזה זה בשם הספק,  מהם מוס_ וכי  ___ ________________________ בשם  

 הספק.  תר בחוזה זה התקבלה כדין, כי תוכן חוזה זה מחייב א שההחלטה להתק

    
    
    
    
                                                 

__ _____________ __________ 
 , עו"ד  חותמת                         
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 אישור עריכת הביטוח -א' נספח

הנפקת  תאריך  אישור קיום ביטוחים 
 (DD/MM/YYYY)האישור

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט בתוקף יסת ביטוח ולפנה טח ישמהווה אסמכתא לכך שלמבוישור ביטוח זה א
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין  באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

ם מבקש  ע יטיב זה מ במקרה שבו תנאי באישור סת הביטוח למעטים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליהתנאים הקבוע
 האישור. 

 האישור  מבקש מעמד העסקה  אופי מבוטחה מבקש האישור

מועצה מקומית : שם
תעשייתית נאות  

ו/או גופים  חובב
או חברת  \ומקומיים 

או חברות  \האם ו
או חברות  \הבת ו

 קשורות

  שם

 ן נדל"☐

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים ☒

       אחר: ☐
נה  אספקה  התק

ואחזקה של 
  כונותמדפסות ומ

במיקור חוץ   וםציל
עבור מועצה  

מקומית תעשייתית  
 נאות חובב.

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 שירותים מזמין☒

 מוצרים מזמין☐

 אחר: ______ ☐
 

 ת.ז./ח.פ. 
500217708 

 ת.ז./ח.פ. 

 : מען
 שבע  באר 360ת.ד 

 מען

 

 כיסויים

 וח סוג הביט
 

אחריות   גבולותלפי  חלוקה
 ח ביטו  סכומיאו 

  פרמס
 הפוליסה 

נוסח 
  ומהדורת
 הפוליסה 

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

   X לנספח  בהתאם כיסוי  קוד לציין יש
 מטבע  סכום 

 רכוש 
 

      ₪ 309  

328  

311  

313  

314  

316  

  

   

       אובדן תוצאתי  
       
       

   302 ₪    4,000,000     צד ג'

309   

321   

315   

328   

322 

329   

 

 

  

  

  

  

  

  

   

 319 ₪  20,000,000     אחריות מעבידים

328 

309 

 302 ₪  1,000,000     אחריות המוצר
309 
321 
328 
 םחודשי 12תקופת גילוי -332
310 

  309 ₪    1,000,000     מקצועיתאחריות 
321  
328  
 חודשים( 6תקופת גילוי ) – 332
303  
325  
326  
327  
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 כיסויים
301  

 : *(ג'בנספח  טת מתוך הרשימה המפור )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירותפירוט השירותים 
 השכרת ציוד  /מכירת/ רכישת – 046
 נה התק ונים/שירותי מעבדה/ תיק – 080
 שירותי משרד   -081
 שירותי תחזוקה ותפעול  – 088
 שירותי תחזוקת מערכות  – 089
 ת ורתחזוקת ציוד ורשתות חשמל ותקש – 098
 תפעול ציוד -100

 
 ביטול/שינוי הפוליסה  

בדבר השינוי או   ורהאיש מבקשלהודעה   משלוח  לאחר יום 30לתוקף אלא  ייכנס לאביטוח,   פוליסת שלביטול   וא האישור מבקש לרעת שינוי
 הביטול. 

 

 חתימת האישור
 המבטח:
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 ב' ח נספ
 

 וזהביצוע ח רבותע
  בנק :  

 יף סנ :  

 תובת הסניף כ :  

 תאריך  : 

 לכבוד 

 עשייתית הת המועצה המקומית
 נאות  חובב 

 ______ __ערבות בנקאית מס'____הנדון: 

ציע כולל  צעת המחיר של המ מה    10%כולל של  אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום, עד לסכום   .1
_____מ  מע" הערבכס:"ן)להל  ("ח__ש__(,  ________ותום  מאת  שתדרשו  )להלן:  ______"(,   ____

מספר  בקשר    "(,הנערב" כפי    09/2021למכרז  לצרכן,  המחירים  למדד  צמוד  יהיה  הערבות  סכום 
כלכלי, או ע"י מוסד ממשלתי אחר    פרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומחקריתש

 ן:  ללהה שמדתנאי ההצב "(,המדדלן: ")לה

 . 15.05.2021הידוע ביום   2021 אפרילחודש  בגין  לעניין ערבות זו יהא המדד "היסודי המדד"

לאחרונמדד החדשה" יהא המדד שפורסם  זו,  ערבות  לעניין  עפ"י  ה  "  בפועל  לקבלת התשלום  הקודם 
  ות זו.ערב

 כדלהלן: ת זו יחושבו " לעניין ערבוהפרשי ההצמדה"

ה למכפלת ם השוו ה, הסכוהיסודי, יהיו הפרשי ההצמדלעומת המדד    להע  דשחד הי המדכ  אם יתברר 
ום הדרישה, מחולק במדד היסודי. אם המדד החדש יהיה  הפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכה
הסכוםמונ את  לכם  נשלם  היסודי,  מהמדד  ל  ך  הערבות,  לסכום  עד  בדרישתכם  הפרשי  הנקוב  כל  לא 

 הצמדה. 

ז .2 ואנתבלו  טתלמוחהינה  ו  ערבותנו  נשלם לכם את סכום הערבוי תלויה  שי הצמדה, פת הפרת, בתוסו 
 ום לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשל  מבלי שיהיה עליכם לבסס או להוכיח או

 תחילה מאת הנערב.

הרא .3 דרישתכם  הלפי  הסכום  את  לכם  נשלם  אנו  בכתב,  בדרישה  שונה  ובלבנקוב  מיידי  שלא ד  באופן 
 ספת הפרשי ההצמדה למדד. הערבות בתו םכוס על עלהי

זוע .4 למ   תישאר  רבות  בכל   12שך  בתוקפה  ועד  הוצאתה,  ממועד  זו חודשים  ערבות  עפ"י  דרישה  כל  ל. 
 ב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.כתצריכה להתקבל על ידינו ב

נותנ .5 שמאנו  לכך  חוזרת  הבלתי  הסכמתנו  בזאת  מקומית  ים  חוועצה  נאות  תוכבבתעשייתית  ל,  י  פל 
ת לעת ואנו מעניקים אף  הערבות מע  ת תוקףאת הארכט, לפנות אל הבנק ולדרוש  דעתה המוחל  לקושי

 שהבנק יאריך את תוקף הערבות, ככל שיידרש על ידן. הסכמתנו לכך 

 בנק_______          
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 כתב כמויות –ג' ח נספ
                    

 נקודות  60 –  פירוט תמחור השירותים במסלול שכירות            
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 כמות וג המדפסתס
שכירות  עלות מחיר 

  ₪ דשיחו

שכירות  עלות סה"כ 
   ₪ ודשלכמות  לח

עלות סה"כ 
כירות לכמות  ש

 לשנה 
    15 שחור/לבן   A4מדפסת לייזר משולבת 
    15 צבע  A4מדפסת לייזר משולבת 
    3   צבע A3 + A4מדפסת לייזר משולבת 

  
  לא כולל מע"מ  "כסה

 ההדפסהסוג 

פעימות כמות 
מונה 

 ממוצעת/מוערכת
 פעימת מונה  עלות לחודש 

פעימות עלות  סה"כ
 לחודש כמות למונה 

פעימות עלות סה"כ 
 לשנה  לכמותמונה 

    4A 24,000 - פעימת מונה שחור/לבן  

    3A 4,200 –פעימת מונה שחור/לבן 

    4A 5,160  –פעימת מונה צבעוני 

    3A   576פעימת מונה צבעוני  

  
לא כולל   "כסה

  ע"מ מ

 לשירות לחודש  עלות כמות השירותסוג 
מות   לכ עלות סה"כ

 לחודש 
לכמות  עלות  סה"כ

 שנה ל
פעמית  התקנה   מערכת  חד  של 

   6   לניהול הדפסות 
 

כולל   הדפסות,  לניהול  מערכת 
עבור   כרטיסים  מדפסות     6קורא 

   6 ת קה ושירוכולל תחזו

 

א כולל  ל סה"כ                                                                                       
 מע"מ  

 

   לא כולל מע"ממדפסות, מונים ושירותים  "כסה                  
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 כוללים מע"מ.אינם  המחירים  •
 , ורשאית להקטין או להגדיל אותם בהתאם לצורך. המועצה אינה מתחייבת לכמויות •

 שסופקו על ידי המציע בפועל.  רק על שירותיםהמועצה תשלם  •
 וכל הוצאותיו. ספקרווחי ה להמחירים כוללים כ  •

רשאית וועדת    9בכתב הכמויות לבין המחיר שצוין במסמך  ה  של סתירה בין שווי הצעבמקרה   •
את  המכרזים לחשב את ההצעה הזולה מבין השתיים כהצעה הנכונה וההצעה כאמור תחייב  

 המציע.
 
 

 לפי הפירוט הבא:  ש להגיש את הצעתוהמציע נדר
דשו  , החיוב יתבצע מדי חודש בחורות חודשית וחיוב על פי פעימת מונהעלות שכי 1.1 

יכלול    ימה ע הפ  מחיר  לפי כמות פעימות מונה לצילומים והדפסות שבוצעו בפועל.
ש שוטף,  יר מתן  וחלק ות  חילוף  החומרים  י  הדפסות  הדרושיכל  לביצוע  ם 

 מים.  וצילו
 כולל שירות תיקונים.   ם שהותקנו במועצהלה עבור מכשיריאספקת ציוד מתכ        .6.2
 פי  דרישות להוספת או הסרת ציוד על ר כי בהמשך ההתקשרות יתכנו יובה        .6.3

 היחידה    א ישתנה מחירל ועצה, במקרה כזהמ י ה לצרכ  המועצה ובהתאם החלטת   
   עצה בלבד.שות המו מכשירים שבר תשלום על פי כמות הי ל זכא ה והקבלן יהי 

 

ב המחיר למדפסות    הצעת  • מפרט טכני    א'9  ךמבמס   טהמפורי  התאם למפרט הטכנ תהייה 
   11 סעיף

 

כי אין    בהר ד ומוינת בטבלה זו הינה לצורך הצעת המחיר בלבמצוה  פעימות המונהכמות   •
 בטבלה  ינתות המונה המצו עימפת לרכוש את כמו כוש /לא את המועצה לרב כדי לחיי
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 וחדרישות ביט -נספח ד'

 
 ביטוח  - ד'נספח 

  הספק   עלעל פי הסכם זה או על פי כל דין,    הספקחריות  לגרוע מא  מבלי .1
חשבו על  ולקיים,  הספקלערוך  למן  עוד פת  תקו  כלשך  ,  וכל  ההסכם 

הספק   מקצועית  אחריות  אחריות  ביטוח  )ולעניין  מוצר קיימת  וחבות 
ההסכם(  שנים  3למשך   תקופת  תום  לאחר  הביטוחים    ,נוספות  את 

המצורף  ורטים  המפ הביטוח  עריכת    א'כנספח    זה  להסכםבאישור 
עריכת  אישור" ו "הספק ביטוחי"והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: 

 ברת ביטוח מורשית כדין בישראל.  העניין(, אצל ח פיל , "ביטוחה

,   הספק   ידי  על עובדים  מועסקים  ולא  ככל  כי  מוסכם  -חבות מעבידים .א
 אישור  מתוך"  מעבידים  חבות"  חביטו  סעיף  למחוק  יהיה  ניתן

 . חהביטו

  יבוטל "  רבתי  רשלנות"  חריג  כי  לוודאהספק    על  -הפוליסות  נוסחי .ב
 פי  על  המבטחים  מזכויות  לגרוע  דיכ  ורבאמ  ןאי)הספק    ביטוחי  בכל

 (. הדין

דרישה מצד ה  ללא  .2 בכל  לי  הספק  על,  מועצהצורך  ,  מועצה די הלהמציא 
ההסכםבמועד   על  עריהחתימה  אישור  את  חתום ,  כשהוא  הביטוח,  כת 

מבטח כן,  ספקה  בידי  כמו  הביטוח,    מיד.  תקופת    הספק על  בתום 
הל  להמציא ביטוח    מועצהידי  עריכת  תוקף ב  ,ןמעודכאישור  חידוש  גין 

נוספת, ומדי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם   ביטוח לתקופת    טוחי הספקבי
 לעיל.   1כמפורט בסעיף או לתקופה נוספת /ו זה בתוקף
עומד  ביטוחי הספק מועצה, כי מי מיודיע לשמבטח הספק  בכל פעם

להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי לרעה, כאמור בסיפא לאישור  
אותו הביטוח מחדש ולהמציא  לערוך את   הספקעל וח, הביט עריכת

ינוי לרעה בביטוח אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או הש
 כאמור.

גבולות  מובהר .3 הספקהאחריו  כי  ביטוחי  במסגרת  הנדרשים   הינם  ת 
מזערית דרישה  על    ,בבחינת  כדי  הספקהמוטלת  בה  שאין  מכל  ,  לגרוע 

אין בה כדי לשחרר  וכל דין,    ו על פיו/א  ההסכםלפי  הספק  התחייבות של  
הספק   דין,את  פי  על  ו/או  זה  הסכם  פי  על  החבות  לא    פקסול  ממלוא 

כלפי  תהיה   טענה  ה  מועצהה כל  מטעם  מי  הקשור   , צה מועאו  בכל 
 ור.האחריות כאמ לגבולות

  ,הביטוחעריכת  לבדוק את אישור    תהא הזכות, אך לא החובה,  מועצהל .4
ידי   על  לכאמק  הספשיומצא  הספק  עיל,  ור  שינוילבצ ועל  כל  ,  תיקון  ,ע 

הרחבה,   או  להתאים    ושיידרשהתאמה  מנת  הספעל  ביטוחי  ק את 
 .על פי הסכם זההספק   להתחייבויות

לדרישת השינויים  לעריכת הבדיקה ו  מועצההזכויות  כי    מוצהר ומוסכם .5
לעיל על    ,כמפורט  מטילות  העל  או    מועצהה אינן  מטעם  כל    מועצהמי 

, טיבם, היקפם, ותוקפם, חי הספקביטוות שהיא לגבי  אחריכל  ו  אחובה  
חו מכל  לגרוע  כדי  בהן  ואין  העדרם,  לגבי  שהיאאו  על    ,בה  המוטלת 

פי  הספק   פיזה    הסכםעל  על  דין,   או  אם    כל  בין    עריכת   דרשהנ וזאת 
אישור עריכת הביטוח   בדק  נובין אם לאו, בין אם  שינויים כמפורט לעיל  

 .ובין אם לאו

אתפוט  קהספ .6 הבאים  מועצהה  ר  ה  ואת    לכל מאחריות    מועצהמטעם 
י הספק או מי מטעם  וש או ציוד כלשהו, המובא על ידלרכאובדן או נזק  

  כלי   לרבות)לצורך מתן השירותים    ו/או המשמש  מועצהלחצרי ההספק  
ל   (,ברכ נזכרים לעיל  הדרישה או תביעה כלפי    ,כל טענהספק  ולא תהיה 

נז ו/או  אובדן  כבגין  לובל  , אמורק  כאמור  שהפטור  מי  בד  כלפי  יחול  א 
 שגרם לנזק בזדון.
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על   .7 הבאים  לערוך  הספקבנוסף,  הביטוחים  באמצעות את  או  בעצמו   ,
מטעמו כנדהבאים  חובה  ביטוח  על:  עק  רש  גופנית  פגיעה  בגין  דין  ב פי 

עקב   שלישי  צד  של  רכוש  בגין  אחריות  ביטוח  רכב,  בכלי  השימוש 
ל עד  רכב  בכלי  אחד   ₪  400,000סך  השימוש  נזק  "מקיף" בי  ,בגין  טוח 

 .לכלי הרכב 
)למעט  חי הרכוש  שלא לערוך את ביטוהזכות,    ספקלעל אף האמור לעיל,  

שלישי צד  אחריות  בחלקם,   המפורטים(  ביטוח  או  במלואם  זה,  בסעיף 
הפ באך  המפורט  נער   ,יחוללעיל    6סעיף  טור    יםהביטוחכו  כאילו 

 ם. במלואהאמורים 
רכוב .8 ביטוח  נוסכל  אוש  על  משלים    ף  הספקשייערך  סעיף  ,  ידי  ייכלל 

הבאים מטעם  וכלפי  מועצהבדבר ויתור המבטח על זכות התחלוף כלפי ה
ור לא יחול לטובת אדם שגרם  על זכות התחלוף כאמ  ויתורוה  ;מועצהה

 דון.  לנזק בז
זה    מבלי .9 הסכם  מהוראות  הוראה  מכל  ההסכם,    לענייןלגרוע  הסבת 

ידי    ינתנוי  םק מהאו חלהשירותים  בו  ובמקרה   משנה מטעם   ניבלקעל 
בידי    הספקעל    הספק כי  ביטוח    קבלנילדאוג  פוליסות  ותות נאהמשנה 

 . בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמם
ביחס  מועצהה אחריות כלפימוטלת ה  הספקעל כי  ,אתמובהר בז

להינתן על  שירותים שניתנו או אמורים היו לרבות שירותים במלואם, ל
 . שנה מ לניידי קב

  ו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם. נספח הביטוח הינ .10
אישור עריכת הביטוח במועד לא תהווה  על אף האמור לעיל, אי המצאת  

יסודית, חלפו    הפרה  אם  ה  10אלא  בקשת  ממועד  מאת    מועצהימים 
 .בכתב, להמצאת אישור עריכת הביטוח כאמורהספק 
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 ספח ה'נ
 מידע  ותסודיהתחייבות לשמירת 

  
 :  תאריך   
     

         לכבוד 
 המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב  

 
 דיות מידע תחייבות לשמירת סוהן: דו הנ

 
כם בינינו  במסגרת הסודות"(  (  )להלן: "העב 10הואיל ואנו נבצע את העבודה נשוא החוזה )מסמך  

 דלקמן: כ חריהתקופת ביצוע העבודה  ולאפיכם בכל   מתחייבים אנו, לבינכם
 
קשור  כל הב תיהוג שהוא אשר יימסר לידי על ידי המועצה או לפי הוראוכל מידע מכל מין וס .1

בעבוד מוחלטת  ות שתימסר והכרוך  בסודיות  ידי  על  ישמר  שבנדון,  במסגרת ההסכם  לי  נה 
 זה.  ניין העבודה בעוע יצא אך ורק לצורך בשימוש אל ה בו כלולא יעש

יועה .2 לא  לעיל,  האמור  ע מידע  בהסל  בר  אלא  אחר,  גורם  לכל  המוקדמת  ידי,  כמתה 
 והמפורשת מראש ובכתב של המועצה. 

לאמוהא   המידע .3 מק  ר  או  כולו  לעובדיימסר  מבלי    צתו  עמי  הקשור/ים  לגורם/ים  או  שלי 
 תמו עליו.ות זה ויח כם סודי שאלה יהיו מחויבים על פי הס

ר שנמסר לי בכתב או  אחאו    תכנית, חומר, מסמך עיונימידע,  כל    ות מוחלטתודיבסלשמור   .4
 בכל דרך שהיא. בעל פה 

להע .5 לאחרים  להרשות  לא  ו/או  להעתיק  מי כ  תיקלא  כל  ל  זה,  ובכלל  לרבדע,  ות  העתקה 
ת  צעי זהירובכל אמ  צילום, תדפיס או כל צורת העתקה אחרת וכן לשמור בהקפדה ולנקוט

, ולהחזיר כל  ורכאמ   אחר של כל חומר או מידע   ו לידי הגעת ובדנו או  ת א יעהנדרשים לשם מנ
 . תןריששנמסר לידי על העתקיו, לידי המועצה, וזאת מיד עם ד חומר וכל מידע

בעצמי ובין באמצעות אחרים ולא להעביר או למסור מידע  מידע בין  לעשות כל שימוש ב   לא .6
 שהיא.  כל מטרה זה לצד ג' ל

כתבלה .7 של  תוכנו  לתחי ה  ביא  זה  אידיעיבות  כל  וכאמור אהיה  ת  מעובדי,  כלפי  י  אחרא חד 
 המועצה לכל מטרה שהיא.

ה  ההוצאות שיגרמו ל   ו/או ם  זקילפצות את המועצה מיד עם דרישתה הראשונה בגין כל הנ .8
עדים  ו/או ס  מהפרת ההתחייבות דלעיל, וזאת מבלי לפגוע בכל תרופות ו/או זכויותכתוצאה  

 .סכםהההיא זכאית על פי להם 
ו, אגב,  י, מנהלי או אחר שיגיע אלינ ולתפע  ר בסודיות כל מידע עסקי,ם לשמוייביאנו מתח .9

,  ת חואו הורבקשר או במהלך ביצוע העבודות תוך הקפדה על     –תשמ"א  ק הגנת הפרטיות 
 ו/או כל דין.   1981

,  שבפרטים, תכניות מחרטוטים, מ ניות, שלרבות: תכ  -"מידע" לעניין התחייבות זו משמעו   
עבוד ש ריטות  א שימות  ה,  או  מקצועי  מידע  ברשתות  וכישי  שמיות,  האגורים  המסמכים  ל 
 מחשבים והתקשורת שלכם.ה

לג-נקטים על ת הנרוזהיאנו מתחייבים לנקוט באמצעי ה .10 הסודי שלנו, וזאת  בי המידע  ידינו 
 למניעת אובדן המידע או הגעתו לאחר. 

 זו לא תחול על: התחייבות ר לעיל, למרות האמו .11
מנחלת הכלל לאחר גילויו  ק  לחל  לפני גילויו לנו או הפך   ת הכללמנחלשהיה חלק  דע  מי .א

 שלא עקב הפרת התחייבות זו; לנו
 ו; לנו לפני שנמסר לנדוע י היהמידע אשר נוכל להוכיח ש  .ב
 ת. שר קבלנו מצד שלישי אשר, למיטב ידיעתנו, אינו חב לכם חובת סודיומידע א .ג
 כל דין. ות ראפי הו-יו נדרש על אשר גילו  מידע .ד

 
 ד רב, בכבו

___________________________ _ 
 ____ באמצעות: _________________

 _____________________________ 
 _______ _________חתימה: _______
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  נספח ו'

 
 ספק בדבר שמירה על מאגרי מידעהצהרת  

 
 

 לכבוד  
 ובב נאות ח המועצה המקומית תעשייתית

 
 

 ע מאגרי מידעל ה  רת ספק בדבר שמירהצה
 

 
לידיע   אנו    .1 הובאו  כי  ,תשמהותנו  מצהירים  הפרטיות  הגנת  חוק     1981  –"א  ראות 

או    ע העבודותאלינו במסגרת ביצועבר  מוע ה)להלן:"החוק"( ואנו מתחייבים לפעול במיד 
 השירותים בהתאם להוראות החוק. 

 
 

זה   א חובודות נשו הע  רתעבר לרשותנו במסגבמידע שיושימוש    אנו מתחייבים כי לא יתבצע   .2
 מה נתקבל המידע.לשטרה ( שלא למ10תקשרות )מסמך הה

 
 
 פרטיות. נת ההגני  תחייבים להדריך את עובדינו להם תהיה גישה למידע בדי אנו מ    .3
 
 
    לאפשר בקרה מתמדת בזמנים כפי שיראה לנכון למועצה על נהלי האבטחה מתחייבים  אנו      .4

הואופ  ביצוע  ידן  על  החוק  וינ וראות  כל  ו  פי  מידע למסור  ידיאו  על  מאתנו  שיידרש    רוט 
 ה בעניינים שפורטו לעייל. עצהמו

 
 
שוא  ם ביצוע העבודות נשר עבקנו  אנו מתחייבים להשיב למועצה כל מידע שהגיע לרשות     .5

כמו  מכרז   המועצה,  לידי  לנו  שנמסר  אחסון  אמצעי  ו/או  מדיה  כל  לרבות  אנו  זה  כן 
 ודות. ום העבם סי ברשותנו עאר ישלמחוק כל מידע שימתחייבים 

 
 
פרטיות )תנאי החזקת מידע ושמירתו  על פי דרישות תקנות הגנת ה   וללפע   אנו מתחייבים    .6

מידע   העברת  התשמ"  ופיםג  ביןוסדרי  ממנהל    1986  -ו  ציבוריים(,  הנדרש  פי  על  ולפעול 
 . 14 -ו  3המאגר לרבות סע' 

 
 
מצ    .7 כ אנו  נ הירים  איננו  ני י  של  במצב  עגומצאים  ו/ד  א ניינים  לנואו  במידע    ין  עניין  כל 

 צוע העבודות על פי תנאי המכרז. ורך ביצוע העבודות מעבר לבילצלנו המועבר  
 

 
 
 
 
 

 חתימת הספק:________________                             _______________   ריך:תא                
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 נספח ז' 

 
 חות ח בטינספ

 
 

   09/2021של מדפסות ומכונות צילום  ה, התקנה ואחזקהאספק –בטיחות בעבודה 
 

   להלן: המפורטות  תחויהקבלן מתחייב כלפי המזמין לבצע בצורה קפדנית את כל דרישות הבט
 

 לי כל
 

  קבלןהן חובב לבי -מועצת נאות בלתי נפרד מתנאי כל חוזה או הזמנה בין   נספח זה מהווה חלק
   .השירותנותן  

 
 ות בעבודה ודות תוך הקפדה מלאה על כללי הבטיח הקבלן וכל מי שפועל מטעמו יבצע את העב

 בהתאם להוראות כל דין שבתוקף והוא יישא באחריות מלאה לכל הפרה שלהם . 
 

 ו לנקוט בנוסף ת טיחות המפורטות בנספח זה אינן גורעות מחובמאשר כי דרישות הבדע ולן מוהקב
 קצוע ובטיחות החלים על ת או פעולת בטיחות הנגזרת מהוראת כל דין, כללי מבכל אמצעי בטיחו

 צוען ומכוח ניסיונו ומומחיותו בניהול עבודות כגון אלו, גם אם אינם מפורטים בנספח העבודות ובי
 ההתקשרות . וזה  או בח זה 

 
 ה בהתאם ות הקבלן להדריך את עובדיו לנהוג לפי דרישות הבטיחות וכללי הבטיחות בעבודבאחרי

 ות בדרכים. וכללי הבטיחחות המפורטים בנספח זה  נהלי הבטילהוראות כל דין, כללי המקצוע ו
 

 ות על פי בטיחשות ההקבלן יפקח על עובדיו, קבלניו וכל מי מטעמו ויוודא את מילוי הוראות ודרי
 ל דין, כללי המקצוע ונהלי הבטיחות המפורטים בנספח זה. הוראות כ

 

ר  ה לטפל בכל הקשויהי האחראילצוות עובדיו. תפקידו של  שיהיה אחראי נציגהקבלן ימנה   .1
 . בדי הקבלן, או עובדי כל קבלן משנה מטעמו, באתר העבודהלבטיחות וגהות עו

  

תקנות וכללי   וראות כל דין, חוקיםי הבטיחות המעוגנים בהל כללינהגו עפ"י כ  והאחראיהקבלן   .2
האמור , חוק ארגון   , לרבות מבלי לגרוע מכלליותהבטיחות בעבודה הידועים והנהוגים בישראל

  . 1970 –  לחדש [ תש"  קודת הבטיחות בעבודה ]נוסח ;פ 1954 - דפיקוח על העבודה, התשי" ה
 .  ועוד  2007ודה בגובה, התשס"ז ות עב ; תקנ  יגן אישותקנותיה )תקנות ציוד מ

 

   יוודא אתמטעם הקבלן יפקח על עובדי הקבלן במהלך כל שעות העבודה ו  האחראי .3
 ושיפורים בכל הקשור  בנוסף יהיה אחראי לתיקון ליקויים ביצוע הנהלים והוראות הבטיחות.       
 לבטיחות וגהות עובדי הקבלן.        

 
 

 דיו כפי שיידרש לשם ביצוע ד הבטיחות והגהות לעובל ציוהקבלן יהיה אחראי לספק את כ .4
 לפגוע בכלליות האמור לעיל, יספק הקבלן  העבודה, או כפי שנדרש עפ"י כל דין. מבלי       

 ד, נעליים, כפפות לי בטיחות, ציוד מגן, ביגואביזרי בטיחות, אפודים זוהרים, כ  -לעובדיו 
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 ע"י ו/או שיומלץ  ת וכל ציוד אחר הדרוש רתמו  מגן, משקפי מגן, כובעי מגן, אוזניות מגן,
 לשם שמירה על בטיחות עובדי הקבלן בעבודה.   האחראי

 
 

 . נוי נפגעיםן יספק ציוד עזרה ראשונה לעובדיו, כולל ציוד לפי הקבל  .5

 
 

 יו, אלא אם יפעלו עפ"י הדרישות קבלן כל עבודה בגובה לעובדלא יתיר ולא יאפשר ה .6
 עובדים בגובה יהיו מצוידים.ה 2007 ז"ובה ,( התשסדה בג בתקנות הבטיחות בעבודה )עבו

 מטרים 2פול עובד לעומק העולה על באמצעי בטיחות המבטיחים כי במקרה נפילה, לא יי
 נקודתשלמות אשר תיקשרנה אל  אמצעי הבטיחות יהיו רתמות בטיחות   מנקודת העיגון.

 העיגון באמצעות אמצעי קשירה מתאימים . 
 
 

הוראות הבטיחות לבעלי מקצוע בתחום אלו, באות להוסיף על   וראות ה  - עבודות חשמל .7
עבודות חשמל שלובות לעיתים עם סיכונים   .  ן אחרעבודתם ואינן באות לגרוע מהוראות כל די 

אלו יש לנהוג גם עפ"י   רמה וכו', ולכן במקריםחרים: עבודה בגובה, סולמות, במות הא
ולעובדים   ות אלו נועדו לחשמלאיםבטיח  הוראות הוראות הבטיחות הרלבנטיות לעבודה

יר את כל ההוראות  ככלל על כל עובד להכ . שאינם חשמלאים כאחד, אלא אם כן צוין אחרת
של: ההכרה למ 7במסגרת ההרשאה שניתנה לו כדין שלהלן, ולבצע רק את המוטל עליו

 . ודהאות בטיחות לניתוק/חיבור מתקן חשמלי, המוזן במתח נמוך לצרכי עב בחשיבות הור

ציוד חשמלי יש לוודא את תקינותו . יש לבדוק: שלמות   לפני השימוש במכשיר או •
 ת פינים, ברגים וחיבורי הכבל למכשיר ולתקע. הבידוד החשמלי, יציבו

מתיר לו לעסוק  יש בידו רישיון תקף ה ות חשמל יבוצעו אך ורק ע"י אדם אשרעבוד •
 בעבודות חשמל ובהתאם לתנאי רישיון. 

 חי -תקןדה במאין לבצע עבו •

חשמלי מיטלטל ע"י עובד בטרם קיבל הדרכה ע"י בעל מקצוע   לא יופעל מכשיר •
 מתאים. 

  :מאריך מחייב עמידה בדרישות הבאות שימוש בכבל •

   אים לזרם הצריכה של הציוד שלם לכל אורכו וללא פגם בבידוד, מתהכבל יהיה   ❖
 ומתאים לתנאי העבודה.   המחובר אליו   

 ח בנייה או חצרים יש להשתמש  היו מעוגנים היטב ובשטייד י התקע ובית התקע הנ  ❖
 משוקעים.  שקע-בתקע     

 וף, יש לפרוש אותו לכל אורכו. אם הכבל מלופף על ת   ❖

 להגן עליהם מפני פגיע   הכבלים כך שיהוו מכשול כמו כן, יש  יש להימנע מלהניח   ❖
 ודריכה.       

 מל. ת החשיש לחברו תחילה אל המכשיר ורק לאחר מכן אל רש  ❖
 

מדינת ובסביבתו הסמוכה, ייעשו עפ"י חוקי התעבורה שבתוקף ב הנהיגה באתר העבוד .8
 ישראל.  

 
 

 מטעם ממונהונה, באופן מידי לבלן ידווח על כל אירוע מסוכן, תאונה, או כמעט תאהק  .9
 ממונהך, המשך או עצירת העבודה וכו . מזמין, ויפעל לשם מתן הנחיות בטיפול, תדרוה
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 דו"ח בדיקת תאונה. ן יעביר מידית למזמין הקבל הבטיחות של
 

 יוד הנלווה אשר משמשים את העבודה, האביזרים והצהקבלן יוודא את תקינות כלי  .10
 ורך. של הציוד הפסול או לתיקונו לפי הצ עובדיו, וידאג להחלפתו

 

 אחריות לביצוע בדיקות רפואיות לעובדים, במידת הצורך, או בכל הקשור לרפואה  .11
 על הקבלן בלבד.תחול תעסוקתית 

 
 

 וריםשאי בטיחות וגהות הקשן אחראי למתן הדרכה יומית ותקופתית לעובדיו בנוהקבל .12
 הקיימים באתר העבודה. לאתר העבודה וסביבתו, כולל סיכונים נלווים  

 

 מטעם המזמין הזכות להפסיק את עבודת הקבלן בכל מקרה של אי מילוי הוראה ממונהל .13
 ין. לקבלן לא תהיה כל טענה או מהוראות המזמ ממונההראות מהוראות נספח זה ו/או מהו 

 הפסקת עבודה כאמור. המזמין במקרה שלאו תביעה כנגד 
 

 כאמור בנספח זה ו/או תחום הבטיחות והגהות / ו או הנחיה מובהר בזאת כי שום דרישה ב .14
 שתינתן מפעם לפעם לקבלן על ידי המזמין או מי מטעמו, לא תטיל אחריות כלשהי על

 ות עובדיו חריותו ע"פ החוזה ו/או על פי כל דין לבטיחולא תפטור את הקבלן מאזמין המ
 דין ו/או נוהג בטיחות .  העבודה, אלא תוסיף על כל חובה המוטלת עליו על פיבאתר 

 

 יר היטב ויפעל בהתאם לתקנות ונהלי הבטיחות יכ  הקבלן .15
 
 

הקבלן כל ההנחיות   ידיעת)הקבלן( מאשר בזה כי הובאו ל  אני _____________ הח"מ, 
כל דין בנושאי הבטיחות  כל דרישות והוראות למלא אחר  וראות המפורטות לעיל ומתחייב והה

 העבודות .   והגהות, בכל הקשור לביצוע 
 
 
 

 ___________________                       ___________________      _____________________ 
   תאריך                                                    חותמת                                 קבלן ימת החת           

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


