
 

 

  

 

 

מועצה מקומית תעשייתית נאות  
 חובב

 

 

 13/2021פנייה מס' 

 מטמנה ואזור תפעוליעבודות הקמת    וניהולפיקוח  
 מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב ב

  

 

 

 

 

 2021 יולי               

 המועצה המקומית התעשייתית        

 נאות חובב               

 08-6543156טל':          

 

 

 

 

 



 

2 

 _____________ המציע____חתימת  

 

 

 הפנייה מסמכי  .1

 –": מסמכי הפנייההמפורטים מטה, מהווים חלק בלתי נפרד מהפנייה ויקראו להלן "המסמכים 

 ;הזמנה להציע הצעות   - 1מסמך 

 תנאים והוראות כלליות )מסמך זה(;  -2מסמך 

 טופס הצעה;   - 3מסמך 

 טופס הצעה כספית ;   -4 מסמך 

 טבלת הערכת הצעות ;     -5 מסמך

 ; רותהתקש  חוזה  - 6 מסמך

   שירותים ומטלות;פירוט  –נספח א' 

 כוח אדם מינימלי ; –ב'   פחנס

 ;שלומיםת -נספח ג'

 התחייבות לשמירה על סודיות ;   –נספח ד' 

 הצהרה בדבר ניגוד עניינים ;  –נספח ה'

 ; ביצוע רבותנוסח ע -נספח ו

 ;  נספח ביטוח –נספח ז' 

 הוראות בטיחות   -נספח ח'

 ; נוסח המלצה מומלץ   -נספח ט'

  –ציבוריים, תשל"ו פים תצהיר בדבר העדר עבירות לפי חוק עסקאות גו  -נספח י'
1976 ; 

אישור בדבר ניהול ספרים ודיווח לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,   -נספח יא'
 ; 1976 -תשל"ו
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   ' 1 מךמס

 מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב 

 הצעות  פנייה לקבלת 

   2021/13 פנייה מס'

  פיקוחניהול ו שירותי  "( מזמינה בזאת הצעות למתן המועצהנאות חובב )להלן: "  תעשייתיתמועצה מקומית  
 "(;יםירות שה)להלן: " מטמנה ואזור תפעוליעל עבודות הקמת 

 org.il/hovav.-https://neot צה, בכתובתניתן לעיין במסמכי הפנייה באתר האינטרנט של המוע

  מכרזי יועצים".תחת לשונית "

התעדכן באתר  מציעים. באחריות המציעים לבים את היפורסמו באתר מחייקון/תשובה ש כל הבהרה/תי
 ועצה.בנוגע לכל הערה , הבהרה או שינוי שיפורסם על ידי המ 

דרש, יש  י עותקים(, חתומים ע"י המציע כנבצרוף כל מסמכי הפניה הנדרשים )בשנ יש להגיש את ההצעה 
את    "13/2021 'הצעות מספניה לקבלת –"מציע עליה מצוין  להגיש במעטפה סגורה ללא סימני זיהוי של ה

  בימיםמי מטעמו,  חלקת הרכש אובנוכחות מנהל מ שלשל ידנית לתיבת המכרזים במועצה, המעטפה יש ל
 00:12 עד השעה  20218.032.  -להגיש עד ליום ה ההצעות ישאת הגשת  בלבד. 15:00-9:00ה' בין השעות   -א'

 לא תתקבלנה.   עות שלא תוגשנה במועדצה

 דרך אחרת למעט מסירה ידנית.  בכל   תוח הצעואין לשל

 הוראות מפורטות נוספות מצויות במסמכי הפנייה. 

 

 עו"ד גדי אלפסי 
 המועצה ש רא
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 ' 2 מסמך

 נאות חובב  תמועצה מקומית תעשייתי 

           2021/13' סמ לקבלת הצעותפנייה 

 י מטמנה ואזור תפעולעבודות הקמת  וניהולפיקוח  

תע .1 מקומית  " מועצה  )להלן:  חובב  נאות  למתןהמועצהשייתית  הצעות  בזאת  מזמינה    פיקוח שירותי    "( 
 כמפורט במסמך זה.  "(העבודות" או " השירותים)להלן: " פעוליר תומטמנה ואז ת הקמתעבודו וניהול

 : יךז מועדים רלוונטיים להל לת ריכולהלן טב        

 

 מהות השירות  .2

רשים  הנדתים  , השירול ופיקוח עבודות הקמת מטמנה ואזור תפעוליהמועצה מעוניינת בשירותי ניהו .א
 ( מהאמור במסמכי הפניה לגרועמבלי : )תרכוללים בין הי

עבודות  ודות יכללו ,, העב תפעוליר  ואזו  מטמנה הקמת  ת ליופיתוח תשתות  ודעבעל    לפקחלנהל ו (1
קצה כגון    תיות, תשאספלטסלילת  , ביסוס ,  , עבודות בטון יצוק באתר    יריעות  חתהנ,  ןפודי ועפר  

 ועוד. לת כבישים  סליביוב ו מים תשתיות פי נו פיתוח,  התאור

עצה  מודרישת מהנדס ההנדסיות לפי      ות עבוד תנהל ותפקח על    "(החברהליך )להלן: "ה בה הזוכ (2
ניהולשיכ היתר,  בין  מלא,    לול  הנדסי  בשיטהכנה  ותאום  זמנים  לוחות  וניהול  וניהול  גאנט  ת 

הרלבנטי הגורמים  כל  ובין  עם  ותאום  ניהול  הסיכונים,  מערכות  לכלל  הקתשתי ים  יימות  ת 
 והמתוכננות, הטמעה, בדיקה וכו'. 

ויידרשו  ככל    רזמכל  מותהתאל  חומר הנדרשוע, הכנת ה לביצורט  ניהול, ליווי והכנת התכנון המפ (3
 בשטח.

 נוי ברחבי המועצה.או עבודות בי\עבודות הפיתוח ו וח צמוד על ביצוע ניהול, תאום ופיק (4

   נחיות המועצה.ונים לפי ה ים ש גורמנות לגורמי חוץ או פיקוח על הזמניהול בקרה ו (5

ו (6 באתר  היזמים  עם  העבודה  יומני  ניהול  אחר  אחרמעקב,  עיתי  בבניית  דיווח    מתחמי   השלבים 
    נוי.ביה

 הערות המועד הפעולה

ת שאלות  מועד אחרון להגש
 הבהרה 

 14:00עד השעה   05.08.2021
ייל  אמצעות המבד ביוגשו בכתב בל

 mihrazim@neho.org.il "ל לדוא

 הגשה מועד אחרון ל

  
 ם להוראות ההליך בהתא   12:00עד השעה   23.08.2021



 

5 

 _____________ המציע____חתימת  

 

 

עבודות   (7 על  עליון  ופיקוח  תאגיד  תאום  כגון:  חיצוניים  חקבלנים  חברת  וביוב,  בזק, מים  שמל, 
 דות הפיתוח של המועצה עבו זוריכו'  וכל אחד מאחרים שעובדים באטל"כ, רשות העתיקות ו

 . ככל הנדרש בנייה ו בהוצאת היתרי חפירהפול טי (8

המולתחזוקה  הפיתוח    עבודות מסירת   (9 וע"י  )כולל  ה   כל עצה  ומסירתו  הפרויקט  להשלמת  נחוץ 
 בדק ע"פ כל דין(.  ווי תקופת היל

חר  ם לאשבונות הסופיים וליווי תביעות גלרבות אישור הח  הקבלנים והספקים טיפול בחשבונות   (10
 פת הבדק ודה ובמקביל לתקויום העבס

במסמ .ב המפורט  ע"פ  יינתנו  הנדרשים  על השירותים  זו  פנייה  בהתאם   כי  ועצה  מה  לנהלי  נספחיהם 
 מסמכי פנייה זו ובחוזה המצורף.  כפי שקבוע ב ומדיניותה ובכפוף להנחיות המועצה

 ישירות.     לו  פוףכ הנדס המועצה בהתאם לחוזה, ויהיה יפעל על פי הנחיות מ  ע הזוכהציהמ .ג

המה .ד הפר   כהוז ציע  תקציב  את  היתר  בין  לנטר  חריגה  אחראי  וכל  התקצויקט,  המסגרת  ית  יבמן 
 .   בובכת מראש ה של המועצהמאת אישור מורשי החתי ה טעונהשבחוזה תהי

קנו .ה זכות  זה  בהליך  לזוכה  אין  כי   פיקוחמובהר  שרותי  לביצוע  ל\יה  הפרויקט  חיי  ך  משניהול  כל 
ת להחליט  החליט על קבלת חלק מהשירותים בלבד וכן תהא רשאיא רשאית לה תהמועצהפרויקט. ה

דחיי השירותעל  ביצוע  למוע  ים ת  חלקם  מאוחר או  הפסקות    ד  על  או  השירותיביותר,  אף מתן    ם, 
עדי ועל פי צרכיה ולזוכים לא תהיינה כל  זמן משמעותיים, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבל  ילפרק

 ענות בעניין זה. ט

יידחו הש  לטיבו אם   מכל   ירותים או חלקם,  החוזה עמו או יוקטנו היקפי השירותים לפי החוזה או 
בהת המועצה  אםסיבה,  ש  לצרכי  הבל ולפי  דעתה  כמפיקול  בהוראות עדי,  לא החוז  ורט  תהיינה    ה, 

 . רהמועצה ולא יהיה זכאי לפיצוי כל שהוא מעבמצדו טענות כל שהן בעניין זה  כלפי 

מכללי  .ו לגרוע  המבלי  י  אמורות  עבורלעיל,  רק  לתשלומים  זכאי  יהא  הזוכה  כי  ויודגש  עבודות    ובהר 
 פועל.  שבוצעו ב

ב .ז הככלל,  לבכוונת  זוכמועצה  השירותים.  חור  למתן  אחד  בפניהה  על  ייבח  הזוכה  מידה  פר  אמות  י 
המ הטרחה  שכר  שעור  בין  ) המשלבות  המציע  ידי  על  איכו50%בוקש  הערכת  ובין  ההצעה  (  ת 

בפיהםשור יכוהמציעים,   המפורטות  המטלות  למילוי  הצפויה  התאמתם  ומידת  ניסיונם  זו   ,  נייה 
   י פנייה זו.כקבוע במסמכ כל ( ה50%)

 ן המועצה  צולשביעות רמציע הזוכה ה : עד לסיום התחיבויותהתקשרותך מש

המציעים נדרשים לנקוב באחוז הנדרש על ידם מחשבונות מאושרים של קבלן הביצוע    שכר טרחה:

  %3.8-מך  ז נמובאחו  ובנקה שתהצע.  %5.3–  %3.8  -ח שלהלןתוך הטוואך ורק בגים(,   חרי  כולל)לא  

 . 5.3%-תחשב כאילו נקבה ב 5.3%-ה מב באחוז גבוה שתנקוצעוה  3.8%-קבה בנ תחשב כאילו
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 ערותדגשים וה

ט .ח לבדוק  המציע  הצעעל  הגשת  וברם  התו  והבירורים  תטרם  הבדיקות  כל  את  זה  בהסכם  קשרותו 
בכל התחייבויותיו על פי  צעתו לרבות יכולתו לעמוד  והמשפטיים הנחוצים לצורך הגשת ה  םידתיעובה

ו/או  ויה להיות להם השמים אשר יש או עשאת כל הגורשרות ונספחיו, וחוזה ההתק פעה על הצעתו 
ולא  חייבוהת ואין  כיותיו,  לו  תבי תהיינה  ו/ ל  בזאאעה  מוותר  והוא  זה  בעניין  טענות  או  דרישה  ת  ו 

 כאמור. על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ראשמ
הנדס המועצה  י שיגדיר מרושות למועצה כפתכולת השירותים בהזמנה זו מתייחסת לכלל העבודות הד

 "(. העבודותן: ")להל

לב המציע  על  כי  ויודגש  הצעתו  הגשת  טרם  התקשרותבדוק  בהסטרם  זהו  הבדיקות    כם  כל  את 

והמשפטי העובדתיים  יכולתצ והנחים  והבירורים  לרבות  הצעתו  הגשת  לצורך  בכל  ים  לעמוד  ו 
ו  התחייבויותיו ונספחיו,   ההתקשרות  חוזה  פי  אעל  הגורמים  כל  ע את  או  יש  להם  שר  להיות  שויה 

ת בעניין זה  וו טענישה איעה ו/או דר תהיינה לו כל תב  ן ולאאו התחייבויותיו, ואישפעה על הצעתו ו/ה

 תביעה ו/או דרישה כאמור.   וו/א נה והוא מוותר בזאת מראש על כל טע

זו, להתמודכי המו יובהר   .ט פניה  פי  על  למנוע מהזוכים  רשאית  עתידי עצה, תהא  במכרזים  ים/פניות  ד 
הצע ע לקבלת  שירותים  תידיות  למתן  נוספות  בפרויקטים  וזדומים  שיפורסמו,  ככל  מנת  אים,  על  ת 

ובתפוקה מלאה. המועצה תפעיל    טבימי  כים על פי פניה זו יספקו את השירותים באופן וכי הז בטיח  לה
הביצוע    שיקול  לשלב  בהתאם  רלוו דעתה  נתונים  ותשקול  החוזה  מצוי  הבו  נוספים,  לפי  נטיים  כל 

 כל טענות בעניין זה. לזוכה לא תהיינה ול דעתה הבלעדי ושיק
 

  צה.ביצוע העבודות והשלמתן עלול לגרום נזק למוע  תחילתכוב ברשות, כי עימובהר בזה למציע מפו .י
שה או שלא נעשה  שפטי כנגד המועצה בקשר לכל עניין שנעאם יחליט המציע לנקוט בהליך מ  כך,לפי

, אך  לו )אם ובמידה ויהיו כאלה(  ים שייגרמוים כספיים על נזק המשפט סעד  יוכל לבקש מבית  ,בהליך
   קבוע. ני או ", זמ"צו לא תעשהלא "צו עשה" ולא 

 
 
 
 

    תנאי סף .3

לצורך   .א הדרישות  כי  מתחה  –  תנאי יובהר  מאופיסף  בו    וייבות  יש  אשר  הפרויקט,  של  והיקפו 

בלוחות לעמידה  ולב  חשיבות  בזמנים  הנדרשת  איכויצוע  מגווןהתמודך  תות  עם  פעילויות   דות  של 

  רבים ושונים.תוך תיאום בין גורמים  תנהלות בו זמניתהמ

כ .ב מצעל  וכן ל  להלן  ג'  בסעיף  המפורטים  הכלליים  הסף  תנאי  בכל  לעמוד  הבתנ  יע  הנאי  וספים  סף 

 טים להלן. המפור

 : תנאי סף כלליים  .ג

מורשה   (1 מע"מעוסק  אישוריםחוכ   חשבונות  ספרי  מנהל  , לצורך  ובעל  במקור   ק  מס  ניכוי    על 
 מטעם פקיד השומה.
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 . 1976  –וריים, התשל"ו ק עסקאות גופים ציב מציע שעומד בתנאי חו (2

נוספים על המציע לעמוד במצטבר בכל תנאי הסף הב .ד סף  תו בתנאי הבנוסף לעמיד   ,איםתנאי סף 

   :לייםלהכ

ול  יצע ניהבו  , סייםל פרויקטים הנד ניהול ופיקוח ע ב  שנים    10חות  לפ  ניסיון של  בעלהמציע   .1.ד

  תאו מטמנו\הקמת מאגרי מים וביצוע  ח על  של ניהול ופיקו  לפחות  עבודה אחתופיקוח על  

ולל  לא כ  ₪מיליון    51ות  בהיקף של לפח (  תתשתיו  עבודות עפר ופיתוח  ד שהן כוללות  בובל)

 . מע"מ

את  הוכחת    לצורך למלא  המציע  על  הניסיונו    פירוטהאמור,  לדרישות  כןמכ  פנייהבהתאם   רף לצ  ו 

 .זההחוקף הימ 90%היקפם במצטבר עומד על ת חלקיים שאו חשבונו מאושר סופי ןחשבו

                            . נספח ט'  ןומהמס  מומלץהוזאת בהתאם לנוסח ההמלצה    המלצה חתומה על ידי המזמין    יש לצרף

יועצים  תת ניקוד בהתאם לשיקול דעת ועדת  ח פ עלולה לגרום לה  ונה  שהגשת המלצה בנוסח    ן כיייצו

   .מהאו מי מטע

יסיון של מציע בפרויקטים כאמור לעיל,  בנ  ה הבלעדי, שיקול דעתי  לפ  ית להכירתהיה רשא  המועצה

בניסיון מוכח  , ובלבד שמדובר  ית אחרת שאינה המציעמשפטשות  גם אם הניסיון הנ"ל נצבר על ידי י

בתאגיד המציע    הטהשלי בעל  של    המרכיבים את המציע אוהשותפים  של אחד מע היחיד או  של המצי

מציע(  את המציע/בעל השליטה בתאגיד ההמרכיבים  מהשותפים  ד  יע היחיד/אחויוכח כי הוא )המצ

  חת הניסיון.ויקטים המוצגים להוכבפר יקוחזה שביצע באופן אישי את הניהול ו/או הפ

  

מתחיי .ה זו   בפנייה  צוהזוכה  להעמיד  קבוב  מטעמ ות  המבע  השירותים  לביצוע  רט פוכמ  ים,וקשו 

    :  הסף להלןאשר יעמוד בתנאי נספח ב' לחוזה, ב

 ט   הל פרויקנמ .1.ה

אזרחי   של    ,הנדסיםהמפנקס  ב  שוםרהמהנדס  מוכח  ניסיון  ניהול  ב  לפחות   שנים  10בעל 
מהםקט פרוי אחד  ל  ים,  מול  ניה פרויקט  מאגרי  במהותו    מטמנותם/ו/או  יהקמת  הדומה 

   .30% של  מינימאלי  משרההיקף בו נשוא מכרז זה ובהיקפו לעבודות
 

    .1בבמסמך ה לבטב פירוט עבודות, צרף קורות חיים, תעודותר יש לכחת האמולצורך הו
 
 

 מפקח
על    ותלפח  שנים  7  לח שמוכון  סיניל  בע,  הנדסיםהמפנקס  ב  שוםרהמהנדס אזרחי   בפיקוח 

,  תאו מטמנו\הקמת מאגרי מים ושל  פרויקט אחד  ואילך    2013משנת    אשר ניהל    ,פרויקטים
   .100%של  מינימאלי ה היקף משרב
 

    .1בבמסמך ה לבטב פירוט עבודות, צרף קורות חיים, תעודותר יש לכחת האמולצורך הו
 

ה כי היקפי העסקה  היקפי העסקה    יםרש נדהערה: מובהר    והמציע הזוכה  םיי ימלמינהינם 
זכאי יהיה  כמתואר    לא  המינימום  על  העולים  העסקה  היקפי  בגין  תמורה  או  תוספת  לכל 
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ויהל עלעיל,  ל א  עהעסי יו  את  הק  כוח  בם  אדכל  היקףהנדרש  ביצוע  דשי  כל  לצורך  רש 
 ללא כל תמורה נוספת.  תיו בהליך זהובוי יחי הת

 הבהרות  .4

הר בזאת,  מוב  ק. ציע לספשעל המ  השירותיםיקף  ב והי, הטיתאר את האופ ל  תםטרמסמכי הפניה מ .א

להנחיו בהתאם  גם  השירות  יתבצע  אלו  מסמכים  מלבד  שימכי  מי  ית  על  כאחראי  ונה  המועצה  די 

 מטעמו. ל"( ו/או מי  זו )להלן: "המנה מטעמה לפניה

תשומת לב המנהל  ל  יעמצה  כי הפניה וכל הסתייגות תובא ע"יה, שגיאה, אי התאמה בין מסמירסת .ב

השאלות   mihrazim@neho.org.il_לכתובת דואר אלקטרוני:  21.2008.02ם  מיווחר  א ילא  תב,  בכ

 לבד.  תשלחנה בכתב בפורמט וורד ב

מטעמו   .ג מי  ו/או  המנהל  לכתשלתשובת  בכתב  מיח  תקי ששנר  ל  באופן  הם  באתר  של  אינטרנט  ן 

.  יתפ וו מי מטעמו תהא סמנהל ו/א ה  בתשות   ה ותפורסם באתר המועצה, כמפורט במסמך א'.מועצה

אחר מלבד המנהל ו/או מי מטעמו לא    ו בע"פ ו/או ע"י גורםהסברים שניתנ, הבהרות או  כל פירושים

 בו את המועצה. יחיי

התשובה .ד בקבלת  ומצ   איחור  המנהל  מאו  / ד  לא    עמוטמי  קבלתה  אי  המציאו  את  בהיזכו  ארכת  ע 

יהי דת הבדיקועד  מצי  המועד להגשת הצעתו או להתחשבות כלשה  ודין הצעתו  כל הצעה  כד  הה  ין 

 ועניין. חרת לכל דבר א

הבהרות לאמור בפנייה ו/או    וסמך המנהל ו/או מי מטעמו ליתן מיוזמתו מבלי לפגוע באמור לעיל, מ  .ה

וות שנפלו  עוי לתקן ט    עצה, כמפורט קין באתר המונרשם באופן תבכתב תשלח לכל מי ש   ההודעבה 

 לעיל. 

 הפנייה.    ו חלק ממסמכייהו אמור בסעיף זה ו כיתנ ים שנוניקת  ת,תשובות, הבהרו .ו

 פרוט השירותים והמטלות שידרשו   .5

החוזה  ו זו  פניהת בנספחי רטותזכה את ניהול העבודות  המפו התצע שהלחברת הניהול המועצה תמסור  
 .   הספח א' לחוזנב ם  מפורטי מהמציע הזוכה השירותים שיידרשו טלות ורוט המות. פילעבוד בהתייחס

    תנאי ההתקשרות .6

מה של המועצה ועד למסירת  מיום חתימת החוזה ע"י מורשי החתיתקשרות הינה  משך תקופת הה .א
דרש  תביעות גם אם ייווי  כן ליהביצוע  ור  ולרבות תקופה של שנת בדק לאחר גמ  ,המתחם למועצה

 .   תקופה זו לאחר

המחיר    עתצי העצה ועפ"המו אי  נתי חוזה ו פ"ע  זוכה תהיה ישירות עם המציע ה  –אופן ההתקשרות   .ב
 יחס לעבודות.  ת של הזוכה ב הסופי
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 כוח אדם מינימלי  

ם  ומן ומתאימייב הזוכה להעסיק כוח אדם מקצועי,  לצורך ביצוע המטלות המפורטות לעיל מתחי .ג
    בנספח ב' לחוזה. ורט כמפ

 תשלומים  

ם של  ושרימאת  נומחשבו  %5.3–  %3.8  בטווח של  טשכ"  אחוזיע )צעל פי הצעת המ  התשלומים   .ד
 .  ח ג' לחוזהספבנמפורט כוים(, לן הביצוע )לא כולל חריגקב

   עה הנחיות להגשת ההצ .7

חתומ .א הצעתם  את  יגישו  הצעתם  את  להגיש  המעוניינים  ברור מציעים  יד  בכתב  ושלמה,  מלאה  ה, 

   מחיקות ו/או תיקונים. וקריא, ללא

במקומות  מלאה  ן חתימה  כו  ו,ז   יהפני  תחתית כל עמוד ממסמכית ביבות  תום בראשילחעל המציע   .ב
 המיועדים לכך.  

  הבא:וגש באופן ת מציעהצעת ה .ג

 –יוגשו   ". במעטפה זו' 1"מעטפה מס'  -ה, שם המציע  ו מספר הפניי -יןמעטפה עליה יצו  (1

 וסק מורשה בישראל.  תעודה לאישור היותו של המציע ע .א

שם    , יןזמ המם  את שו על ידי המציע הכוללת  ל שנוה  פרויקטים  של רשימה מפורטת   .ב
הפרויקט    םומקו היקף  כס–הפרויקט,  המזמיןאישו  –פיוהיקף   חשבונות    ר  לגמר 

עופייםסו במצטבר  שהיקפם  חלקיים  חשבונות  או   , % של  סך  על  ף  מהיק   90מד 

  וכן המלצות ממזמיני העבודה באותם   ,ה המוגש להוכחת העמידה בתנאי הסףהחוז
  ת.רו קשהתל  וןליצים ומספרי  טלפ ת ממל שמותרים, כול א

ניסיפ . ג המצרוט  )כישוריםיון  פרויקטים  בניהול  ניסיו ועיימקצ  יע  התמחות,  ם,  ן, 
וכהמלצו ויתת  ת ו'(  במשרד  הבכירים  העובדים  של  רשימה  כולל  משרדו  את  וך  אר 

   תיאור כישוריהם תואריהם וניסיונם.

  ייב להעמיד לביצועמתח   ו הואטעמו, אות מ  ציע יציג את שם אנשי הצוות הקבוע מה .ד
לרשובוקהמם  תירושיה פשים  ניסיונם  ת  את  ויפרט  בלבד  זה  ם  וריהוכישרויקט 

כן המלצות  , כישורים מקצועיים, ניסיון, התמחות ושכלהחיים הכוללים: ה  )קורות 
   וכו'(.

בתנאי הסף המפורטים   העומד -ח  מפק\מנהל פרויקטוות הנדרש להצגה יכלול: הצ

   ל.לעי

 . 1976 –התשל"ו   ם,ייוריב ים צים לפי חוק עסקאות גופ רש ם הנדהאישורי .ה

 . הנהלת המועצהתצהיר בדבר העדר קרבה לעובד ו/או חבר מועצת העיר ו/או חבר  .ו

 דות. התאגודת הוהעתק תע יעאישור בדבר זכויות החתימה אצל המצ .ז
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, בנוסףתמת המציע בכל עמוד.  ר"ת וחותומים בח  העתקיםבשני    כל מסמכי הפניה .ח
ל מ  הגישיש  כל  )ללא  את  הפניה  הכההצעסמכי  גבי  ספיתה  על  סרוק  בעותק   )

 קי"(. -דיסק און( או החסן נייד )"CD)תקליטור 

   נייה בלבד. על המעטפה יצוין מספר הפ  .ד

   עה.צ טים בההמפור   רף את כל הנספחיםויצלבד  צעה בבי טופס הג המציע יגיש הצעתו על .ה

וג  וס  מין  מכל  ול את כל ההוצאותוהיא תכליל,  לע    יגיש הצעה כספית אחת בלבד כמפורטיע  המצ .ו
   שהוא.

   ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחד. .ז

להגיש  ההצעהאת   .ח הנ  יש  הפניה  מסמכי  כל  חתובצרוף  עותקים(,  )בשני  ע"י  דרשים  ציע  הממים 
פניה לקבלת הצעות מס'  –עליה מצוין  ל המציע  שזיהוי  סימני  ש במעטפה סגורה ללא  להגי, יש  כנדרש

בנוכחות מנהל מחלקת מכרזים/  ים במועצה,  מכרזבת הל ידנית לתיה יש לשלשאת המעטפ  ,13/2021
יש להגיש עד ליו  . בלבד  15:00-9:00ה' בין השעות    -בימים א'מי מטעמו,      -הם  את הגשת ההצעות 

 . 12:00בשעה   2123.08.20

 

 

   הוכצעה הזבחירת הה .8

  מציע מבוקש על  ידי הנו על פי אמות מידה המשלבות בין שעור שכר הטרחה הים ייבח עיצ ת המהצעו .א
איכות ההצעה50%) ובין הערכת  הצוות המוצע(  כמפ 50%)  והמציע  ,  בט (,  הערכת ההצעות,  ורט  בלת 

 לפניה זו.  ' ג  נספח

על פי אמות מידה של ניסיון מקצועי וכישורים    ,ערכהה  וותם תיבחן על ידי צאיכות ההצעה והמציעי .ב
המציע   ההצעותשל  הערכת  בטבלת  המפורט  לפי  מטעמו,  המוצע  לציו  ' גפח  נס  והצוות  זו.  ן  לפניה 

את כל המסמכים    נספח ג'. יש לצרף להצעהכמפורט ב,  פימהציון הסו  50%משקל של  יינתן  האיכות  
כמ נדרשיה המציבפנייה    פורטם  יהיוזו.  דעתלצרים  רשא  עים  שיקול  לפי  להצעותיהם  מידע  ף  ם, 

 היות רלוונטיים לצורך הבחינה המתוארת לעיל.   ונתונים העשויים ל 

ר  יקת איכותוך במסגרת בדלער   שאיתהמועצה ר .ג נשי הצוות  או א/ו   ם  כל המציעיאיונות עם  ההצעה, 
   המוצעים מטעמם.

מוצע על ידי כל  כר הטרחה ה ה שגוב עם  צעות  ת ההאיכוכות  יוני הערלו צשוקל כים ילצורך בחירת הזו .ד
   מפורט בהמשך. אחד מהמציעים הנ"ל באופן ה

 י השקלול המפורט לעיל.  לפ  מרביהצעה שתזכה בניקוד הה  יהזוכה תהההצעה ה .ה

 כשיר שני  .9

כה, כ"כשיר  הזו  אחר ההצעהל דירוג  הבאה בו הינה  ד, שהצעתע אחבמציור  המועצה תהא רשאית לבח  .א
 שני".  
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חודשים ממועד ההכרזה על הזוכה והכשיר השני. במידת   6וקפה למשך בת  תעמוד י, שיר השנהצעת הכ .ב
ית אם  יד הצורך,  על  המועצה  בקש  לכי  מוכן  יויהא  לתקופה  אריך,  הצעתו  תוקף  את  השני  הכשיר  ך 

 וספת. נ

הזוכה והכשיר  על    עד ההכרזה ודשים ממוח  6תום  פניה אם עד  ה  יךכה בהלכזו  וכרז" יה"כשיר השני .ג
עד  השנ )או  המי  והסכמתו(,    ועד תום  המועצה  בקשת  לפי  השני  הכשיר  של  ערבותו  תוקף  הוארך  בו 

הראש  יחזור  הזוכה  מהצעתוון  ייחת  בו  שלא  עמ או  חם  רצוו  לשביעות  שלא  עבודות  שיבצע  או  ן  וזה 
 יא., מכל סיבה שהנחתם עמוזה שהחו וטלהמועצה ו/או שיב

ו במהלך תקופה זו, לרבות  עמ  תתקשר  עצה אם לאכל עילת תביעה כלפי המו  א תהיה השני ליר  לכש .ד
דעת לשיקול  נתונה  הכשיר השני  עם  ב  הארכותיה. התקשרות  והיא  המועצה  של לבד  א  תהא רשאית 

 . לכשיר ב' אלא לפרסם פניה חדשה/נוספת נותלפ

 חובת הזוכה    .10

על   על החוזה   יך החתימהאת הלם  לייידרשו להש  עתם התקבלה, צם שהייעמצ .א כל    עם המועצה 

ימים מהודעת המועצה על הזכייה    7"( בתוך  החוזה"  –פנייה זו )להלן  ף להמצור  סחחיו בנונספ

את ה המסמכים    ולהעביר  להשלמהנוספים  החנדרשים  ביצוע  למ  וזהת  ערבות  בצרוף  ועצה, 

המוע לדרישות  בהתאם  ב חים  )נוס   צה  מקורית  כמצ"ב(.  יועבר  לא  ראמואם  המוער,  צה  שאית 

   מציע אחר.של הצעה  ה ולקבלצעה בה מהחלטתה על קבלתלחזור 

הח .ב תנאי  לקיום  בנקאית  ערבות  למועצה:  להמציא  יידרשו  שיזכו  ₪    50,000בסך  וזה  מציעים 

'  ספח ויה כנהפנ הכל בהתאם לנוסח המצ"ב למסמכי     (,שקלים חדשים  ףאל  חמישים)במילים:  

ך  וכה להאריהזכיה ועל המציע הז שים מהודעת  חוד  12למשך  קפה  ותוד ב ה. על הערבות לעמלחוז

פי הנוסח  6עד    ותהא על  לפי  החוזה,  ביצוע השירותים  המפורט    חודשים לאחר השלמת מלוא 

   ;  ספח ו' לחוזהנב

ותוחזר לביצוע של מה   בטחתש לההערבות תשמ .ג ו רק עם  לוא התחייבויותיו של המציע שיזכה 

 צדדים. זה שבין הם לחותאבהמילוי כל התחייבויותיו 

  לט.מוחת לפי שיקול דעתה הבלעדי והיהבנקא   ת ערבותא רשאית לחלט המועצה תהיה  .ד

הביצו .ה כולערבות  תחולט  חלקהע  או  ש  ה  ככל  המועצה  שתקבע  שיעורים  יעמולפי  המלא    ציעד 

מה הזמניבהתחייבות  בלוחות  עמידה  אי  לרבות  ביצוע  תחייבויותיו,  אי  בחוזה,  הקבועים  ם 

   זו. או פנייה/כי החוזה ושה אחרת כמופיע במסמש וכל דריכנדר יםות השיר

הצוות   . ו אנשי  וכל  שיזכה  לחתום  מטעהמציע  יידרשו  לשמו  התחייבות  ע על  סודימירה  ועל  ל  ות 

 ם לחוזה.המצורפים כנספחי נים(תצהיר הימנעות מניגוד עניי 

השירותים  היקף  ת  א  ודתו של מציע שיזכה ו/או להקטיןלמועצה שמורה הזכות להפסיק את עב .ז

שיק לפי  החוזה  פי  הבעל  דעתה  ומכלול  הפרויקט    סיבה  לעדי  משלבי  אחד  בכל  י  מבל שהיא 

עט  למו  ל  יווללא תשלום כל סכום ואף לא הוצאות שיה ין   זכה כל טענה בעני שתהיה למציע שי

   י פניה זו .הקבוע בנספח 
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 _____________ המציע____חתימת  

 

 

 

 ניגוד עניינים   .11

ורט  כמפ עדר ניגוד  עניינים,ם בדבר היהתנאי ל בכ וכל מי מטעמו יעמדו יב כי הוא   המציע  מתחי 
   מסמכי  פניה זו.ת ל ויחתום על ההצהרה המצורפ  וזהלח 13 ,12עיפים בס

 זכויות המועצה   .12

לם או חלקם או  טים דלעיל כוהפר  מלואשאית שלא לקבל הצעה שלא צורפו אליה  צה רהמוע .א

וכרזו  מציעים שהרבות  ל  יםהעניינים לא  מתקיים במי מהמציעשנמצא כי סעיף היעדר ניגוד  

   כזוכים.

בזמובה .ב למע ר  הסר  את  כי כל  ן  א המועצ  ספק  הה  לקבל  מתחייבת  כל    צעהינה  או  מסוימת 

   ול דעתה הבלעדי.שיק  עה שהיא הכול לפיהצ

מכר .ג בגדר  אינה  זו  פובקשה  מחיימבי  ז  הליך  משום  או  זו  בפניה  לראות  אין  ולכן  אחר  ב 

להתקשרות.  התחיי המועצה  של  כלשהי  כשרות  תקההבות  מציע  בהתאם  עם  תעשה  לשהו 

ועדת  ור ההצעה על ידי  איש בכפוף לקבלת הצעתו וו  , לאחרהמציע  שייחתם עםסח החוזה,  לנו

 ה.  מועציועצים של ה

לפסול   .ד הזכות  את  לעצמה  שומרת  ח  אשר  הצעההמועצה  על  מהות   מצביעה  של  הבנה  וסר 

   ו/ או מחירי היצף. השירות ו/ או תכסיסנות 

וא  נשותים   חלק מהשיר הזמנה של    חתה ו/או איו/או הפ  על הוספה  החליטל  יתהמועצה רשא  .ה

  מפורטות  לעיל. ות הועצה יכריע בסוגיעתה הבלעדי של המל דפניה זו. מובהר כי שיקו 

ו שלא לקבל הצעה של מי מהמציעים כלל ,  ך פנייה זה אהלי  דחותהמועצה רשאית לבטל או ל . ו

קומו מכרז  ייה אחר או לפרסם במליך של פנומו המקב  אף לבטל את הליך פנייה זה ולבצעאו  

ש  יש בה למנוע מימו עדי, ומכל סיבה שהבלל על פי שיקול דעתה  הכ דומה ,הה או  במתכונת ז

   בת הפנייה.סי

 מסמך זה אינו מהווה מכרז.   .ז

ל  בקשהכתב   .ח מועבר  בוזה,  לצורך הגשת הצעתו בלבד. אין לעשות  כל שימוש שאינו    מציע 

 .  עהלצורך הכנת ההצ

 ך. שמע ולהיפון נקבה במבפניה זו, בלש ן זכרבלשו  אמור כל ה .ט

 

 

 שונות .13
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 _____________ המציע____חתימת  

 

 

ו  ונו המציע לערוך על חשב  על .א לו  אחרים הדרושים  ים המוקדמים וההבירוראת כל הבדיקות 

ו הצעתו  הצעת  המוע   תהגשעם  לצורך  תראה  העובדות  ההצעה  שכל  כמי  המציע  את  צה 

ולא תישמע כלוהנסיבות הרל  לו  ידועות  בד  ה מצדענט  וונטיות  ידיעה, הטעיה  המציע  בר אי 

 וכיו"ב. 

אינו  ציהמ .ב לע  חובותיו  המחותרשאי  ו/או  ז לפ  זכויותיו  הזמנה  הוראות  הסכם  י  ו/או  ו 

 ה בכתב ומראש. עצהמו  הסכמת  קבלתאו בעקיפין, ללא / , במישרין ושרותההתק

 בעיר באר שבע בלבד.  בלעדית תהא לבתי המשפט מקומית סמכות שיפוט  .ג

נכ  פטבית מש   קבע .ד יסוד פ  פל י  או  י בהחלטגם  וכתות המועצה  זכה  זה לא  צאה מפגם  בהליך 

אי זכייתו, אך ורק    עקב  ע  לקבל מהמועצה,,  יהא זכאי המציאחרמציע ובמקומו זכה מציע  ה

  ובלבד שאלו לא יעלו  הבנקאית  ערבותל בגין ה ת  שהוציא בפועחווכ מ  ותפיצויים עבור הוצא 

לפיצויים  4,000על   פרט  ל    ₪.  זא  אלה  המצייהיה  פיכאי  לכל  אחע  הוצאות, צוי  בגין    ר, 

לטרוו  אבדןו  א   הפסדים לו  נגרמו  אשר  בענתח,  מפגם  כתוצאה  מוותר  ו,  והוא  ל  ומוחהליך 

  סדים או אבדן רווח כאמור.צאות, הפהו  בגיןו טענה  באופן סופי ומוחלט על כל  תביעה ו/א

 והכל על פי כל דין. 

  ה צאה מפגם זה זכ או בהליך וכתו מועצהבהחלטת ה  די פגם יסובית משפט מוסמך כי נפל  עבק .ה

ול מציעהמציע  מת  אחר  א  לכך,  זכאי  עםחיישהיה  מיד  המציע,   ל  ב  המועצה,    פעול הודעת 

א להפסיק  לרבות  המועצה  להוראות  עבודת בהתאם  עפת  ולאפשר    חתם שנהחוזה  "י  ו  עמו 

שפט  עת בית המבי עפ"י ק  ודה למציע שאמור היה לזכותלמועצה למסור את המשך ביצוע העב 

יצע עד  שב  ולת התמורה עבור העבודהדבר ז  עצה למציעזה, לא תשלם המו. במקרה כמוסמךה

בכפוףלמועד הפס כל תביעותלתנ   קת העבודה,  לא תהיינה  ולמציע  טענ  אי החוזה,  א או  ו  ות 

מכד הקשרישות  בכל  מטעמה,  מי  ו/או  המועצה  כלפי  שהוא  סוג  ניהולו,  ל  אופן  להליך,  ור 

בוהז וכו  כייה  בקש כיו"ב,  עם  ן  שנכר  ו/א החוזה  בעקבותיו  עם רת  בקשר  חו  ו  אחר  זה  כל 

                  קשר עם הליך זה. ה בשיחתם ע"י המועצ

שאית לחייבו בכל  מועצה רהא הר, תציע לעיין בתוצאות ההליך ו/או בכל מסמך אחש מביק . ו

 ת כן. , ככל ותחליט לעשולבקשהתה עלויותיה והוצאותיה עקב היעתרו

 

 גדי אלפסי  "דעו
 "ר המועצהוי
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 2021/13 יה מס'ס הצעה לפני טופ – 3מסמך 
                                                                     לכבוד       

                                           במועצה מקומית תעשייתית נאות חוב

 שם המציע_________________:   

  נ,.ג.א.

   מטמנה ואזור תפעולית על עבודות הקמוח פיקביצוע ניהול להצעה לפנייה  ון:הנד

 

 את הצעתי:            בזהמגיש  , הנני תכםייפנל  בהבתשו

הצעת מג  ניהנ .1 ת  הקמתלות  עבוד פרויקט  על     פיקוחו  ניהוללי  יש  ואזור   פעולי מטמנה 

 כמפורט בפנייה על נספחיה 

בפני  .2 האמור  את  הבנתי  כי  בזאת  מצהיר  דות עבועל  וניהול  פיקוח      2021/13  מס'יה  אני 

גיש  לכך אני מ  בהתאם  יכשבה ופחים  נס והם  על כל המסמכי  תפעולי  זורה ואמטמנהקמת  

 צעתי זו.  ה את

)לרבות האמור בפרק "הנחיות להגשת    נייה, במסמכיה ובנספחיה אמור בפמסכים לכל הי  אנ .3
כי   מצהיר  הנני  הפרויקט"(  למנהל  "תשלומים  ובפרק  או  ההצעה"  תביעות  כל  לי  יהיו  לא 

א א דרישות  לעניין  טענות  ידו  אי  או  הבנה  תנאי  י  של  על  החוזה,    תנאי  ו/או  יהני הפ יעה 
 ם.  יהפחונס  מסמכיהם

 
צוע ההתחייבויות על פי תנאי  ומחיות והניסיון הדרושים לבימידע, ה בידי ההיר כי  הנני מצ .4

   פניה זו.

או .5 מועצה  לעובד  קרבה  בעל  אינני  כי  מצהיר  המועצה    הנני  הנהלת  חבר  או  מועצה  חבר 

 יה. הפני  כיסמלמ 5ף כנספח ב'צהיר המצורעל התתמתי כראיה לכך חו

תים  בצעו את השירויה אשר  הם אל  הצעה זושר מפורטים בא  ותהצו   י מצהיר כי אנשיינ הר .6

   באופן אישי ואין אפשרות להחליפם אלא באישור מראש ובכתב של המועצה.

טה  מש בכל שיק ולהשתן ולבדומי מטעמה תהיה רשאית לראייהריני מצהיר כי המועצה או   .7

עמה לבצע את מטי  או מ שר למועצה  אני מא  יע, וכ המצי  וןסי נידיקת איכות ו לה לב  הנראית

   הכרוכות בכך.ות ושורכל הבדיקות הק

   המציע מתחייב כי יגיע לראיון למועד אליו יוזמן.

   :( )סעיף ג' בתחומי ההערכהלהלן נתונים על יכולותיי  .8
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 _____________ המציע____חתימת  

 

 

  
 

 :  עצי המלהלן פירוט ניסיון של  

 
היקף   אתר ישוב  יקט הפרו מס'

 כספי 

  בוצע

 תשנב

גורם  

 מזמין 

 טלפון  איש קשר 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 
 דומות.  עבודות ביצועלעניין ניסיונו בף עמידת המציע בתנאי סמוכיחים את חובה לצרף מסמכים ה

 
   וט בדבר כח אדם.   ן פירדי וכרשעל מם  ניתו להלן נ .9

  

 להלן הצוות המוצע על ידי:  
שכיר/   

לא  
שכיר/ 
 אחר

 ניהול פרויקט 
מאגר   הקמת

 נהמים/מטמ
ון  צרף טלפיש ל

 מזמין

שנות  
 ניסיון 

   ות צו שם השכלה  מקצוע 

מנהל               
 יקט  פרו

 1 

 יש לצרף המלצות 
  ורך ניקוד ההצעה,לצ

 ומלץ בנוסח המ
למסמכי  ורף המצ

 .מסומן ט'הפנייה ו
הגשת המלצות בנוסח  

שונה עלולה לגרום  
התאם להפחתת ניקוד ב

לשיקול דעת ועדת 
היועצים או מי מטעמה.  

  

 2 ח  מפק      

 



 

16 

 _____________ המציע____חתימת  

 

 

 ת )אם ישנן(  והמלצודריכלים  קס המהנדסים ואום בפנתעודות ריש , יםחי רות  ד קוחאל  יש לצרף לכ
  

 : סמיכות גיאוגרפית

 ____________     המפקחמתגורר   ב בוהישוציין את 

  הקיימת וצרף  ציין את המרחק ממקום מגוריו לאתר העבודה לאורך רשת הכבישים הארצית
 _  _________ המרחקים.  ט פירועם  מפת הגעה

 
  

  :זהב םרפימצו .10

סגו .10.1 מפמעטפה  ובה  הרה  הצעת  לביצורטת  השימחיר  כל  המבוקוע  שים  רותים 

   צעה.לטופס הה  2כמפורט בפרק ב'

, ואישור  1976-כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .10.2

   של מע"מ לעוסק מורשה.

   נדרש בתנאי הסף.כוות והצ  על המציע נתונים ומסמכים .10.3

   די. ותשובות חתומים על י  תשאלו קולוטופרו  בריםסה  לווטוק רפ .10.4

ד האחרון  המועפני  למציעים שתוצאנה מטעם המועצה, אם יהיו כאלה, ל   עותהוד .10.5

   להגשת  ההצעה חתומות על ידי.

ת  חייבתוקפה  ומ הצעתי זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ועומדת ב .11

  .ההפנייופה הקבועה במסמכי קלת

 __________ __________ ______________________________ : יעמצשם ה

 ________________________:  _לפרטתיאורו )אדם, חברה, שותפות או אחר( נא 

 ____________/_____________  ת.ז. / ח.פ: 

 ___ ______________ _________________________________  כתובת:

 __________ ________ ________ _______ _______ __________ טלפון: 

 ______________________________________ __________ דוא"ל: __

 של האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע:  יהויר הזשמות ומספ

 ____________________________________________________________ 

  __ ____ __________ ______________________ ____________  :חתימות

 _____.____________ ____  ך:תארי

 כשהמציע הוא תאגיד משפטי, חברה, שותפות וכיוב'( : )שור חתימהיא

 "מ _________, עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי המסמך דלעיל נחתם ע"י:הח אני

 הוא אדם( ה"ה __________ ת.ז. ___________ )ימולא כשהמציע .1

 גיד( א תאע הוציהמא כשולמי_____)ז. _____________ת.____ה"ה  .2
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 _____________ המציע____חתימת  

 

 

 __ __________ה"ה __________ת.ז. 

 התאגיד, וכי חתמו על מסמך זה בפני.  ב אתלחייוכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד: _________ ו 

  _______________    ________________ 
חתימה      תאריך            
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 _____________ המציע____חתימת  

 

 

 
 פית לפנייה ה כסהצע טופס – 4מסמך 

  

                                                                                                       לכבוד

 שם המציע_________:          נאות חובב  ית  שייתת תעמועצה מקומי 

 א.ג.נ,. 

  
  ה ואזור תפעולימנ מטת קמה ותפיקוח על עבודניהול ו 1202/13מס' לפנייה הצעה כספית הנדון : 

  

הצעת   ע"מ, כולל מ  לא  14,197,133.5₪  הואמטמנה  מת  למכרז הק  מדן הקבלןאה   כי  ריובה .1

ך קביעת ההצעות ודירוגן כנגזרת הצעת  לצוררק    תשמשו  הקבלן אינה מחייבת את המועצה 

 .ההצעהשכר הטרחה באחוזים מ

מאושרים    ע מחשבונותציהמע  תו הצישולם כאחוז אושכר הטרחה בפועל יכי  גש  ויוד  יובהר .2

בודות שלא נכללו  לעניין זה יובהר כי "חריגים" משמע ע  .ם(ל חריגי)לא כול ע  צוהבי  ל קבלןש

לקבלת תוצאות המכרז, תשולמנה מקדמות לפי    . עדכלל  ה הביצועבכתב הכמויות של חוז

מסמכי  נדסי המפורט ב ז מהאומדן ההתאם לאחופנייה בהאבני הדרך הקבועות במסמכי ה

היוו  ה.ני הפ תוצאות  לאחר  בהסכם  בהתאם    תחשבנותה  צעתבו  המכרז,דע  המצ"ב  כאמור 

 וזה. הכל כאמור בנספח ג' לחלפניה זו על נספחיו, 

ל ידם מחשבונות מאושרים של קבלן הביצוע )לא  ז הנדרש ע באחוקוב  המציעים נדרשים לנ .3

-מך  ז נמוחובא   ובנקה שתהצע.  %5.3–  %3.8  -ח שלהלןתוך הטוואך ורק בכולל חריגים(,   

תחשב כאילו נקבה    5.3%-ה מב באחוז גבונקוה שתוהצע  3.8%-קבה ב תחשב כאילו נ  3.8%

 . 5.3%-ב

המוצע בהצעתו ברמת מידת דיוק   אחוז את המובהר למען הסר ספק כי על המציע לנקוב   .4

הנק אחרי  אחת  ספרה  ולא של  ינקו  יותר.  ודה  שמציע  אוככל  ספרות  בשתי  לאחר    ב  יותר 

 הנקודה.  חר לא אחתפרה ב בכל מקרה רק בסתחשת המועצה ה,וד הנק

כ .5 אתהצעתי  שהוא    וללת  וסוג  מין  מכל  ההוצאות  הנדרשים נכ כל  השירותים  למתן  דרש 

והח  הפניה  אור  לרבווזה  במסמכי  העתקות  מזכירות,  עבודת  הדפסות,  משרד,  שרותי  ת 

פ ) זו  לצרכי  העתקוניה  ולא  קבלנבלבד  מכרזי  לצרכי  נדרשות  אור  ים,  לומצי יצוע(,  הב י  ת 

הוצאות ' 9יף  בסע  ורטכמפ זמן,    טולבי  עה,נסי  דואר,  שירותים    –ח  פרוט  לנספח  ט'  תחום 

. לא תשולם כל תוספת  מנוד הינפר  וה חלק בלתילות המסומן כנספח א' לחוזה והמהו טמו

 אלו.   הוצאות   בגין

ל .6 רשאית  פר המועצה  ביצוע  מנההפסיק  ידי  על  להפל  ויקט  ו/או  היקפי  רויקט  את  הקטין 

שיקוורישה לפי  שהוא  שלב  בכל  דעתהתים  ו הבלע  ל  לדי  ת כי  כלא  לי  בקשר   היינה  טענות 

                 לכך. 
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ו       .7 הכולל  טרחה  לשכר  הלמת  סופיהצעתי  השירותים  כל  בפנין  במבוקשים  זו  גין יה 

 הפרויקט 

 בטבלה המצ"ב:ורט כמפ הינה
 

 

 

 

 

 

 
 על. בפו וצעוין עבודות שבה זכאי לתשלום אך ורק בגאהירה מקל י כי בכע לידו .8

------------              -----------------------          ---------------------------  
 תאריך                  ותמת                     ח   חתימת מגיש ההצעה         

   

וכי  ע  המצימה של  ההסכם נחתם על ידי מורשי החתי זאת כיב שר_______ מא________  דו"ע  "מאני הח
 חתימות דלעיל מחייבות את המציע לכל דבר ועניין.  

  ___________________              

וחותמת  המ יתח                               

על  ותיאום פיקוח  1
 הפרויקט 

 
 

ת  % אחוז  מחשבונו
מאושרים של קבלן  

כולל  ביצוע לא ה
 יל עדרתם ל גים, כהריגח

 
 

 ________% 
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 הצעות   טבלת הערכת  -5מסמך                                          
 (.  50%) מחיר דדומ (  50%) איכות  מדד, מדדים לשני בחלוקה דווקינ   ההצעות .1

 
  ידורגו  ההצעות יתר , המחיר מדד בגין הניקוד  מלוא את תקבל ביותר  נמוכהה  משוקללתה  ההצעה .2

 .  אליה יחסי  באופן
 

 :  הבאה  לטבלה בהתאם ינוקדו  האיכות מדדי
 

 
   תחום הערכה  פרמטרים    להערכה  ניקוד

 
ן  ניסיו ק' נ 10 0-30

 המציע 
  : עליקט לביצוע הפרו ות והתאמ  המציעאיכות  

מניסיון וכישורים,    בסיס ובהתאם להתרשמות
 ,שניהל בעבר, היקפם, מורכבותם צוות, פרויקטים

 'וכד  מזמינים, זמינות, המלצותמגוון מ
ם  ממליצי נק'  10

והתרשמות  
 כללית 

מנהל   נק'  10
ויקט  פר

ראי  אח
  עםטמ

 ציע המ

20-0  

נק' 01   
המפקח   ניסיון

 המוצע 

המוצע   חפקהמל ם ויכולות ש כישוריהערכת 
על בסיס   ההליך ואנשעבודות ה  פיקוח צמוד עלל

ויקטים  פרב ןו ניסי מכישורים,  תהתרשמול ובהתאם 
קרבה  , ותלצהמהיקפם, מורכבותם,  ו דומים 

 גיאוגרפית של מיקום המגורים לאתר וכו'  

נק' 5  
סמיכות  
של   גיאוגרפית

 המוצע  המפקח

נק' 5  
  

  ממליצים
רשמות  והת
מהמפקח    כללית
 מוצע ה

*יש לצרף המלצות  
לצורך  מתאימות 

  הניקוד.
 

 
 

 
זהה, ייקבע הזוכה ע"י המועצה עפ"י ניקוד ציון האיכות  )איכות/מחיר( במקרה של ניקוד משוקלל 

 ת הדיוק: ספרה אחת אחרי הנקודה( .   הגבוה יותר מבין הזהים )מיד
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  ן הניקוד:לאופ פירוט .1
 

  : כות גיאוגרפיתסמי .1.1

כמפורט   העבודהלאתר  ח י המפקפית של מגורה הגיאוגררב בקב ועצה תתחשמה
   :    להלן

 ודות נק  5  –לא בניקוד מ  ק"מ תזכה 50קרבה של עד   •

 ודות נק 3  -"מבין חמישים למאה ק  •

 ת   נקודו  0 -ק"מ   100מעל  •

העבודה לאורך רשת  לאתר   של המפקח ם מגוריומהו המרחק ממקויש לרשום 
ץ  דוגמת גוגל ארתוכנת ניווט כמפה מרוף ל ציארצית הקיימת כולה  םבישיהכ

 מקום מגורים.    וצילום ת.ז. המראה

  חוזהיש לצרף ,ירה שכורה יג מגורים בד ניתן להצ אוגרפית סמיכות ג)לעניין   
     שכירות(



 

22 

 _____________ המציע____חתימת  

 

 

 
 

 יקטים  נהלי פרוחוזה מ  –13/2021 לפנייה מס  -6מסמך                                       
  

 הסכם   
 

 2021____שנה  __ __ ודשחל  ם _______חובב  ביונאות ונחתם ב  ךנעראשר 
 

 יתית נאות חובב בין:      מועצה מקומית תעשי
 "( המועצה")להלן :

 אחד מצד 

 :לבין 

 

                            ן דיבאמצעות המורשים לחתום בשמו כ

 "(חברת הניהול " /"יקטמנהל הפרולהלן: ") 

 מצד שני 

  

מס'  ה ופניה  בהתאם לאמור בחוזה זותי פיקוח וניהול פרויקטים  רל שי בעוניינת לקמ צה  והמוע :   הואיל
הפנייה  "  –)להלן    מטמנה ואזור תפעולי  קמתעל עבודות הוניהול  פיקוח  ות  לקבלת הצע  /202113

 ; "(הפנייה" ו/או "לקבלת הצעות

 . חברת הניהול  את הצעתה צה קיבלוהמוע  והואיל:  

ה  כל השירותים הנדרשים בפנייהפרויקט ולספק את על  לפקחו לנהל מה כיסמ  לוחברת הניהו יל: ואוה
 .  חוזה זהוזה בהתאם לתנאי ובח

  
 דלקמן:  ותנה והוסכם בין הצדדים כוצהר, הלפיכך ה

  ות חוזה ן  הורא סתירה בי   נפרד ממנו. הייתה   המבוא והנספחים לחוזה זה מהווים חלק אחד ובלתי  .1

לבין   מ נספזה  יהיוח  ערהו  נספחיו,  הנספח  הפכ  .תדיפו אות  הוראות מסמכי  בסיס  ל  נייה ששימשה 

באות  זה  החוזה  לחוזה  את  א  להשלים  סותרות  אם  החוזה    ותו. אלא  הוראות  יהיו  כזה  במקרה 

   יפות.עד

סמכויות   .2 הפרויקט  למנהל  להעניק  מתחייבת:  אישהמועצה  לבצע  לו  השיר אפשרו  כל  ותים  ת 

ויקט בפני  יינים הקשורים לפרבענ   בשמהועצה ולטפל  מת ה וכן לייצג א  וזה הח  מנו על פידרשים מהנ

המועצה בכתב    מהנדס הוראות  אם ל ת אחרות, הכל בהתת מקומיות ורשויומוסדות התכנון, רשויו

לע למנהל  מעת  לאפשר  וכן  בישיבותת.  להשתתף  ו/או  ליזום  עם    הפרויקט  ותכנון    מהנדס תיאום 

מתכננים  נציאו  עצה  המו בכל  ויועציגיו,  אחרים  כשעת  ם  יראה  של  ל  נדרשהדבר  יעיל  ניהול  צורך 

 פ"י חוזה זה.  הפרויקט ובהתאם להתחייבויותיו ע

 :  תמתחייב הניהול רתחב .3
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הק .א והפעולות  השירותים  כל  את  מיטב  לבצע  לפי  בהם  כרוכות  ו/או  המקצועי,  שורות  הנוהג 

ובד תובמומחי  במקצועיות  הדרוש ,  בהתאיוק  דים  לכל  ולשביעם  שרצו ות  ין  המוחלטת  ל  נו 

בחוזה ובין  המועצה, בין שהן מפורטות    מהנדסר כל הוראותיו של  אח  אלמל  נהל ולשם כךמה

 החוזה.  לבצוע השירותים עפ"י ות ונדרשות בו אשר קשורמפורטות   שאינן

ע  ות ביצועל התקדמ   לפי הצורך דו"ח  ואהמועצה לפי דרישתו  מהנדס  מנהל הפרויקט יעביר ל .ב

יקט,  ר במשרדי מנהל הפרוקבלאף    המועצה  נדסה מאי  ם ולשם כך רשצועבי  תים ואופןהשירו

 ת.  כל ע בצע את הבדיקות בר ולסייע למנהל לומנהל הפרויקט מתחייב לאפש

מ       .ג המועצה  לידי  להוראלהעביר  בהתאם  או  מסמך    מהנדסות  יידית  תוכנית,  כל    ו אהמועצה 

שכל אלה    כך  צוע הפרויקט,בביים  ם או כרוכר קשורימהן אש  , או העתקחומר כלשהו אחר

 גם בידי המועצה.  יםי וו מציהי 

 שתמעת יהיו: בחוזה זה ואם אין כוונה אחרת מ .4

 . ללי שיבוצעו באתרבניה והפיתוח הככל עבודות ה –" יקטרוהפ"

ראש  ו בין מו חלק ממנ לעניין חוזה זה א   מהנדס המועצה או מי שהוסמך על ידו בכתב –" המנהל"  
 עבד.  בדי          ן  ובי

   בנאות חוב       –"האתר"

 או מי מטעמה  הניהולחברת   – הל הפרויקט"נמ"

–ן  ה )להליקט כמפורט בנספח א'  לחוזה זתי ניהול פרו בצע שירו לספק ול  תמתחייב  חברת הניהול .5
 "(.  שירותי   הניהול" או "השירותים"

  ה משרומן ומתאים במי   עי,אדם מקצו  סיק כוחיקט להעמנהל הפרו השירותים מתחייב    לצורך ביצוע .6

ככל   והל    שהנדרמלאה,  השירותים  שהתחייביצוע  כפי  ולפחות,  באתר  הפנייה  משימות  במסמכי  ב 

בצע השירותים הנדרשים במלואם, אף אם  ה. מנהל הפרויקט מתחייב ל זה ז לחו  בנספח ב' וכמפורט  

כרוכות בכך  ת השם כך. כל ההוצאולבהוצאות נוספות  אדם ו/או לשאת    חכעליו להוסיף מעת לעת  

ע יחול  תשוללו  ולא  בגיו  המועצה. ן  ני ם  ע"י  תוספת  את    כל  לבחור  רשאית  תהא  מנהל  המועצה 

מנהל  הפרויקט האחראי בי  מטעם  לצורך  נדרש  כוח אדם  וכל  לדרוש  הפרויקט  וכן  צוע השירותים 

    .ידעתה הבלעד להחליפם, בהתאם לשיקול

7.  

ל  נהמ  להמועצה    םתשלה זה,  יו על פי חוזוי כל התחייבויות ומיל כל השירותים  תמורת ביצוע   .א

עצה  דיניות התשלום של המוו ובהתאם למכקבוע בהצעת את התשלומים בסכומים    רויקטפה

 (.   רת ניהולחבל )תשלומים  לפי חוק מוסר תשלומים לספקים

  ל סיבה, להקטין עתה הבלעדי ומכד  ול בהתאם  לשיקהצדדים מסכימים כי המועצה רשאית   .ב

לסוג המטלות )במקרה זה  ע  גו ן בנוה  ף הביצוע קלהיוגע  שירותים. הן בנכל עת את ביצוע הב
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להחליט על דחיית ביצוע השירותים    חה בהתאמה(. כן תהא המועצה רשאית קטן שכר הטריו

תיים,  עושמ לפרקי זמן מאו על הפסקות במתן השירותים, אף  ד מאוחר יותר  או חלקם למוע

ג  וסמכל  עה  ו/או תבי  ענהכל טכי לא תהיה לו  הפרויקט מתחייב    הל שיקול דעתה. מנ הכל לפי  

 ומין שהוא בנוגע לכך.  

כי בכל מקרה, שכר הטרחה ישולם רק בגין  לליות האמור לעיל, יובהר ויודגש לי לגרוע מכ מב
 שבוצעו בפועל. עבודות 

  המפקח   מוצבים  וב וערכת לפרויקט   מ ה  קופת הביצוע משך תקופת ההתקשרות הינה למשך ת .ג

נייה )מסמך למסמך תנאי הפ  'יב1יף   פורט בסעמי ה , כפחברת הניהול  עםמט  מנהל הפרויקטו

כולל    המתחם למועצהצה ועד למסירת  החוזה ע"י מורשי החתימה של המוע  מיום חתימת   'ב

אם יידרש  ם  ג  וספת תשלום()ללא ת  הביצוע וכן ליווי תביעות ת בדק לאחר גמר  תקופה של שנ

 תקופה זו.   לאחר 

8.  

ה מנה .א נזאחראי    פרויקטל  הלכל  ו/או  למוערשיגפסד  ק  כתוצאהם  רשל  צה  של  מביצוע  ני 

 .  האו מי מטעמ /ו ודת הצוות ה , עבעבודת

הוצאו   גרוםי  הפרויקטמנהל    שבכל מקרה   .ב ו/או  ו/או הפסדים  או אחלנזקים  מיותרות  רות  ת 

אי קיומו  ל  עיפיו ו/או בגל ה זה או אחד מסוז ח  תוצאה מהפרת למועצה  ו/או הבאים מכוחה כ

מנהל    ייבמקצועית, אזי מתחבצורה בלתי    שירותיםביצוע ה  וו/אנחה  אה מרשלנות, הזאו כתוצ

ה  ם ו/או ההוצאות שיגרמו למועצה, וכל מי שהמועצלשלם את כל ההפסדים, הנזקי  רויקטהפ

 ו/או לשלם לו סכום כל שהוא.  תחויב לפצותו 

  ם ותיהשיר ותם בעת ביצוע  ו טעות שניתן לגלעל ליקוי, פגם א  מנהל הפרויקט  לח  וודתהמועצה       .ג

מנהל הפרויקט לטיב העבודות  רע מאחריות  גו  בלת. האמור בסעיף זה אינווירה ומק ברמה סב 

 ען בהתאם לחוזה שבינו לבין המועצה.  וביצו

שו ע''י מבצעי  וגשיר בחשבונות  אחראי לנכונות האמו  נהל הפרויקטמ ספק מובהר כי    ען הסרלמ .ד

 על ידו.  ו העבודות ויאושר

ף לרבות  שוטהחוזה עם הקבלנים באופן    תע הוראוופן ביצואעל  פקח  מתחייב ל   רויקטמנהל הפ .ה

, וכולל הפסקת עביין מחויבות הקבלנים לנושאי הבטילענ ודה  חות באתר ומינוי מנהל עבודה 

 א מבצע את הוראות החוזה.  באם הקבלן ל

  ית לפיצוי מלא א כה, תהא המועצה זז  שהם בקשר לחוזה ישי פיצויים כלשלה  המועצה לצד  שילמה  .9

טרחת    המשפטיות ושכרת הוצאותיו  ם ששילמה המועצה בתוספכל סכו  בגובה   פרויקטל הה מנ  מאת

סכוי  הפרויקט  מנהל  ועו''ד   שהמועצה  חזיר  לאחר  מיד  אלה  למים  ו  התגיש  פירוט  דרישה  בה 

 ה זה.  וז ע למועצה לפי חאה בו חוב המגיירה  ור, וסכום זההוצאות שנגרמו לה כאמ
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וח  הוראות הביטהסכם זה ו/או על פי דין,  פי    על   מנהל הפרויקט  יות ואחרמהתחייבות     וע מבלי לגר  .10

על   יחולו  הפר אשר  נספח הביטוח, המצורף  ויקטמנהל  להוראות  זה    הינן בהתאם  ומהווה  להסכם 

 . חלק בלתי נפרד הימנו

11.  

הפר .א מ  ויקטמנהל  מנואו  השירותיי  מטעמתני  בס  מתחייבים  ום  לא  לשמור  לא    להעביר,וד, 

לא  להו ידי   להביא   או  למסורדיע,  כל  כל אדם  נתוןלידיעת  וכל  מי     עה  אל  או  אליו  שיגיעו 

 אחרי ביצועם.  תים והן לפני אועם השירותים ו/או ביצועם הן בעת ביצוע השירו מהם בקשר

זה תהווה הפרה    יף בויות על פי סעאי מילוי התחייי  כ   וידוע לבזה כי    היר מצ  מנהל הפרויקט  .ב

וללא    סיום לאלתר  ת להביא חוזה זה לידי יעצה רשא המותהא    זה בעטיהסודית של חוזה  י

 הודעה מוקדמת.  

הפרוי .ג בביצ  קטמנהל  מטעמו  מהעוסקים  אחד  כל  להחתים  על  מתחייב  השירותים  וע 

הנ לפי  סודיות  לשמירת   החוזה  וסח  התחייבות  ל  ולהעביר  בנספי  ההתחייבות  מנהל  את  

 חוזה זה .   במעמד חתימת

יע   וי מטעמ ו מ ו/א  אוכי ה  מתחייב  קטהל הפרוימנ .12 ניגוד עניינים עם  שה כל דבר שלא  יש בו משום 

אפ פעו קיימת  בו  במצב  ימצא  ולא  זה  חוזה  לפי  לניג לותיו  ממשית  פעולותיו  שרות  עם  עניינים  וד 

 וזה זה.  ח בנספחי  כמפורט 

 :   הצדדים כדלקמן  לעיל מוסכם בין 12ות האמור בסעיף מבלי לגרוע מכללי  .13

עם גורמים מחוץ למועצה מיד עם  רות שיש לו  הל על כל התקשנמל  כתבבדיע  יו  ויקטהפר  מנהל .א

 ילתה או התחלת חוזה זה לפי המוקדם.  תח

הפר  .ב שלא  ויקט מנהל  חברה  מתחייב  בעקיפין  או  במישרין  רשו לייצג  מוסד,  או ,  אדם  גוף    ת, 
   או כלפי המועצה./"( בפני ו ן: "גוףו ))להלכלשה

עקיפין עבור כל  מישרין או בירותים כלשהם בו שו/א  עבודות  שלא לבצעמתחייב    מנהל הפרויקט .ג

מנהל ה עבורו  תכ גוף  ו/או מאשר  ו/או מאשר  חשבונות  בודק  עפרויקט  ו/או מבצע  בודות  נון 

לשיר קשורות  שהן  כל  פי  פיקוח  על  זה,  ותים  כל  חוזה  הבמהלך  וכן   התקשרותתקופת    עימו 

 ט.  ויק הפר  ין מנהלמועצה לב ות בין הההתקשר  ום תוקףלמשך שנה לאחר ת 

הם עבור כל גוף שהוא אשר פועל  לא לבצע עבודות ו/או שירותים כלשקט מתחייב ש מנהל הפרוי .ד
 באתר. 

ה .ה אף  רשאיעל  לעיל,  גופים    אמור  עם  להתקשר  הפרויקט  המנהל  עציבוריים,  ידי  מבוקרים  ל 

קרקעין  ו/או במ  חום האתרשלא בת  עבורם,  , לביצוע שירותיםעלים באתרנה, הפורי המדימבק

שבלבו המשפטיתד  המועצה    היועצת  אינטרסשל  לניגוד  חשש  אין  כי  שירותי  שוכנעה  בין  ים 

 ך בכתב. הגורם הציבורי, ונתנה אישורה לכהשירותים עבור   מנהל הפרויקט לפי חוזה זה לבין
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מבצעים    לו אינםבלבד שאר כגון: קבלנים וף לא מבוקתים לגוצע שירוט רשאי לבהל הפרויקמנ . ו

בכתב. למרות האמור לעיל מוסכם  סכמת המנהל  ר ולאחר קבלת הבאתות  רו/או ש  כל עבודה

לע בז שירותים  לבצע  יהיה  רשאי  הפרויקט  מנהל  כי  בהמלה  שזכו  צה להקצאת קרקע  מותות 

ש ובלבד  האמורמהמועצה  בתהקרקע  אינה  האתר  ה  הא  הפיתוח  ועבודותחום  מורה  בקרקע 

   המועצה.ת ע''י אינן מבוצעו

ה .ז להת   פרויקט מנהל  אין עם  שר  קרשאי  אשר  גוף  זיק  כל  כל  עקיף  לו   או  ישיר  קשר  ו/או  ה 
 ובתנאי  למועצה  

ת מנהל הפרויקט עבור המועצה. שרות לבין פעולו שאין כל חשש לניגוד עניינים בין ההתק
יועץ  מראש ובכתב של ה לא באישור קשרות א וצע ההתלא תב –ר חשש כאמו   קרה בו קייםבמ
   המועצה. שפטי של המ

ו .ח וכן  -וזה זה  לח   13-ו  12  סעיפיםיומם של  ת ק בטחהלצורך הדגשת  כל    יחתום מנהל הפרויקט 

ה בניהול  על תצהיהעובדים הבכירים המועסקים מטעמו  עניינים,  פרויקט,  מניגוד  הימנעות  ר 

 חוזה.  חתימת הל ביום וגשו למנהיאשר 

ו/או  הפרויקט מתחיי  הלמנ .14 הוא  כי  ו ב  ישאו מי מ /עובדיו  פי חוז טעמו  על  רק    זהה  תמשו בתוארם 

 רך פעולותיהם במסגרת חוזה זה.  לצו

15.  

עצמאי   .א כקבלן  משמש  הוא  כי  מצהיר  הפרויקט  לביצומנהל  הקשור  וכי  בכל  זה  חוזה  ע 

בין מזמין  לקבלן עצמאי  יחסים שזה הם    מי מטעמו לפי חוזה  צה לבינו אוהיחסים בין  המוע

 שירות.  כר ידע יו/או המוההזמנה המבצע את 

כי .ב בזאת  ומודגש  המ  יןא   מוסכם  מי  בין  ו/או  הפרויקט  מנהל  לבין  עובד  ועצה  יחסי  מטעמו 

 מעביד לכל מטרה שהיא.  

מנהל  מובהר .ג על  כי  ותשלו  בזה  המיסים  כל  יחולו  אחרהפרויקט  חובה  חייב  מי  מעביד  ים 

בהתאםלשלמ ו  ם  מס  לדין  לאומי,  לביטוח  התשלומים  לרבות  וילנוהג,  הזכוי מקביל  ות  תר 

הפרויהסוצ מנהל  וכי  יהי בלב   קטיאליות  מעובדד  עובד  של  תביעה  לכל  אחראי  הנובעת  ה  יו 

 מיחסי העבודה שבינו ובין עובדיו.  

ות  הממשלתיים,   הרשוי ת, המשרדים  פרויקט יהיה אחראי כלפי השלטונומוסכם כי מנהל ה  .ד

שתוטלנה על  החובות המוטלות/  כל רשויות מוסמכות אחרות כל שהן, עבור כלמיות  והמקו

 מור בחוזה זה.  הוראות כל דין בקשר לשירותים  כאפי    לעת רוידי הרשויות  האמו

לגבי   נכה משכר טרחתו מס הכנסה כמקובלודע כי המועצה ת מנהל  הפרויקט מצהיר כי הוא י  .ה

או  תפריש כל סכום שהוא  לביטוח לאומי עבורו  צה לא תנכה או  ם עצמאיים וכי המוע קבלני

 עבור נותני השירותים.  
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ים על ידי מנהל  בתשלום כלשהו  בגין תביעת המועסקועצה  מהב  ויאם מכל סיבה שהיא תח .ו

מנותני השירותי מי  או  מנהל הפר -םהפרויקט  בו תחוישפה  בכל סכום  יב  ויקט את המועצה 

 כאמור.  

קצתו לידי גמר  ום אחר בחוזה זה, רשאית המועצה להביא חוזה זה כולו או מ על אף האמור בכל מק  .16

ה בעיני  שתראה  סיבה  ומכל  עת  הפרויק  וזאת  -  הלמנבכל  למנהל  כך  על  בכתב  ניתנה  בהודעה  ט. 

יום    45, ובלבד  שההודעה תינתן לפחות  היה נקוב בהודעההודעה כאמור יסתיים החוזה בתאריך שי 

  מראש.

רשא .17 הפרויקט  ניתנמנהל  גמר.  לידי  זה  חוזה  להביא  רצונו  על  למועצה  להודיע  כאמור  י  הודעה  ה 

יקבע ע יכול שיארך    המנהל  יידל  יסתיים החוזה בתאריך אשר  זה  כי  נוספים    120והוא רשאי  יום 

דיע מנהל  ויקט שיבוא במקומו. במקרה בו הויפה עם מנהל הפריום חפ   30מיום קבלת ההודעה ועוד  

צה במלוא גובה  יא חוזה זה לידי גמר, כאמור, יפצה מנהל הפרויקט את המוערויקט על רצונו להבהפ

ין כל העלויות  יפצה מנהל הפרויקט את המועצה בג   ו כן,מ כו  ה. הערבות הבנקאית לקיום תנאי החוז

ביצוע   בהמשך  והכרוכות  חו הקשורות  נשוא  להליך  העבודות  יציאה  עלות  לרבות  זה,  לקבלת  זה 

עלויות    הצעות וכד',  בהשוואהחדש  והפיקוח  הניהול  עבודות  ביצוע  עלות  והפרש  לעלות    פרסום, 

ה  למרות האמור בסעיף זה לא יהיהל.  ת המנשידרי  שנותרה למועצה בהתאם לחוזה זה הכל על פ

החוזית במידה ויתרת העבודה    לך תקופת הביצוערשאי מנהל הפרויקט להודיע על גמר החוזה במה 

 מהיקף החוזה.   25זה קטנה מ% בחו

בסעיף   בנ .18 מיד את החו  16וסף לאמור  לבטל  המועצה  הפר  לעיל רשאית  הפרויקט  מנהל  זה כאשר 

יותר מהתחייב פ  ויות ויאחת או  ולא תיקן את ההפרה לאחעל  ר שקיבל התראה על כך  י הסכם זה 

 תוך הזמן שנקבע בהתראה.  

למסור ביצוע    ה זה, רשאית המועצהלחוז  21  18,20,  17,  16י גמר בהתאם לסעיפים  הובא החוזה ליד .19

מסמך   בכל  כך  לצורך  ולהשתמש  לאחר  תשלום  השירותים  ללא   הפרויקט  מנהל  ידי  על   שהוכן 

ב יכולתו ולהעמיד המשאבים הנדרשים  מתחייב מנהל הפרויקט לעשות כמיט  ם אלהירמקב  כלשהו.

להע מנת  השירועל  ביצוע  לביר  המועצה  ידי  על  שייבחר  למי  והכ תים  כן  שיאפשר  עשות  באופן  ל 

 ך שוטף של בצוע השירותים בצורה מלאה ויעילה.   המש

המועצה למנהל הפרויקט את  תשלם    ,זהה  לחוז   21  20,  18, 17,  16זה לידי גמר לפי סעיפים  הובא החו .20

פרויקט כל שכר  ה מלשלם למנהל החה המגיע לו עד תאריך ההפסקה, אולם תהיה פטור שכר הטר

  תשלום נוסף.ו/או פיצוי ו/או 

נכסים או מו  אם  מנהל הפרויקט .21 צו לכינוס  נגדו  פורק, או הוצא  רגל או  לו מנהל מיוחד   פושט  נה 

פוטר  ו/או התפטר  ו אירוע. אם מנהל הפרויקט בפועל  ת אות ורבק ל  ייחשב הדבר כאילו החוזה בוט

ב ,נעשה  נפטר  הפרויקט,  לפעולומנהל  כשיר  המהנדלתי  מפנקס  נמחק  או  משפטיות,  סים  ת 

כבוהאדריכ  החוזה  יחשב  שנקבעה  לים,  ובזמן  החוזה  ביטול  על  המועצה  הודעת  מתן  לאחר  טל 

 בהודעה.  
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דת מס   שיש עמה קלון או בעבירה על  פקו  בעבירה   שע ורבנוסף לאמור בחוזה אם מנהל הפרויקט ה .22

ת  די המנהל ובלבד שמועד זה לא יפחועד שייקבע על יהכנסה רשאית המועצה להפסיק חוזה זה במ 

 עד ההרשעה.  מחודש ממו

א .23 הויויתר  ייחשב  לא  זה,  חוזה  הוראות  הפרת  על  למשנהו  הצדדים  הפרה   חד  כל  על  כויתור  תור 

 שלאחר מכן של:   

 הוראה אחרת. ה או ארהוה . אות א

ל ידי    ה ונחתם כדין  עאו הנחה מטעמי הצדדים לא יהיה תקף אלא אם נעש. כל ויתור, אורכה  ב
 אותו צד.   

 וק במובן החוק האמור.  זה זה כאילו היה חק יחול על חו חוק הפרשנות  .24

 עורים שיהיו  בתוקף במועד כל תשלום ותשלום. ערך בשי-שכר הטרחה יכלול כולל מס  .25

ערך מוסף, תשל"ו    -מס כמשמעותה בחוק מס   הל הפרויקט  מותנה בהגשת חשבוניתם למנולתשל  כ .26
– 1976  . 

להעביר או למסור  מנו, ואינו רשאי    או כל חלק מט אינו רשאי להסב לאחר חוזה זה  מנהל הפרויק .27

בהסכמה מראש ובכתב של המועצה. הסכמה כאמור     לאחר כל זכות או חובה עפ"י חוזה זה אלא

יקט מאחריות ומהתחייבויותיו על פי חוזה זה  עברה  איננה פוטרת  את מנהל הפרואו ה   ה בהסל  ש

חוזה זה או מסר  או חובותיו על פי    קט זכויותיו למען הסר ספק, העביר מנהל הפרויעל פי כל דין.    או

 להתחייבויותיו על פי חוזה זה.  ביצוע השירותים לאחר,  יישאר הוא אחראי  

ם למשך כל חיי הפרויקט וכי אם  פרויקט זכות קנויה לביצוע שירותינהל המלן  אימודגש בזאת כי   .28

 ל שהן בעניין זה.  או תביעות כ לא תהיינה לו טענות -סיבה שהיא  ו או יצומצם מכליבוטל החוזה עמ 

29.  

 יהיו קנינה הבלעדי של  המועצה.   התיעוד, המידע וכן כל חומר אחר הקשור בביצוע שירותים,  .א

ידע, מסקנ  .ב במהלך  תוכניות, מסמכים מכל סוג שהוא ש  צאים, ממ,  ותכל  יפותחו  ו/או  יופקו 
ביצוע עם   בקשר  הינן  ו/או  מנהל   השירותים   המועצה.  של  הבלעדי  לא   קנינה   הפרויקט 

 לאדם אחר להשתמש בהם ללא הסכמה מראש  ובכתב מהמועצה.  ישתמש בהם או יתיר

סגרת ביצוע השירותים יהוו  דו במיבו  ברמנהל הפרויקט מצהיר כי כל הנתונים והמידע שיצט .ג
רישות המועצה  ם בכל עת, ע"פ דהבלעדי של המועצה. ומנהל הפרויקט מתחייב למסררכושה  

 לדרישות המועצה.  חסון בהתאם על גבי אמצעי    א

ם הממוחשבים, וכל חומר אחר  היוצרים על התכניות, הספרות, התוכנות, היישומי  זכויות ל  כ .ד
ירכשו    אשר עת וי  אויפותחו,  השירואמו  מתן  לצורך  הפרויקט  מנהל  יהיו  "י   , למועצה  תים 

 ב לפעול כדלקמן:רכוש המועצה, והמציע מתחיי
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על ידו ו/או על   ת, ובכל חומר שהוכןתמש בתוכניומנהל הפרויקט לא יהיה רשאי להש .1

הפנימיים או לצרכי עבודות אחרות, אלא   ידי המועצה לצרכי מתן השירותים, לצרכיו

 המועצה.  מהנדסכתב שור ביאל יב אם כן ק

ו/או פטנמנהל הפרויקט   .2 יוצרים  זכות  כל  לא הפר/יפר  כי  ו/או סוד מסחר מצהיר  י  ט 

 ו עפ"י הזמנה זו. התחייבויותיו/או מידע כלשהו במהלך ביצוע 

צה תעשה בו שימוש וגשה תביעה נגד המועצה לפיה חומר מסוים כלשהו, אשר המועה .3

יו זו, מפר זכויות  עם   ב מנהל הפרויקט לשפות את המועצה,מתחיי  ,יםצרלפי הזמנה 

האמורה, וכן להחליף   שלם בגין התביעהדרישה ראשונה, בגין כל הסכומים שיחויבו ל

 מפר.  פר בחומר אחר שאינואת החומר המ על חשבונו 

זכויו .4 בעלי  של  בחומרים  משתמש  הפרויקט  ומנהל  ביצוע  במידה  לצורך  אחרים  ת 

 ומרים אלו.ה שלו, עליו לקבל היתר לשימוש בחהעבוד תכניועבודה על פי הזמנה זו ותו

 חשבונו.נהל הפרויקט על  אם ההיתר כרוך בתשלום, יבצע זאת מ .5

ע .6 מיד  או  ההתקשרות  ראשבתום  דרישה  בכתבם  המועצה  של  מנהל ונה  יעביר   ,

ממוחשבים וכל חומר שבידו וכל קבלן    הפרויקט את כל התוכניות, התוכנות, יישומים

ידי מנהל הפרויקט, במסגרת מתן השירותים למועצה על    םועסקיר, המשירותים אח

 לידי המועצה.

 

המציע לצורך    וכחת ניסיון סעיפיו לעייל הינו למעט לצורך ה( על תתי  29זה ) האמור בסע'   .ה

 זה. בפרויקט אחר בו יידרש להוכיח ניסיון הרלוונטי לפרוייקט הגשה 

30.  

זה זה יפקיד מנהל הפרויקט עם  ולפי חויקט  לצורך הבטחת כל התחייבויותיו של מנהל הפר .א

בנספח ו'  ח המפורט  אי החוזה,  בנוסמת החוזה, ערבות בנקאית בלתי מותנית לקיום תנחתי

הנ  ובהתאם  לחוזה  לקבלת  לסכומים  בפניה  או  הצעות  קובים  לאישור  בכפוף  כי,  מובהר 

תו  יוארך  המועצה  תדרישת  כאמור  ובמקרה  המציע  שהגיש  ההשתתפות  ערבות  יחשב  קף 

 י העניין. ההשתתפות כערבות ביצוע או טיב לפ ערבות

בתוקף   הש  6הערבות תהא  ביצוע  חודשים לאחר  מלוא  זה.למת  חוזה  לפי  ערבות    השירותים 
יבויותיו של מנהל הפרויקט ותוחזר לו רק עם מילוי  ביצוע של מלוא התחימש להבטחת התש

 עדר תביעות.  יה על כתב ה בהתאם לחוזה שבין הצדדים וכנגד חתימ ייבויותיוכל התח 
ויקט מובהר כי אין בערבות זו, ולא במימושה ולא בחילוטה, כדי לשחרר את מנהל הפר 

 ועצה חובה כלשהי.  בה כדי להטיל על המין והתחייבויותיו לפי חוזה זה ואתו מאחריו 
  

ממועד    יום  15יע לו עפ"י החוזה זה יחזירם למועצה תוך  קיבל מנהל הפרויקט תשלומים מעל למג .31
בת  דרישת בכתב,  ריבית  המועצה  הוספת  במשרד  הכללי  החשב  ע"י  מיום  המתפרסמת  אוצר, 

שלומי  תל המועצה לקזז את  גורע מזכותה ש אין האמור לעיל  היווצרות החוב ועד לתשלום בפועל.  
הל הפרויקט או לגבות באמצעות חילוט  מנו למבתוספת הריבית כאמור מכל סכום המגיע מ  היתר

לכל התקשרות  ערבות שהומ או  זה  לחוזה  בכל בין המועצה  צאה  לגבותם  או  הפרויקט  מנהל    לבין 
 דרך אחרת.  

   פיצויים מוסכמים .32
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ורטים  המקרים המפ ממהתמורה בכל אחד    הבלעדי להפחית פי שיקול דעתו    המנהל רשאי, על  .א
השיעור הנקוב לצד ההפרה המיוחסת למנהל    בטבלת הקנסות המצורפת למסמכי הפנייה את

 קט; הפרויי

באמו .ב אין  כי  ויודגש  כדי  יובהר  לעיל  פי  ר  על  המזמין  של  זכות  מכל  לרבות  לגרוע  ההסכם, 

י  פ העומד לרשותו על    רותים וכל סעד ו הפסקת מתן השיחילוט ערבויות מנהל הפרויקט ו/א 

 וצ"ב.  דין, וכי

חשבונית החודשית. יובהר כי אין בכך כדי לגרוע  ההפחתות הנ"ל יבוצעו בדרך של קיזוז מה .ג

ההפ את  לבצע  המועצה  של  באמצעותמזכותה  אמ  חתה  כל  ו/או  הביצוע,  ערבות  צעי  חילוט 

 די של המועצה.  קול דעתה הבלעדין, הכל לפי שיאחד העומד למועצה על פי החוזה ועל פי כל 

 פרויקט.  אה להתחייב הכרוכים בחוזה זה כפופים לתקציב ה צאות וההרשוהה .33

זה תשלחנה בדואר  .34 חוזה  לפי  כך, תחשבנה שה   כל ההודעות  ובהישלחן  ליעדן  רשום    72בחלוף  גיעו 

 אם הוכח כי לא הגיעו  ליעדן.   שעות מעת משלוח זה, אלא 

  הסכם זה. מפורט במבוא ללצורך חוזה זה ככתובת הצדדים   .35

 על החתום בתאריך:  באו הצדדים ולראיה

  

----------------------------                                     -------------------

                          המועצה                 -------

    מנהל הפרויקט 

 
ל  ימה של מנה תם על ידי מורשי הח כי ההסכם נחת _____ מאשר בזאתאני הח"מ עו"ד __________

 הפרויקט לכל דבר ועניין.  הפרויקט וכי חתימות דלעיל מחייבות את מנהל 
  ___________________              

 תימה וחותמת   ח                       
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 תים ומטלות פירוט שירו -  נספח א' לחוזה                                                
  הפרויקט בשלבי התכנון המפורט במהלך הבצוע: שו ממנהל פרוט המטלות והשירותים שיידר

למנהל  את  הפרוי  המועצה תמסור  להניהוקט  המפורטות  העבודות  על  והפיקוח  או  ל  כולן  הלן, 
ופיקוח על הע יתבצע במסגרת  התחומים החלקן, כשניהול  גרוע  ל  ומבלירטים, הכל  מפובודות 

גורמי המות מנהל הפרויקט בהתאם להנחיותמאחריו  עצה ומתן דיווחים שוטפים לגורמים  של 
 ח זה.  אלו והכול בהתאם למפורט בנספ

 
 תחום א' . 1.0

 בינוי\לי והתשתיותר תכנון מפורט לביצוע של עבודות פיתוח כלניהול, לווי ומעקב אח

  ס לאופי, יעוד, היקף, מיקום, תקציב, ייח הפרויקט בהת גבי  ם עם המזמין לבירורים מוקדמי.1 .א

 וח זמנים. תקופת     ביצוע ול 

תייחסות, לרבות  ם ונקודות להזימון צוות התכנון לאתר וסביבתו לזיהוי שינויים, חסמי .2
 ה(. סולת בניין, תשתיות להעתקה וכדומ )פלישות, פ חסמי פינוי וזמינות השטח

   ון, פרוגרמהות נוגעות לגבי אפיון התכנת ורשוי רשות המקומיבירורים מוקדמים עם ה  . 3
 דרטים.  וסטנ

וכן  תית ושנתית(  ת תוכנית עבודה לתכנון מפורט לביצוע של עבודות הפיתוח הכללי )רב שנהכנ .ב

לתכנון תקציבי  אומדן  זמנים,  לוח  לפית  הכנת  ותשתיותמפורט  צו  –בינוי  \וח  עם  ות  בשילוב 

 התכנון.  

 ועצה ד עם המ ת התכנון יחאיסוף וגיבוש צוו .ג

תוח הכללי בשילוב הצוות ההנדסי של  עבודות הפי המפורט לביצוע  שלניהול וליווי התכנון  
 המועצה .   

 :  טיפול בחשבונות תכנון .ז

 עצה.  תאום עם המוחשבונות חלקיים וסופיים של צוות התכנון באישור   1

 . מעקב אחר ביצוע תשלומים  2

 רך בתאום עם המועצה.   פ"י הצו י מתכננים עהכנה וטיפול בשינוי חוז   3

הן במועצה והן ע"י צוות    –ישורם וחתימתם חוזים עד לאמעקב אחר שינויי ה   4
 התכנון.  

התכנ  .ח תקציב  לבעדכון  המפורט  על  ון  פריסתו  כולל  התכנון  אומדני  עפ"י  תקופת  יצוע  פני 

 ביצוע של הפרויקט.  ה
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התוכני .ט בפבדיקת  המעורבים  היועצים  כל  של  מנות  על  לוודא רויקט  לזו    ת  זו  התאמתן 

השט כתולתנאי  בדיקת  לרבות  כמויות,  ח,  בקרת בי  פוזיציה.  סופר  ותכנית  עלות  אומדני 

סטנדרטים   ע"פ  התכנון  וקבאיכות  מתאימות  מקצועיים  שהתכניות  המתכננים  אישור  לת 

 ים ולתקנים המחייבים.  ים הרלוונטילחוק 

 יב:  לו"ז ותקצ .י

 ז.  בהתאמה ללו"לוודא התקדמות התכנון    (1
 קציב. י תכנון למסגרת התוודא התאמת אומדן כללי עפ"ל   (2
 פול בשינוי תכנון והתאמת התקציב, עפ"י הצורך, בתיאום עם המועצה.  טי   (3

 

 לביצוע.  תוהכנ  –' תחום ב   2.0

תוכניו .א ו בדיקת  מפרטים  המתכנת,  ידי  על  שיוכנו  כמויות  האתר  כתבי  לתנאי  התאמתם  נים, 

ים  שורי המתכננ ר. לרבות קבלת איהרשויות הנוגעות בדבדרישות המועצה ות ובהתאם להנחיו

האתר לכך   ולתנאי  המחייבים  לתקנים  הרלוונטיים,   לחוקים  מתאימות  כי  שהתכניות  וכן   .

 .  ן הולמות את התוכניות ותנאי האתרו ונבדקו והויות והסעיפים שבכתב הכמויות הוכנ הכמ

 הכולל:    בשטחות אימ חומרי הפרויקט לתריכוז ובדיקת   .ב

 יקת חסמים )אם יש(. מתכננים ללימוד תנאי הסביבה ובד הר עם צוות  יכת סיור באתער (1

מע  (2 קיים  מצב  תוכנית  תהיה  המתכננים  לכל  כי  הגדאגה  מכל  הרלודכנת  בנטיים  ורמים 
 ים וביוב וכו'.  ת חברת חשמל, בזק, טל"כ, תאגיד מלרבו

מ (3 אישורים  החקבלת  גורמי  לתכנוןכל  הקשורים  העבודו  וץ  )רוביצוע  העתיקות,  ת  שות 
ים  רות הכבלים, חברת החשמל, תאגיד מקרקעי ישראל, בזק, חבאיכות הסביבה, רשות מ

 רה וכו'(.  שטרת ישראל, משרד התחבומוביוב, 

 בניה.  ו י חפירה  יפול בקבלת היתר ט .ג

 לצורך ביצוע הבטחת איכות.  כנת פרוגראמה לבדיקות בתאום עם המועצה טיפול בה .ד

 

 

 .  המקומית תן לרשותכללי ומסיר צמוד על עבודות פתוח תיאום ופיקוח –ג'  תחום

 סירת האתר לקבלן תוך רישום פרוטוקול ביחד עם המועצה   מ   (1

 אושר  ע"י ה"מועצה."   ות התכנון מע לקבלן בכל מקצועוכניות לביצומסירת סט ת   (2

 בדיקתה ואישורה. יצוע מהקבלן, ית עבודה מפורטת הכוללת לוחות זמנים לבקבלת תוכנ (3

 ת הפרטים והמפרטים.  ם לגבי התוכניווהמתכנניבין הקבלן   ריכת מפגשים ובירוריםע (4

 שור המועצה.  והעברתם לאי בדיקת קבלני  המשנה המוצעים ע"י הקבלן, אישורם (5
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התקדמו  מעקב (6 שאחר  הזמנים  ללוחות  בהתאם  העבודות  מעקב  ת  הקבלן.  עם  הוסכמו 
 ורך.  מנים בהתאם לצועדכון לוחות הז

ן ובהתאם לצורך  ון, נציגי הקבלוות התכנת באתר עם צישיבות תיאום בקביעו  זימון וניהול (7
 ח זמנים.  ה ועמידה בלו עם נציגי המועצה לשם הבטחת ביצוע העבודות ברמה נאות

ה (8 לביזימון  התקדממתכננים  עפ"י  באתר  עליון  פיקוח  ביצוע  צוע  אחר  ומעקב  הביצוע  ות 
 ח העליון.  ת עפ"י דוחות הפיקוהשלמות הנדרשוהתיקונים וה

תקופ (9 עדווח  למועצה  ביצוע  תי  מבחינת ל  והמסגרת    הפרויקט  העבודות  התקדמות 
 בודות.  התקציבית, ובעיות המתעוררות בעת ביצוע הע

קבופיקו  (10 מקצועי  צמוד  עלח  ומתמיד  הקבלן  ע  ע"י  העבודה  לדרישת  בהתאם    -ביצוע 
שים בהתאם לכל  צועיות ובדיוק הדרובמומחיות, במקהחוזה, לפי מיטב הנוהג מקצועי,  

 ת של המועצה.  ה המוחלטשביעות רצונדין ול

לפני אישור  מעקב והשגחה על הביצוע לרבות על טיב חומרים, הקפדה במיוחד על בקרה   (11
נסתרכ אלמנטים  טיב  יסוי  ועל  המאושרותים  לתוכניות  בהתאמה  לביצוע,    העבודה 

ל הבניה,  להיתר  החוזה,  החוקים למסמכי  להוראות    דרישות  המנהל  והתקנות, 
 .  ולהוראותיו הוא

למ (12 למתדיווח  וליועציםנהל,  א'.   כננים  בסעיף  למפורט  מתאים  אינו  שהביצוע  במקרה 
 יין והצורך.  , על פי הענלכל אחד מהגורמים  , ובזמן  אמתמסירת דיווחים מהימנים

 השלמות.  לתיקונים או ל עם הגורמים הנוגעים בדבר להמשך ביצוע, מתן הוראות בתיאום   (13

ואישור לוח זמנים  זמנים, בדיקה    ריכת לוחעת נהלים לעני עבודה יומיים, קביניהול יומ (14
 ה המדף העדכני.  ם לאמור בחוזלביצוע, וכן בדיקה ואישור לוח זמנים תקופתי, בהתא

בהפעלתט (15 א  יפול  ומעקב  הבדיקות  לביצוע  ותוצאותיהן,  המעבדות  הבדיקות  מערך  חר 
ות  רם, אם תוצאצה  והמתכננים ובאישולן, בתיאום עם המועת והנחיות לקבמהן הוראו 

 .  ות מצריכות זאתהבדיק

  ישור ובתיאום אישור שיטות הביצוע של הקבלן, או הוראה על החלפת שיטה, וזאת בא  (16
 נים.  עם המועצה והמתכנ 

 אמה.  שלבי הביצוע ואישור תשלומים בהת אישור (17

הקש  (18 החוץ  גורמי  מכל  אישורים  וקבלת  לתכנון  )רשו ורים  העבודות  העתיקות,  ביצוע  ת 
 ות הכבלים, חברת החשמל וכו'(  שראל, בזק, חבר מקרקעי ייבה ,רשות  איכות הסב

הפיתוח   (19 לביצוע עבודות  חוזה עהכללית, החל  הפעלת הקבלנים  ם הקבלן  משלב חתימת 

 אם לנהלי המועצה.  בהת

 ו התחלת עבודה. טיפול בהכנת צ (20

מאושרות   (21 מעבדות  חומריםהפעלת  המשרד    לבדיקת  בהם  הבדיקות  בחוזים  את  מזמין 
 .  רות מהמעבדהישי
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 ם בחוזי הביצוע:  בניהול שינויי טיפול (22

 מסירת תוכניות "לביצוע" עדכניות.     (א

ובדיקה של  ועדת המכרזיםעפ"י  החלטת   (ב וניתוחי מחירים של  הצעות מחיר  , הכנה 
הכנת חומר למועצה. כולל יים בהתאם לתנאי החוזה ומתן  חוות דעת הקבלנים לשינו 

 ת במועצה.  באותה ע לים הנהוגיםל כל נספחיו ולפי הכללשינוי ע 

 סירת צו שינויים, לאחר אישורו ע"י המועצה לקבלן.  מ   (ג

 בדיקות ותוצאותיהן. ויות ובקרת ם לרבות אישורי כמשבונות חלקייבדיקה ואישור ח   (23

ואישו (24 ובבדיקה  כמויות  אישור  כולל  סופיים  חשבונות  ותר  בדיקות  וצאותיהן.  קרת 
מראש ובכתב של  קוח לפי הוראה ע"י הפי   פי חד צדדיתן סו-הכנה מלאה של ח במקרה של 

סכום זה יכסה  כ"ל שבתוקף.  ש"ע עפ"י תעריף חש  80המועצה, ישולמו סך של עד    מהנדס 
כ מנאת  הוצאות  כולל  ל  התיק  הכנת  בגין  הפרויקט  הכנת  הל   , כמויות  חישובי  הכנת 

הז  , והסקיצות  בדיקות  וכל  מנת  מסכם  דו"ח  הנדרשים  כנת  המסמכים  חיתר  ן  -בתיק 
יוגש למועצה בתוך  רה כזה תיק החשפי . במקסו יום ממתן ההוראה    30בון על מסמכיו 

באחר  כי  הפר.יודגש  מנהל  מהחשבוןיות  לקזז  הנ"ל  ויקט  של   הסופי  המלאה  עלותו  את 
לל עלות מודד  המועצה כו   נדסממהסופי כאמור בחוזה המדף וכפי שיקבל    ן-הכנת תיק ח 

 וכיו"ב .  האתר 

 מתכננים ויועצים.   בלנים, מעבדות,זים של קל בשינוי חוסיוע בטיפו (25

 טיפול במטרדים, אתרים ארכיאולוגיים וכיו"ב.   (26

ל   ש g.i.s,ע"פ מפרט g.i.sבמערכות  דות לתשתיותכנת תיק תוכניות עסוף החומר והאי (27
 המועצה  

 ת המקומית.  תכננים ומסירה לרשועם המועצה והמקבלת עבודות הפיתוח בתיאום  (28

ת הבדק של הקבלנים, לרבות: ליקויי לו במהלך תקופו יות שיתגיקויים ובבעטיפול בל (29
שונות של   ת משפטיות, דרישותבנוגע לתביעובנייה, סיוע בהעברת חומר למועצה 

 רשויות וכד.'  ה

 

   פיקוח  בשלב הביצועתיאום ו - תחום ד

 ועצה.  ד עם המ וקול ביחרוטרישום פ מסירת האתר לקבלן תוך   (1

 ר ע"י המועצה  לקבלן.  מסירת סט תכניות לביצוע בכל מקצועות התכנון מאוש (2

ה (3 מפורטת  עבודה  תכנית  לוחות קבלת  מהקב  זמנים   כוללת  בדיקתה לביצוע  לן,  
 אישורה.  ו

 הקבלן והמתכננים לגבי התוכניות הפרטים והמפרטים. עריכת מפגשים ובירורים בין    (4
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קבלב   (5 המני  דיקת  עהמשנה  והעברתם וצעים  לאישורם  המלצה  מתן  הקבלן,  "י 
 לאישור המועצה.  

  שמירה על המסגרות התקציביות במשך ביצוע העבודות.    (6

אח   (7 התקדמעקב  העבודות  ר  ללוחות  מות  הקבלן, בהתאם  עם  שהוסכמו   הזמנים 
 לוחות הזמנים בהתאם לצורך.    מעקב ועדכון

התכנון, נציגי הקבלן ובהתאם ם צוות  ת באתר עיעו יאום בקבזימון וניהול ישיבות ת    (8
המועצה לשם נציגי   עם  בלוח   לצורך  ועמידה  נאותה  ברמה  העבודות  ביצוע  הבטחת 

 ים.  זמנ

המתכ זימו    (9 לביצוע  ן  ב ננים  עליון  אחר פיקוח  ומעקב  הביצוע  התקדמות  עפ"י  אתר 
 ון.  וע התיקונים וההשלמות הנדרשים עפ"י דוחות הפיקוח העליביצ

תדוו (10 למח  עלקופתי  והמסגרת   ועצה  העבודות  התקדמות  מבחינת  הפרויקט  ביצוע  
 ית, ובעיות המתעוררות בעת ביצוע העבודות.  התקציב

 עצה. שורם ע"י  המודת הצורך ואיון במיבשינויי תכנ טיפול  (11

ומתמיד   (12 קבוע  מקצועי  צמוד.  הקבלןפיקוח  ע"י  העבודה  ביצוע  הנוהג -על  מיטב  לפי 
הדרושים בהתאם לכל דין ולשביעות רצונו ובדיוק  קצועיות  במ   מומחיות,המקצועי, ב

 ה.  המוחלטת של המועצ

הביצוע  (13 והתאמת  והמוצרים  החומרים  טיב  על  התכנ   פיקוח  המלחומר  אושר: וני 
 טים.  ומפרטים מיוחדים בהתאם לתוכניות והמפר  , כתבי כמויותתכניות

תיא (14 למעבדה,  הנחיות  לרבות  מעבדה,  בבדיקות  ביצועטיפול  ת הב  ום  יעוד, דיקות, 

 דיקות חוזרות וביצוע תיקונים בהתאם.  ב

 והשינויים. ות על חלקי עבודות שבוצעו ורישום המידות הסופיות מדידה ואישור כמוי  (15

בכמעקב   (16 חריגה  מהמתוכנ אחר  המזמיןמויות  ועדכון  המתכנן  עם  בירורים  תוך  על   ן 
 חריגות אלו בצירוף המשמעות התקציבית.  

 בהתאם  לתכניות.   העבודותלביצוע  קשרלקבלן ב מתן הסברים (17

ר לביצוע העבודות בהתאם לתכנון והחתמת ניהול יומני עבודה ורישום המתרחש בקש (18
 ן.  נציגי הקבל 

 ע: בחוזי הביצו  ינוייםניהול ש (19

 וכניות "לביצוע" עדכניות  מסירת ת    (א

הצעו    (ב דעת  בדיקת  חוות  ומתן  החוזה  לתנאי  בהתאם  לשינויים  מחיר  ת 
 עצה.  למו

 קבלן.  נויים לרת צו שימסי   (ג
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וסופיי   (20 חלקיים  חשבונות  של  לאישור  והמלצה  והספקים בדיקה  הקבלנים  של  ם 
מדידה סמך  ועל  לחוזים  הכמ  בהתאם  הואישור  ,העברתם  ויות  ומעקב נ"ל  למועצה 

 אחר אישורם.  

 ה ופסולת אתרים ארכיאולוגים וכיו"ב.  טיפול במטרדים, פינוי אשפ  (21

ה (22 העבודות  עם:  בשימושלמות  קבלת   המועצה המתכנניתוף  נציגי  ועם  היועצים  ם, 
 ירה למועצה.  והרשויות, כולל אחריות למס

קוח  על  בעת הקבלה פיבלנים  הנדרשים מהקרישום התיקונים, ההשלמות והשיפורים   (23
 התיקונים וקבלתן הסופית של  העבודות.   ביצוע

 .  ימהנטית מתאהנחיות הקבלן להכנת תיק תוכניות עדות על גבי מדיה מג (24

תקופות העבודו   בדיקת (25 תוך  הדרושים  התיקונים  רישום   הבדק,  תקופת  במשך   ת 
ום תקופת דות בתופי של העבוהבדק, פיקוח על הביצוע התיקונים ואישור על גמר ס 

קבלנהבד בדיקת  והעבק.  אישורם  הקבלן  ע"י  המוצעים  המשנה  לאישור י  רתם 
 המועצה.  

 

והפרויקטים הנדרשים  המועצה עת מהנדסל דאם לשיקוייתכנו תחומי אחריות נוספים בהת
 לטיפול.
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 חוזהח ב' לנספ                                                                               

 כוח אדם מינימאלי                                                                                
 
 
 

ות מתחייב מנהל הפרויקט להעמיד צוות קבוע מטעמו,  ההתקשר  כל תקופתם בהשירותי  לצורך ביצוע .1

ב'הכלול   בנספח  במכרז  מטעמו  המוצע  כל  1בצוות  להעסיק  מק  וכן  אדם  ומתאיםצועי,  כוח    מיומן 

 פורט להלן:  המשימות כפי שהתחייב במסמכי הפניה וכמ  הנדרש לביצוע

רה לפחות ולא יפחת  מש  שלישהיקף של  י באופן איש"מנהל פרויקט אחראי" שייתן את השירותים ב (1

 ש"ע חודשיות ולפי הצורך.  60 -מ

ופיקוח צמוד של  מפקח 2 והכנת התכנון המפורט לבצוע  הפיבצוע עבודו  לניהול  כרזי  מותוח הכללי  ת 

ד מאנשי הצוות  החלפת כל אחבאתר עצמו.    -מהיקף המשרה  100%לפחותהיקף משרה מלאה.  ב   -הבצוע  

מחייב העבודה   המ  במהלך  מהנדס  אישור  שהינו  את  ובתנאי  ובכתב  מראש  הסף  ועצה   בתנאי  עומד 

 תפקיד שהוצע בפנייה.   ונים התואמים  את המועמדים לאותועל אותם נתב ולפחות

ע''י  רשאית  מועצה  ה 3 מהמועסקים  מי  החלפת  לדרוש  הבלעדי  דעתה  שיקול  הפרויקט    מנהללפי 

ה לא תהיה אחראית על פיצוי  לדרישת אלו. המועצ  ותים ומנהל הפרויקט מתחייב להיענותבביצוע השיר 

 אמור. ים להיגרם לו בשל החלפת המועסק כזקים העלול נבדרך כלשהי בגין הפסדים או 

  ועצה מראש ובכתב, אחת לחודש , על הרכב כוח האדם שיועסק נדס המ וח למהמנהל הפרויקט ידו 4

 ים ופירוט עבודתם.  צוע השירותים תוך ציון שמות המועסק הול הפרויקט ו/או בביבני

העסקה   היקפי  הינם  הנדרשים  העסקה  היקפי  כי  מובהר  יהיה  הערה:  לא  הזוכה  והמציע  מינימאלים 
ק  העסייו לא על ים על המינימום כמתואר לעיל, ויהה העולי העסקזכאי לכל תוספת או תמורה בגין היקפ

האת   כוח  בכל  הנדרש  היקףאדם  התחי   שידרש  כל  ביצוע  בהל ובוי ילצורך  זהתיו  תמורה   יך  כל    ללא 
 נוספת. 

 

 

ר  לעיל  להימצא באת 1המפורט בסעיף י על הצוות  ספק  כ  מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר למען הסר כל

ע  ביצו ת לצורך ביצוען של העבודות בכל שעות העבודה במשך כל תקופת ברציפו אותו  העבודה  ולנהל 

עבודות כלל )תקופות מתות(    כים  או לא מתבצעותבהן היקפי הביצוע יהיו נמובודות לרבות בתקופות הע

 מראש ובכתב מהמועצה ומהמשרד.ללא אישור   דה אחרת ולא יהיה רשאי לעבוד בכל עבו
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 מים  תשלוך  הלי –  נספח ג '  לחוזה
 

 

 מטרות .1

יגים  אישורי חשבונות חלקיים, חר יקוח ולקבלן על אופן והפ יהול נוהל עבודה בין המועצה לחברת הנ

 וחשבון סופי. 

 סימוכין .2

 עצה. שנחתם בין חברת הניהול והפיקוח לקבלן ולמוחוזה 

 נוהלולות הגב .3

 .ית נאות חובבהתעשייתהקשורות בשטח המועצה  הנחיות הנוהל מתייחסות לפעילויות 

 הגדרות .4

 . או כל הליך התקשרות אחר\ו זמכר עבודה בגינה המועצה פרסמה  – פרוייקט

 יקוחחברת ניהול ופ  –החברה 

ת  החתום מול חברע"י המזמין לנהל על הפרוייקט בהתאם לחוזה מי שהתמנה  – מנהל הפרוייקט

 רז. הניהול ומסמכי המכ

התאם לחוזה החתום מול חברת הניהול  ל הפרוייקט בח עפיקומי שהתמנה ע"י המזמין לבצע  –פיקוח 

 רז. ומסמכי המכ

 תשלום ביניים על חשבון שכר החוזה.  – ן חלקיחשבו

 חוזה. אחרון בהתאם להתשלום ה – ון סופיחשב

חידה אחת של  או לייצר י נחוצים על מנת לבנות ים, והעבודה ה מערך של תיאורים, חומר - כתב כמויות

ימה  ל רשעם הכמויות הנדרשות, והמחירים. ערוך בצורה ש ט כלשהו, יחדויקו פר מוצר או עבודה א 

 .רה אחת לפחותממוספרת, לרוב בצורת טבלה בה לכל פריט מוצג בשו

 דה שלא מופיע בכתב הכמויות ו/או בתכניות.עבו –ה חריגה עבוד

 

    -שיטה .5

 ול והפיקוח י חברת הניהה ואישור חשבונות ע"בדיק .5.1
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  ים, מתכננים ויועצים לפי הוראות החוזה ונוהליחשבונות קבלנ של שור ריכוז, בדיקה ואי .5.2

)בהתאם , שיתועדו בתמונות כל החשבונות יאושרו על בסיס כמויות ביצוע בשטח מין,המז

 ומוחלט.  וע באופן ברורע"ג התוכנית לשם איתור מיקומן וכמות הביצ לנדרש(

עם הקבלן, או שלא  לולות בחוזה  ן כשאיניוגשו על ידי הקבלן לעבודות חי מחירים ש בדיקת ניתו  .5.3

כוזם  צה מתאימה בהתאם לנדרש, ואישור המתכנן לכך, וריהמל  זמיןהותנה עליהם בחוזה, ולתת למ

 בטבלת אקסל. 

תשלום בהתאם  ברתם למזמין לחלקיים של הקבלנים, אישור שלבי התשלום והעדיקת חשבונות ב .5.4

 לי המזמין. החוזה ונוה להוראות

ת באתר כפי שנרשמו בפנקסי שדה ו/או הרשומות  לאור המדידו  יותהכמובדיקת דפי חישוב  .5.5

 ם הקבלנים.הביצוע ובכפיפות לתנאי החוזים, וסיכום כמויות עיות תוכנב

ת במישרין עם  ים ו/או תביעו ת בבירורים ובתביעות של הקבלנים או בבירורמזמין והשתתפוייעוץ ל .5.6

 לצות בקשר אליהם לאחר הברור. ם ועריכת המ הקבלני

 (.7סופי בהתאם לנוהלי המזמין )סעיף תיקי פרויקט כת ערי .5.7

 

 לאישור חברת הניהול והפיקוח:  שבוןשת חאופן הג .6

ום  לחודש עוקב בגין חודש קלנדרי המסתיים בי  5-והפיקו עד ה  הקבלן לחברת הניהולהחשבון יוגש ע"י   .6.1

 לחודש(.  1-31או   1-30דש שחלף ) האחרון לחו

לאחר   .6.2 חשבון  והגיש הקבלן  כיך  התארהיה  יחשב  בחינת  האמור  לצורך  העוקב  בחודש  הוגש החשבון  י 

 ום ע"י המועצה.לתשלזמן משך ה

נים הנדרשים מהקבלן, אישור  ן, לקבלת תיקוימים לבדיקת החשבו  14לחברת הניהול והפיקוח עומדים   .6.3

 . לכל חודש 20-למועצה לא יאוחר מההמאושר יוגש  החשבון. החשבון

 יגיש את החשבון בחודש הבא ולא באמצע החודש.  באותו החודש,ון חשב במידה והקבלן בחר לא להגיש .6.4

 הבאים: ור בצירוף המסמכים הול הפיקוח יגישו למחלקת ההנדסה את החשבון לאישהני חברת .6.5

 ויות על לוגו של הקבלן וחתום על ידו. כתב כמ .6.5.1

 וחברת הניהול והפיקוח. ע"י הקבלן  של אותו חשבון חתום חישובי כמויותדפי  .6.5.2

 ברת הניהול והפיקוח וחתום על ידו.עם לוגו של חת  מויוכתב כ .6.5.3

 . וחתומים של אותו חודש )או לתאריכים הרלוונטיים(אים  ה מליומני עבוד .6.5.4

 ש. צעו באותו חודבדיקות מעבדה שבו .6.5.5

  שבונות ששולמו עד כה ל הפרוייקט, חדף ריכוז המפרט מס' חשבון, היקף כספי ש .6.5.6

 יקט.רוי ם הפום המאושר לתשלום, יתרה לסיולקבלן, הסכ

 קבלן ומתכנן. וח, הפיקצירוף החריגים המאושרים ע"י: חברת הניהול ו –חריגים  .6.5.7

 צה. א לאישור המועקוח כאמור לעיל יובחשבון מאושר ע"י חברת הניהול והפי .6.6
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 :אופן אישור חריגים בפרוייקט .7

ן  ודה ע"י הקבל העבצוע בטרם ביותוגש למועצה לאישור ול והפיקוח  תיבחן ע"י חברה הניהעבודה חריגה 
 באופן הבא: 

 תיאור העבודה החריגה.  .7.1.1

 דה החריגה. לעבוכנן אישור המת .7.1.2

 לן. ה ותשומותיה ע"י קבהצעת מחיר מפורט כולל כל שלבי העבוד .7.1.3

 ף בחוזה על אופן התשלום לעבודה חריגה. הצגת הסעי .7.1.4

ל ביצוע העבודה החריגה,  ל והפיקוח ע נומקת של חברת הניהוצה מקצועית ומהמל .7.1.5

 ה חריגה. עילות זו הינשפ  לכך וסבר

 .רמיםהגו מילוי טופס עבודה חריגה חתום ע"י כל .7.1.6

כמויות, .7.1.7 חישובי  דפי  יוגש  לאישור  החשבון  ו  בהגשת  תמונה  ע"י  מדידה  תיעוד 

 לנדרש( . )בהתאם 

 
 
 ט:אופן אישור חשבון סופי בפרוייק .8

 הבא: הקבלן למנהל הפרוייקט החומר  ט יוגש ע"י חשבון סופי בפרוייק  בטרם אישור

שלתכ • עדות  ב    ניות  בפרוייקט.  שבוצעו  והאלמנטים  המערכות  אPDFכל  ד  וטוק, 

 העתקים ודיסק.  3-ב  ומודפס 

אים. לבדיקות החורגות  וינים לפי נושדה בכל התחומים, ממתוצאות בדיקות מעב •

 ך. שור המתכנן לכהמתקן יש לקבל את אי

עבור   • תחזוקה  המערכות  תיק  הטיכל  ואופן  בפרוייקט  חזוקה  והתפול  המותקנות 

 כות אלו. של מער

התיי  • את  בתוכו  הכולל  מסירה  הניהול  כל    חסותפרוטוקול  וחברת  היועצים 

 והפיקוח. 

 ר לתיקנו. יג את הליקוי ואישודוח ליקויים המצ  •

 כמויות על לוגו של הקבלן וחתום על ידו.  כתב •

 לן וחברת הניהול והפיקוח. תום ע"י הקביות של אותו חשבון חפי חישובי כמוד •

 ל חברת הניהול והפיקוח וחתום על ידו.ת  עם לוגו שויוב כמכת •

 ים וחתומים של אותו חודש או לאותו תקופה. מלא בודהיומני ע •

רי • הפרויי דף  של  סופי  מס'  כוז  המפרט  הפרוייקט,  קט  של  כספי  היקף  חשבון, 

שש לקחשבונות  כה  עד  ל ולמו  המאושר  הסכום  יתרהבלן,  לסיום    תשלום, 

 הפרוייקט. 

 בערבות בדק. צוע ת ביהחלפת ערבו •
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 חתימת הקבלן על טופס היעדר תביעות. •

 
 י המועצה:ן ע"חשבובדיקת ה .9

 באות: וק את הנקודות לתשלום, המועצה תבדמנהל הפרוייקט יגיש חשבון מאושר ע"י 
 החשבון הוגש בהתאם לנדרש בנוהל זה.  .1

 הסכומים בחשבונות: בדיקת תחשיבי .2

שהסכו .א בחשבונווידוא  ששולמו  המצוינים  קומים  שולמו  דמי ת  אכן  ורשומים ם  בפועל 

 בספרי החשבונות של המועצה.

 וזה המאושר. התשלומים והצפי להמשך אינו חורג מסה"כ סכום הח סה"כקה שבדי .ב

 ם ע"י מח' גזברות לדוגמא:קיזוזים נדרשיעריכת  .ג

 ריביות בגינן.ניכוי מקדמות, ו •

 עכבון.  •

 דמי ניהול. •

 יש את האישורים הדרושים.  לכל החריגים .3
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 הצהרת שמירת סודיות ודיותהתחייבות לשמירה על ס –ה נספח ד' לחוז

ת.ז./ח.פ מס' _________ .1 נושא  ____,  _ מרחוב __________אני הח"מ,__________ 
 (להלן:  

 ות חובב  כדלקמן:  תעשייתית נא ת ומי מתחייב בזאת כלפי מועצה מק  "המתחייב")

ולא .1.1 ומלאה  מוחלטת  סודיות  ללגל   לשמור  ו/ות  אדם  ו/  כל  תאגיד  גוף    או  או 

האנש זולת  מפרט,  כלשהו,  תוכנית,  רישום,  מידע,  כל  בעבודה,  חלק  הנוטלים  ים 

דיאג שרטוטים,  נתוןמסמך,  טבלאות,  מדעי,  רמות,  מתכו   עיוני,  נתונים  מעשי,  ן, 

לות וכו'. בין בכתב ובין אם בעל פה שהובאו  , תחומי פעיותכיר כספיים, מחזורי מ

ונמסרו תחייה"מ   לידיעת המצי  ב"  ע"י  בעקיפיןלו  ו/או  במישרין  שהגיעו    גים  או 

לה  יקרא  הנ"ל  כל  העבודה.  מן  כתוצאה  או  עם  בקשר  ה"מתחייב"  לן:  לידיעת 

 "מידע."  

   המידע כדלקמן:לגבי  .1.2

ו/א   לא להעתיק .1.2.1 לו/או לא להרשות לאחרים  לבצע  לאפשר לאחריא  ו  ם 

עתקה  כל צורת היס ותדפ במידע או בחלק ממנו, שכפול, העתקה, צילום, 

 ד.  א לצורך ביצוע העבודה בלבאחרת אל

לגבי   .1.2.2 וכל האמור  זו,  הוראות התחייבות  יחולו  המידע  של  על העותקים 

 ול גם על עותקיה.  מידע יח

בהקפדה   .1.2.3 וללשמור  המידע  לשםעל  הזהירות  אמצעי  בכל  ת  יעמנ  נקוט 

 או הגעתו לידי אחר. אובדנו ו/

ים  גורמים העוסקאנשים או  ותם  ק לאלהגביל את הגישה למידע אך ור .1.2.4

 בפועל בעבודה.  

הבא  לנקוט   .1.2.5 אדם  כל  ע"י  המידע  שמירת  את  להבטיח  האמצעים  בכל 

 במגע עם המידע.  

 מידע כלשהו.  בכל מקרה של אובדן להודיע  .1.2.6

בכ .1.2.7 לפרסם  הנוגע  לא  נתון  כל  שהיא  צורה  למיד ודלעב ל  ו/או  עפ"י  ה  ע 

 הוראות בלבד.  

לייצר או להעתי .1.2.8 ולא  ולהכיןלער   ק אולא לפתח  תכנת    באופן כלשהו  וך 

ב על  סקרים  או  וכד'  מחשב  המסמכים  הנתונים,  סמך  על  או  סיס 

בעבודה   קשורה  אתם  הגורמים  מעת  הגיעו  שקיבלה  אשר  הנוכחית 

 כתוצאה מן העבודה.  יב" במהלך ולידיעת ה"מתחי 
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לפי דרישה, כל מסמך,  ר, עם סיום  סוולמלהחזיר   .1.2.9 העבודה, או בכל עת 

 ה .  ידע או לעבודהנוגע למ  מידעאגר נתון או מ

 ודיות לגבי המידע תהיה תקפה גם לאחר סיום העבודה.  ההתחייבות לשמירת הס .2

גם   .3 תחול  הנ"ל  המתחיההתחייבות  של  עובדים  המועל  כל  ועל  מטעמו,  יב  ביחד  עסק  או 

 ה.  או חלק ממנ  להכו  איתו בביצוע העבודה

 ידם.    ל עלהנ" המתחייב יעשה כל הדרוש להבטיח קיום ההתחייבות .4

כ יד .5 על וע למתחייב  בגין חתימה  היתר  בין  וכי    י  לו העבודה  נמסרה  זה  מסמך התחייבות 

 ב בפיצויים.  הפרת ההתחייבות לשמירת סודיות, תחוי

זו חתועל הת .6 רשימים מורשי חחייבות  ומצורף  של המתחייב    ובדים מטעמו הע מת  תימה 

 אשר להם רשות לעבוד ולעסוק במידע הנ"ל  

לחודש    ___________ ו על החתום ביוםל ולראיה באנ ייבות הנ"להתח מים  אנו מסכי
_____________   

     ___________________________________________המתחייב: 
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   גוד ענייניםשרות לנישל אפצב  הצהרה על הימנעות ממ -  פח ה' לחוזהנס

  

 [  טעמות  מ הצווידי המציע ואנשי -נוסח זה ייחתם על] 

מתחייב ה .1 נע  נני  לא  מטעמי,  מי  וכל  אני  עם  כי  עניינים  ניגוד  משום  בו  שיש  דבר  כל  שה 
אני   וכי  זה  הסכם  לפי  איננ פעולותינו  מטעמי  מי  במצבו/או  נמצאים  לניגוד  של  ו    חשש 

פעולות מי מטעמי, על פי הסכם זה, הן באופן ישיר  יי ו/או  עולותו פעניינים עם פעולותינו א
 יף.  ן עק באופ והן 

שרין או בעקיפין בכל עניין שהיה עולה כדי  תחייב שלא לעסוק או לטפל במיסף, הנני מבנו .2
ל ליצור  לו אשר עלו  צד  ן שהמועצה היאו בכל נושא או עניילהקים ניגוד עניינים כאמור ו/א

תקופת ביצוע השירותים ועד תום שישה חודשים מסיום    מור, בכלים כאיינ מצב של ניגוד ענ 
 חר מביניהם .  , לפי המאום המועצהות עתקשרהה

 לליות האמור לעיל, הנני מצהיר ומתחייב כדלקמן:  מבלי לגרוע מכ  .3

 ד בשליטתה  ת המקומית או בתאגי. אינני נושא משרה ברשו1 .א
 עצת הרשות המקומית  ינני חבר מוא  .2
על  מהמקרים האמורים לעיל במהלך ביצוע השירותים, אדווח   יחול אחדה בו מקרבכל 

 עניינים.   הלן לגבי מקרה של חשש לניגודעל כאמור ל ועצה ואפ ך למכ
קבלן או עם   בכל מקרה בו אהיה בקשרי עבודה לרבות מתן שירותים מקצועיים עם .ב

דווח על קט, ארויבמסגרת ביצוע העבודות בפקשר המועצה תת  ירות אחר עימונותן ש 
 .  יניםעני כך למועצה ואפעל כאמור להלן לגבי מקרה של חשש לניגוד

מ .4 ניג בכל  של  עקרה  לניגוד  חשש  או  עניינים,  שבגינו  וד  בנושא  הטיפול  את  אפסיק  ניינים, 
נודע לי על  ת ש ימים מע  3תוך  כך הודעה למועצה ב  מתעורר חשש באופן מיידי ואמסור על

המו של  המשפטי  היועץ  מ  עצהכך.  מטעמו,או  הנדרשת    י  הטיפול  ובדרך  בנושא  יחליט 
   תהיה סופית.י והחלטתו קת עבודת הפס דרך במסגרתו, לרבות על

שלב של ביצוע ההסכם, אם לדעת המועצה או מי מטעמה  אני נמצא או עלול   ידוע לי כי בכל  .5
ות  קשרסקת עבודתי ועל סיום ההת הורות על הפ ה ל, רשאית המועצ מצא בניגוד ענייניםלהי
   זה בלבד.י, מטעם עמ

ליתן הצהרה    אשר יידרש  שירותים,וע ה ביצ  האמור לעיל יחול גם על כל מי מטעמי במסגרת .6
אי ניגוד עניינים כאמור בסמוך לחתימת ההסכם ובכל מקרה טרם תחילת  והתחייבות בדבר  

י  י, ואמסרם מיד למועצה לפ שמורות ביד  היום, הצהרותיו יבמסגרת מתן השירותיעבודתו  
כל אחד   בידיתנו גרוע מכלליות האמור לעיל, הצהרה והתחייבות כאמור יינ. מבלי לרישתהד

כל  ע, מנהל פרויקט אחראי, ראש המאלה: המצי  וכן  / מנהל אתר, מפקחי הפרויקט  צוות 
ה אם  בין  וזאת  בפרויקט,  צוות  השירואיש  נותן  עובדי  הם  אם  ובין  נתים  שירות  ם  ותני 

   .שירותן החיצוניים עימם התקשר נות
 ה באתי על החתום:  ולראי 

  

 ____  ____________      נותן השירות:_____________    

 ת  חתימה וחותמ                     
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   כתב ערבות לקיום תנאי החוזה –נספח ו' לחוזה 

 ערבות ביצוע חוזה
  נקב :  

 סניף  :  

 כתובת הסניף  :  

 תאריך  : 

 בוד לכ
 ית ייתהמועצה המקומית התעש

 ות  חובב נא

 ערבות בנקאית מס'____________ הנדון: 

בזה .1 ערבים  כיכם  כלפ  אנו  עדלתשלום  סכום,  כולל    ל  )  50,000של  לסכום    שקלים   אלף  חמישים₪ 
הערבות)להלן:"בלבד( __________________  סכום  מאת  שתדרשו   ,)"" בהנערב)להלן:  ל"(,    ' מס פנייה  קשר 

הערבו  13/2021 לסכום  צמוד  יהיה  המרכזית ,  לצרכן  חיריםהמ  מדדת  הלשכה  ע"י  לפעם  מפעם  שיתפרסם  כפי 
 "(, בתנאי ההצמדה שלהלן:  דהמדממשלתי אחר )להלן: "או ע"י מוסד  חקר כלכלי,ה ומסטיקלסטטי

 . 15.07.2021ע ביום  הידו  2021 יוני ש בגין  חוד" לעניין ערבות זו יהא המדד המדד היסודי"

 חרונה הקודם לקבלת התשלום בפועל עפ"י ערבות זו. ד שפורסם לאמד" לעניין ערבות זו, יהא ההחדש המדד"

 ו יחושבו כדלהלן: עניין ערבות ז" להצמדהשי ההפר"

פלת ההפרש בין ר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה, הסכום השווה למכאם יתבר
יה נמוך מהמדד היסודי,  מדד החדש יהה  הדרישה, מחולק במדד היסודי. אםסודי בסכום  החדש למדד הי  המדד

 כל הפרשי הצמדה. הערבות, ללא  עד לסכוםתכם דרישנשלם לכם את הסכום הנקוב ב

מדה, מבלי שיהיה  זו הינה מוחלטת ובלתי תלויה ואנו נשלם לכם את סכום הערבות, בתוספת הפרשי הצערבותנו   .2
 התשלום תחילה מאת הנערב.ם לדרוש את בימק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייהוכיח או לנ יכם לבסס או לעל

בד שלא יעלה על סכום ובלבאופן מיידי  ב בדרישה  את הסכום הנקושלם לכם  נו נב, אלפי דרישתכם הראשונה בכת .3
 הערבות בתוספת הפרשי ההצמדה למדד.

תקבל  להכל דרישה עפ"י ערבות זו צריכה  ועד בכלל.    ממועד הוצאתה,חודשים    12פה למשך  ערבות זו תישאר בתוק .4
 נו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל. על ידי

  דעתה   שיקול  לפי  תוכל,  ובבח  נאות  תעשייתית  מקומית  השמועצ  לכך  זרתחו  הבלתי  תנוהסכמ  בזאת  נותנים  אנו .5
  נק שהב  לכך  תנו הסכמ  אף   ניקיםמע  ואנו  לעת  מעת   ותהערב  תוקף   הארכת   את  ולדרוש  הבנק  אל  לפנות,  המוחלט

 . ידן על ידרששי  ככל, הערבות תוקף  את יאריך

 בכבוד רב,    

בנק ______________________    

 _______ ____________ ______  

 מה של הבנק ויש להטביע עליו חותמת אישית וחתימת הסניף.זה ייחתם בידי מורשי החתיטופס 
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 _____________ המציע____חתימת  

 

 

 י ישות לביטוח מקצועדר -נספח ז' לחוזה 
 

לערוך ולקיים,  מנהל הפרויקט עלעל פי הסכם זה או על פי כל דין,  מנהל הפרויקטלגרוע מאחריות  מבלי .1
,  מכח הדין  מנהל הפרויקטוכל עוד קיימת אחריות    ההסכםפת  תקו  כל, למשך  מנהל הפרויקטן  על חשבו

והמהווה חלק בלתי   ,1ז'כנספח    זה  להסכםבאישור עריכת הביטוח המצורף  המפורטים  את הביטוחים  
העניין(, אצל חברת ביטוח    לפי,  עריכת הביטוח"  אישור"ו  "מנהל הפרויקט  ביטוחי "נפרד ממנו )להלן:  

 בישראל.  מורשית כדין
הזכות שלא לערוך ביטוח חבות  מנהל הפרויקט, למנהל הפרויקטמועסקים עובדים על ידי  היה ולא

 ' לאישור עריכת הביטוח.3מעבידים כמפורט בסעיף 
 לוודא כי חריג "רשלנות רבתי" ככל וקיים,  מבוטל בכל ביטוחיו.   מנהל הפרויקטעל  .2
ה  ללא .3 מצד  דרישה  בכל  הפרויקט  על,  מועצהצורך  ליד  מנהל  הלהמציא  תחילת  מועצהי  לפני  מתן  , 

או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, התקשרות  מוקדם לוכתנאי  השירותים  
בידי   חתום  כן,  מבטחהכשהוא  כמו  הביטוח,    מיד.  תקופת  הפרויקטעל  בתום  ידי ל  להמציא  מנהל 

נוספת,   ביטוחלתקופת    יקטמנהל הפרובגין חידוש תוקף ביטוחי    ,אישור עריכת ביטוח מעודכן  מועצהה
 . לעיל 1כמפורט בסעיף  נוספת ו/או לתקופה  , כל עוד הסכם זה בתוקףומידי תקופת ביטוח

עומד להיות מבוטל או   מנהל הפרויקטכי מי מביטוחי  מועצהיודיע ל מנהל הפרויקטבכל פעם שמבטח 
לערוך את אותו  מנהל הפרויקטרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, על עומד לחול בו שינוי ל

 ש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור.הביטוח מחד
ביטוחי    מובהר .4 במסגרת  הנדרשים  האחריות  גבולות  הפרויקטכי  מזערית   מנהל  דרישה  בבחינת  הינם 

ו/או על לפי ההסכם    מנהל הפרויקטלגרוע מכל התחייבות של  שאין בה כדי   ,הפרויקטמנהל  המוטלת על  
מנהל ול  ,ו/או על פי דין  ממלוא החבות על פי הסכם זה  מנהל הפרויקטואין בה כדי לשחרר את  פי כל דין  
 האחריות כאמור. לגבולותבכל הקשור  מועצהאו מי מטעם ה מועצההכל טענה כלפי לא תהיה  הפרויקט

  מנהל הפרויקט הביטוח שיומצא על ידי  עריכת  לבדוק את אישור    תהא הזכות, אך לא החובה,  ועצהמל .5
על מנת להתאים    ושיידרש, התאמה או הרחבה  תיקון  ,לבצע כל שינוי  מנהל הפרויקטועל  כאמור לעיל,  

 . על פי הסכם זה  מנהל הפרויקט להתחייבויותאת הביטוחים נושא האישור  
יל אינן מטילות על  לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לע  מועצההות  זכוימוצהר ומוסכם כי   .6

לגבי  או  כל חובה    מועצהמי מטעם העל  או    מועצהה , טיבם,  מנהל הפרויקטביטוחי  כל אחריות שהיא 
על    מנהל הפרויקטהיקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על  

דין,  אוזה    הסכםפי   פי כל  לעיל  דרשו עריכת שינויים כמפווזאת בין אם    על  לאו, בין אם  רט  ובין אם 
 .ובין אם לאואת אישור עריכת הביטוח בדקו 

לרכוש או ציוד כלשהו  אובדן או נזק    לכלמאחריות    הוהבאים מטעמ  מועצהאת ה  פוטר  מנהל הפרויקט .7
המשמש לצורך מתן או  \ ו   מועצהצרי הלח  מנהל הפרויקטאו מי מטעם    מנהל הפרויקטהמובא על ידי  

בגין אובדן ו/או נזכרים לעיל  הדרישה או תביעה כלפי    , כל טענה  מנהל הפרויקט  ולא תהיה להשירותים,  
 פטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון. נזק כאמור.

ור המבטחים על  ייכלל סעיף בדבר וית  ,מנהל הפרויקטשייערך על ידי  כל ביטוח רכוש נוסף או משלים  ב .8
על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם   ויתורוה  ;הוהבאים מטעמ  מועצהת התחלוף כלפי הזכו

 שגרם לנזק בזדון. 
נשוא הסכם  השירותים  הסבת ההסכם, ובמקרה בו    לענייןלגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה    מבלי .9

ידי    ינתנו י  םזה או חלק מה כי בידי    הפרויקט מנהל  על  ,  קטמנהל הפרוימשנה מטעם    ניקבלעל  לדאוג 
 .נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרותהמשנה פוליסות ביטוח  קבלני

לרבות שירותים במלואם ביחס ל מועצהאחריות כלפי המוטלת ה  מנהל הפרויקטעל מובהר בזאת כי 
 .משנה  שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני

על אף האמור לעיל, אי המצאת    תו מהווה הפרה של ההסכם.י ההסכם והפרנספח הביטוח הינו מעיקר .10
יסודית אלא אם חלפו   לא תהווה הפרה  ה  10אישור הביטוח במועד  , בכתב,  מועצהיום ממועד בקשת 

 להמצאת אישור כאמור.
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 _____________ המציע____חתימת  

 

 

 1' זנספח 
 : _____ האישור הנפקת  תאריך   ביטוחים קיום אישור

  יחד .  וחריגיה  הפוליסה  תנאי כל  את  כולל  אינו   זה  באישור  המפורט  המידע.  בה  המפורט  למידע  בהתאם,  בתוקף  ביטוח   פוליסת   ישנה   שלמבוטח לכך  מכתאאס  מהווה  זה  ביטוח   אישור

  מיטיב  זה  באישור  תנאי   בו ש  במקרה  למעט   הביטוח  בפוליסת   האמור  יגבר  הביטוח   בפוליסת   הקבועים  התנאים   לבין   זה  באישור  שמפורטים  התנאים   בין   סתירה  של  במקרה ,  זאת  עם

 .האישור מבקש עם

 האישור מבקש מעמד העסקה אופי מבוטחה האישור מבקש

 מועצה מקומית תעשייתית : שם

חובב  מקומיים  נאות  גופים  או \ו  ו/או 

או חברות  \או חברות הבת ו\חברות האם ו

 קשורות 

 ן"נדל☐ :  שם

   שירותים☒☐

 מוצרים אספקת☐

 : ______ אחר☐

וניהול   עבודות  פיקוח 

ואזור  מטמנה  הקמת 

תפעולי במועצה מקומית 

 תעשייתית נאות חובב 

 

 משכיר ☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 שירותים מועצה☒☐

 מוצרים  מועצה☐

 אחר: ______ ☐

 .:  פ.ח

500217708 

 . פ.ח./ז.ת

 : מען

 ע שב -באר 360.ד ת

 :מען

 כיסויים

 הביטוח  סוג

 גבולות לפי חלוקה

  סכומי או אחריות

 יטוח ב

 מספר

 הפוליסה 

  ומהדורת נוסח

 הפוליסה 

  תאריך

 תחילה

  תאריך

 סיום

  סכום /האחריות גבול

 ביטוח 

 בתוקף  נוספים כיסויים עצמית השתתפות 

 'ד לנספח  בהתאם כיסוי קוד לציין יש מטבע סכום מטבע סכום

  רכוש

 אובדן תוצאתי 

        309 

328 

313 

314 

316 

 

 307 |)אחריות צולבת( 302   ₪  1,000,000     ' ג צד

  )הרחב שיפוי(  304

315  

321  

322  

328  

329  

309   
 302   ₪  20,000,000     מעבידים אחריות

304 

309 

319 

328 

  8,000,000     מקצועית  אחריות

 ₪ 

  301 327 

303 328 

304 321 

325 309 

326  

  ( חודשים 12) 332

  

 אחר

 

 

         

 (: ג'וט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח פיר

 יועצים / מתכננים  038

 ממוני ויועצי בטיחות 047

 שירותי פיקוח ובקרה  084
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 _____________ המציע____חתימת  

 

 

 : _____ האישור הנפקת  תאריך   ביטוחים קיום אישור

 שירותי פיקוח, תכנון ובקרה )בניה(   085

 ה )כללי(תכנון ובקרשירותי פיקוח,  086

 ביטול/שינוי הפוליסה 

 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול. 30שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא 

 חתימת האישור 

 המבטח:
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 _____________ המציע____חתימת  

 

 

 
 

  לי הקמת מטמנה לפסולת יבשה ואזור תפעופיקוח על עבודות  –ה בטיחות בעבוד -נספח ח'
 

   הלן: להמפורטות  תחויטהקבלן מתחייב כלפי המזמין לבצע בצורה קפדנית את כל דרישות הב 
 

 כללי 
 

   .ותנותן השיר קבלןהן חובב לבי -מועצת נאות נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי כל חוזה או הזמנה בין  
 

 ות בעבודה בטיח על מטעמו יבצע את העבודות תוך הקפדה מלאה על כללי השפו  הקבלן וכל מי
 בהתאם להוראות כל דין שבתוקף והוא יישא באחריות מלאה לכל הפרה שלהם . 

 
 מאשר כי דרישות הבטיחות המפורטות בנספח זה אינן גורעות מחובו לנקוט בנוסף הקבלן מודע ו

 וראת כל דין, כללי מקצוע ובטיחות החלים על ת מה פעולת בטיחות הנגזרבכל אמצעי בטיחות או 
 וען ומכוח ניסיונו ומומחיותו בניהול עבודות כגון אלו, גם אם אינם מפורטים בנספח וביצהעבודות 

 התקשרות . זה או בחוזה ה
 

 אם באחריות הקבלן להדריך את עובדיו לנהוג לפי דרישות הבטיחות וכללי הבטיחות בעבודה בהת
 י המקצוע ונהלי הבטיחות המפורטים בנספח זה . כלל להוראות כל דין,

 
 י ח על עובדיו, קבלניו וכל מי מטעמו ויוודא את מילוי הוראות ודרישות הבטיחות על פיפק  הקבלן

 ן, כללי המקצוע ונהלי הבטיחות המפורטים בנספח זה. הוראות כל די 
 

מבוצהקבלן   שבו  באתר  לעין,  בולט  במקום  שליציג,  הבניה,  פעולת  שב עת  פרטים  ט  יצויינו  ו 
 אלה:

 שם מבצע הבניה ומענו;   (1)

 ם מנהל העבודה ומענו;ש  (2)

 מהות העבודה המתבצעת.  (3)
  

 

לצוות   שיהיה אחראי הכלכלהסמך ע"י המפקח על העבודה במשרד הקבלן ימנה מנהל עבודה המו  .1
יחות וגהות עובדי  לבט  רות ולטפל בכל הקשועובדיו. תפקידו של מנהל העבודה יהיה לשמש כנאמן בטיח

 . באתר העבודהמו, הקבלן, או עובדי כל קבלן משנה מטע
  

תקנות וכללי   ת כל דין, חוקיםלי הבטיחות המעוגנים בהוראוהקבלן ומנהל העבודה ינהגו עפ"י כל כל .2
ארגון הפיקוח  האמור , חוק  הבטיחות בעבודה הידועים והנהוגים בישראל, לרבות מבלי לגרוע מכלליות

ותקנותיה ) כגון:   1970ל  -ש" [ ת חדש , ;פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח  1954 -  ד, התשי"בודהעל הע
; תקנות עבודה   י;תקנות ציוד מגן איש 1992ג התשנ"   י מכונות הרמה אחרות,תקנות העגורנאים מפעיל

נות  ; תק קום מוקףת עבודה במ על גגות שבירים או תלולים; תקנו ; תקנות עבודה 2007בגובה, התשס"ז 
 דיני התכנון והבניה. עבודה ברעש ועוד;

 

  ה ויוודא אתמטעם הקבלן יפקח על עובדי הקבלן במהלך כל שעות העבודודה מנהל העב .3
    הנהלים והוראות הבטיחות. בנוסף יהיה מנהל העבודה אחראי לתיקון ליקוייםביצוע        
 גהות עובדי הקבלן. ושיפורים בכל הקשור לבטיחות ו       
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 _____________ המציע____חתימת  

 

 

עובדים   100באמצעות קבלני משנה.  ו או לן ימנה ממונה בטיחות במידה ומבצע הבניה מעסיק בעצמהקב .4
ן הפיקוח על העבודה )ממונים על הבטיחות(,  ו זמנית, בהתאם לתקנות ארגולפחות באתרי בניה ב

 . 1996 –התשנ"ו 

 

 ביצוע לשם עובדיו כפי שיידרש הקבלן יהיה אחראי לספק את כל ציוד הבטיחות והגהות ל .5
 פגוע בכלליות האמור לעיל, יספק הקבלן לי להעבודה, או כפי שנדרש עפ"י כל דין. מב       

 כלי בטיחות, ציוד מגן, ביגוד, נעליים, כפפות אביזרי בטיחות, אפודים זוהרים,  -לעובדיו 
 ע"י וש ו/או שיומלץ  רתמות וכל ציוד אחר הדר  מגן, משקפי מגן, כובעי מגן, אוזניות מגן,

 ל העבודה לשם שמירה על בטיחות עובדי הקבלן בעבודה.מנה
 

 אישורים במועדים הקבועים בחוק עבור כללן ידאג לבדיקה ע"י בודק מוסמך וקבלת הקב .6
 וד שבשימושו, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, מדחסים, מכלים, קולטים,  הצי

הארקת מבנים, בדיקת רציפות    חפירות, יפוןפיגומים, תמיכות, דמתקני הרמה, ציוד ואביזריו, סולמות, 
העבודה שלגביו חלה חובת בדיקה ע"י   באתר  קבוע וכל ציוד אחר או נוסף שיהיהיד והארקה לציוד ני

 וסמך. בודק מ
 

 הקבלן יספק ציוד עזרה ראשונה לעובדיו, כולל ציוד לפינוי נפגעים, ימנה אדם שעבר   .7
 ר העבודה, ויציב רכב במהלך יום עבודה באת כמגיש עזרה ראשונה  הכשרה "ע י גוף מוסמך 
 רפואי, או בית חולים בשעת חירום ., שישמש לפינוי נפגעים למתקן עובדבאתר בו הוא  

 

 פשר הקבלן כל עבודה בגובה לעובדיו, אלא אם יפעלו עפ"י הדרישות לא יתיר ולא יא .8
 מוסמכים  יו ה יה.העובדים בגוב 2007ז "בתקנות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה ,( התשס

 ם כי  באמצעי בטיחות המבטיחי  צוידים מה ולביצוע עבודה בגובה בהתאם לתחומי העבוד
 מנקודת העיגון. אמצעי הבטיחות   מטרים  2במקרה נפילה, לא ייפול עובד לעומק העולה על 

 שירה מתאימים  העיגון באמצעות אמצעי ק  יהיו רתמות בטיחות שלמות אשר תיקשרנה אל נקודת
 

 -צבת ציוד מגןלל הסמן, ישלט ויגדר את השטח שבאחריותו באתר העבודה, כולן יהקב .9
 רכי גישה ומילוט, או כל דין, כגון: מחסומים , זהרונים, גשרי מעבר, סימון דאזהרה עפ"י 

 כל ציוד או אביזרי בטיחות אחרים כפי שיידרש ו/או יומלץ ע"י מנהל העבודה של הקבלן 
 הגדר תהיה תקינה בכל תקופת החוזה, כל תיקון, השלמה    ין.לסוג העבודות ואופיובהתאם 

    שעות. 3תיקון גדר וכל אמצעי אזהרה אחר תהיה תוך  ה על חשבון הקבלן. השלמה ותהי
 מפת הפרדת חצרים.  -מצ"ב נספח א'        

 

  אחר מלגזות או כל ציוד נהיגה באתר העבודה ובסביבתו הסמוכה, כולל הפעלת ציוד הנדסי מכני כבד, .10
הקבלן לכך כי  מהאמור לעיל, ידאג   רועי לגייעשו עפ"י חוקי התעבורה שבתוקף במדינת ישראל. מבל 

מכווני רכב כבד לאחור וכד', וכל זאת ע"י   , כגון:הפעלת הציוד הנ"ל תעשה בעזרת כוח אדם נלווה
 ם בהתאם.לכך ונושאים עימם רישיונות הסמכה תקפי אנשים שהוסמכו והוכשרו

 

 המחייבים  הליםאחסון חומרים דליקים או מסוכנים מכל הסוגים עפ"י הנ ודא הקבלן יו  .11
 ידאג הקבלן  כולל סימונם והפרדתם עפ"י סוגיהם וקבוצות סיכון. כמו כן  באתר העבודה,

 להצבת ציוד כיבוי אש באתר העבודה בכלל, ובקרבת חומרים דליקים או מסוכנים בפרט.
 

 רש עפ"י הדין והוראות מכבי האש, לרבות כנד צורך ציוד כיבוי אשהקבלן יספק לפי ה .12
 תקינותם, כולל בדיקה תקופתית ושנתית . העבודה ויוודא את   באתרמטפים שיהיו 

 

 סמכת של עובדיו בנושא הבטיחות בעבודה ובשימוש בציוד מגן הקבלן ידאג להדרכה מו .13
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 את בלן . כמו כן, יחתים הקלעיל וטיפול בהם 11אישי ובציוד כיבוי אש כאמור בסעיף 
 להשתמש בציוד   מוטלת עליהםכה, וכן את החובה הבהדרעובדיו על כך שהם קבלו והבינו את הנאמר         
 מגן אישי.         

 

 ובדיו באתר העבודה שטח מנוחה, רווחה, שירותים, מתקני מי שתייה ורחצההקבלן יכין לע  .14
 עובדים ו/או על פי ות לבתנאי הבטיחות והגה ומתקנים נוספים, כפי שנדרש בכל דין ו/או 

 הנ"ל.  ם ם התקינה של המתקניחזקתהסכם ההתקשרות עימו, וכן ידאג לא 
 

 מות לעובדיו שלא לעסוק או קבלן שאינו מוסמך לעבודות חשמל, יפרסם הוראות מתאי .15
 לטפל ברשת החשמל או בכל אביזר חשמלי שמחייב טיפולו של חשמלאי מוסמך, לרבות

 חשמל, או לצורך כניסה למתקן חשמל, והכול בהתאם יתוקקשורות לחיבור או נעבודות ה
 והתקנות על פיו .  1954ד  -לרבות חוק החשמל, תשי"  פ"י כל דין, רש עלנד

 

 ספק לעובדיו ציוד וכלים חשמליים תקניים ובדוקים. ציוד וכלים באחריות הקבלן ל .16
 תמשיםהמש ם מתאימים. העובדיםחשמליים ניידים חייבים להיות עם בידוד כפול ומגני

 מו. לן או מי מטעהקב בכלים המופעלים בחשמל יקבלו הכשרה מתאימה ע"י
 

 מאת מנהל העבודההקבלן יסלק כל מפגע בטיחותי מיד עם גילויו, או עם קבלת הוראה  .17
 שלו או מכל אדם המוסמך לכך מטעם המזמין. 

 

 טעםקח מנה, באופן מידי למפהקבלן ידווח על כל אירוע מסוכן, תאונה, או כמעט תאו  .18
 ודה וכו . ממונהאו עצירת העבמשך  המזמין, ויפעל לשם מתן הנחיות בטיפול, תדרוך, ה

 אונה. הבטיחות של הקבלן יעביר מידית למזמין דו"ח בדיקת ת 
 

 הקבלן יוודא את תקינות כלי העבודה, האביזרים והציוד הנלווה אשר משמשים את  .19
 פי הצורך. נו ליוד הפסול או לתיקועובדיו, וידאג להחלפתו של הצ

 

 הצורך, או בכל הקשור לרפואה ת  במידאחריות לביצוע בדיקות רפואיות לעובדים,  .20
 תעסוקתית תחול על הקבלן בלבד.

 

 ה או בתנאי מזג אויר קשים או התחברות למתקנים פעילים, לא עבודות בשעות הליל .21
 המזמין, כאשר במהלךיבוצעו ללא תיאום מוקדם וקבלת אישור מאת המפקח מטעם 

 וע העבודות נדרשת נוכחותו השוטפת של מנהל העבודה.ביצ
 

 אחראי למתן הדרכה יומית ותקופתית לעובדיו בנושאי בטיחות וגהות הקשוריםן הקבל .22
 עבודה וסביבתו, כולל סיכונים נלווים הקיימים באתר העבודה. לאתר ה

 
 

 חייב, מתביצוע עבודות שונותישתמש באש גלויה לצורך    ו אם הקבלן, במסגרת עבודת .23
 הקבלן לקיים את כל ההוראות שלהלן : 

 
 נה על הציוד, האביזרים, המתקנים וכל הנמצא באתר העבודה ברדיוס שלהגם קיו  1.22

 העבודה באש גלויה, לרבות כל האביזרים וההתקנים הממוקמים מטר ממקום  20
 הנ"ל. מחוץ למבנה ברדיוס            

 
 גלויה, יחזיק הקבלן במקום העבודה לפחות  באש דים העוסקים בעבודהבנוסף לעוב  2.22
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 פים המיומנים בעבודות כיבוי אש ובנושאי בטיחות ויוודא, כי בזמן נוס עובדיםשני 
 הנדרשים רשות עובדים אלו ציוד הדרוש לכיבוי בהיקף, בסוג ובכמותהעבודה, יימצא ב

 והמתאימים. 
 

 עשרים וארבע( שעות לפני  24ת ) מין ויתאם עמו לפחוהקבלן יודיע למפקח מטעם המז  3.22
 יה, ומתחייב למלא אחר הוראות המפקח, אם יינתנו, גלו  ות באשתחילת ביצוע העבוד

 ת ולגבי כל עניין אחר הנוגע לעבודות. לגבי זמן ומשך הביצוע של העבודו
 

 וראהלמפקח מטעם המזמין הזכות להפסיק את עבודת הקבלן בכל מקרה של אי מילוי ה  .24
 טענה   ה כללא תהיאו מהוראות המפקח או מהוראות המזמין. לקבלן /זה ומהוראות נספח 

 או תביעה כנגד המזמין במקרה של הפסקת עבודה כאמור.
 

 ישה בתחום הבטיחות והגהות / ו או הנחיה כאמור בנספח זה ו/או מובהר בזאת כי שום דר  .25
 י עלכלשהו, לא תטיל אחריות שתינתן מפעם לפעם לקבלן על ידי המזמין או מי מטעמ 

 ו על פי כל דין לבטיחות עובדיו ו/א   מאחריותו ע"פ החוזההמזמין ולא תפטור את הקבלן 
 על פי דין ו/או נוהג בטיחות . באתר העבודה, אלא תוסיף על כל חובה המוטלת עליו  

 

 מבצע הבניה יכיר היטב ויפעל בהתאם לתקנות ונהלי הבטיחות בנושאים הבאים : .26
 

 1988 - ח" התשמ(, בניה ודותעב)  בעבודה הבטיחות נותתק ●

 החשמל ותקנותיו  חוק  ●

 2011  - א"התשע מזיק ואבק אסבסט מפגעי למניעת  החוק ●

 (  עובדים  והדרכת מידע סירתמ) העבודה על  הפיקוח  אירגון חוק  ●
 1999 -התשנ"ט    

 2007 – ז"התשס (, בגובה עבודה) הבטיחות תקנות ●

 (, ברעש  העובדים  יאותובר  תעסוקתית גיהות) הבטיחות תקנות ●
 1984  –התשמ"ד    

   הציבור  ובריאות  תעסוקתית גיהות )  ודהבעב הבטיחות תקנות ●
 1984והעובדים באבק מזיק(התשמ"ד     

 1997 - ז "התשנ(  אישי מיגון  ציוד)  בעבודה הבטיחות ותתקנ  ●

 ( עבודה במקומות  ראשונה עזרה)  בעבודה הבטיחות תקנות ●
   1998 -התשמ"ח    

 מוקף  בחלל בעבודה בטיחות לליכ ●

 חמה   בעבודהו וךרית בעבודות בטיחות כללי ●

 אש  בטיחות ●

   בניין פסולת פינוי ●

 עבודה ה בשטח ה "צמ  וכלי רכב כלי תנועת ●
 

, כנדרש בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה  יגיש למנהל הפרויקט תכנית לניהול בטיחותהקבלן   .27
 לכך בהתאם לתקנה.  היה ממונה בטיחות אשר הוסמך ית י כנ ו. מכין הת טיחות()תכנית לניהול הב

 
 

 
 
 



 

53 

 _____________ המציע____חתימת  

 

 

 
 
 ני _____________ הח"מ, מוסמך לחתום ולהתחייב בשם ____________________ א

 מאשר בזה כי הובאו לידיעת הקבלן כל ההנחיות וההוראות המפורטות לעיל ומתחייב  )הקבלן(
 ות, בכל הקשור לביצוע העבודות .והגהאי הבטיחות ן בנושלמלא אחר כל דרישות והוראות כל די

 
 
 
 
 

_________________ _____________________                                      __ 
   תאריך                                                                    ת הקבלן חתימ           
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 '  ט נספח
 ציע נוסח המלצה מומלץ לשימוש המ

 (  רוג האיכותולדי  להוכחת תנאי הסף  המלצה אחת על המציע לצרף )
 

            לכבוד
  המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב 

     באמצעות המציע 
       א.ג.נ.,

 בדבר מתן שירותים כנדרש בתנאי הסף על ידי המציע אישור הנדון: 
 

 ____________________     שם המזמין: 
 

 ______________ ______  הרלוונטי:דה שם מנהל היחי
 

 ________ ____________ טלפון ליצירת קשר )חובה(: 
 
________________________  .א המציע/ה  כי  בזה  מאשרים  את  הננו  עבורנו  ביצע   _________

 השירותים הבאים(:
 

 תיאור הפרויקט סוג השירותים מיקום
 

מועד מתן 
 השירותים

  
 
 

  

  
 
 

  

  
 
 

  

 
 (:*הקף/סמן בהתאםביחס לשירותים המפורטות בטבלה דלעיל ) חוות דעתנו המקצועית להלן   .ב

 

 גבוהה   איכות העבודה
 

 טובה מאוד  
 

 טובה  
 

 מספקת  
 

 עומד בלו"ז   ז עמידה בלו"
 

 עומד חלקית  
 

 חורג מלו"ז  
 

 טובים מאוד   יחסי עבודה מול המזמין
 

 טובים  
 

 מספקים  
 

 
 _____________ ___________________ :_____________________הערות

 
הנ"ל   .ג למציע/ה  כי  בזה  מאשרים  אהננו   / המיותר)  יןיש  את  ועומדות  *מחק  תלויות  משפטיות  תביעות   )

 כלפינו. 
 
 

רטי החותם )שם מלא + תפקיד(: _____________________ מס' טלפון פ
חתימה +                נייד:__________________ 

 ______ חותמת: ___________
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 י'נספח 

 1976 -ו ל"תש יבוריים, ה ים צגופות סקאק עחו לפיתצהיר 

 אות חובב ת נ יתישיתעמקומית צה מוע
 נאות חובב 

 1976 –פים ציבוריים, התשל"ו לפי חוק עסקאות גו תצהיר

מכתובת    ___________ מס'  זהות  תעודת  נושא/ת   ,____________________ הח"מ,  אני 
שהוזהרתי  ____ ___ _______________ לאחר  אמתלו  עליכי  ______,  א  מר  צפוי/ה  הוכי  יה 

 מצהיר/ה בזאת כדלקמן: שה כן, עא אבחוק אם להקבועים  שיםונלע

חוק )להלן: " 1976  –אם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו הנני עושה תצהיר זה בהת 
הקמת  ופיקוח לניהול   07/2021"(, כחלק מהצעה בפניה לקבלת הצעות מס' עסקאות גופים ציבוריים

יר זה תהיה המשמעות  הצתהמפורטים בלמונחים  ה האמורה.ינילפם א, בהת י זור תפעול נה ואימטמ
 בוריים. הם בחוק עסקאות גופים ציהנתונה ל 

עסקא  .1 בחוק  כהגדרתם  אלי,  זיקה  ובעל  הח"מ  אני  ההתקשרות  למועד  לא  עד  ציבוריים,  גופים  ות 
עבי  משתי  ביותר  לפהורשענו  התששכר  חוק  י  רות  ")  1987  –מ"ז  מינימום,  שכר  ק  חולהלן: 

 "(.  חוק עובדים זרים)להלן: "  1991  –"א נש תים זרים, החוק עובד ו/או לפי "(םמוניימ

ום ו/או  אני הח"מ ובעל זיקה אליי הורשענו ביותר משתי עבירות על חוק שכר מינימ   לחילופין, אם .2
 רונה.עה האחת ממועד ההרש לפחו אחת ה לפה שנ במועד הגשת ההצעה ח -חוק עובדים זרים 

 חד מאלה: ם א ייתק מיר, כי הריני מצה .3

סעיף   .א לאנשים  וו שלחוק    9הוראות  זכויות  התשנ"חיון  מוגבלות,  "  1998-עם  חוק  )להלן: 
 "( אינן חלות עליי. שוויון זכויות

סעיף   .ב זכויו  9הוראות  שוויון  כמפורט לחוק  מקיימן,  ואני  עליי  חלות  ( 2))א(1ב 2בסעיף    ת 
 ים. גופים ציבורי אות עסק  וקלח

 מת.תצהירי א מתי ותוכןחתי ו ז  ,ו שמיזהי היר/ה כ ני מצנה .4
     ____ _________        ____________________ 
 חתימת המציע                                 תאריך   

 אישור
מאש עו"ד________  הח"מ  ________אני  ביום  כי  בזאת  הופיע/ר/ת  בפני____________  י  משרדב  ה 

________בר מר/ ______ ______ חוב   ________ זיה ________ גב'  אשר  ע_  צמו/עצמה  ה/זיהתה 
]במידצמאב מס'_________  ת.ז.  או  עות  תאגיד  הינו  והמציע  המשמש  ה  רשומה:  שותפות 

ת לעשות  והמוסמך/כת  במציע  ולאחר  בתפקיד________________  ומטעמה[,  בשמה  זה  צהיר 
ע כי  יהיה היר  להצ  יהליו/על שהזהרתיו/יה  וכי  לא    אם  וקבח  ועיםהקבלעונשים    צפוי/התהיה  /אמת 

 עליו בפני. נות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה וכנאישר/ה את תעשה כן, יעשה/
              ___________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד                                               
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 א ינספח 

 

 7619-ו"תשל ים,ים ציבוריות גופק עסקארשומות לפי חוו בונותחשפנקסי  אישור על ניהול 

 

יבוריים, עותו בחוק עיסקאות גופים צ _________ "פקיד מורשה" כמשמ_ ____________ _______  אני הח"מ
 ידיעתי:  , מדווח בזאת כי למיטברואה חשבון* / יועץ מס*/   *1976-תשל"ו

 _______________  ________________________ __ 

 אדם ר בני שום חבמס' זהות/מס' ר   שם

חוק מס ערך  פי פקודת מס הכנסה ו-לנהל על  ו ירשומות שעלשבונות והפנקסי הח  את  ל* נהל מ  פטור / מנהל* (א
 . 1975-מוסף, תשל"ו

שמוט (ב עסקאות  על  מע"מ  ולמנהל  הכנסותיו  על  השומה  לפקיד  לדווח  ערך  נוהג  מס  חוק  לפי  מס  עליהן  ל 
 מוסף. 

ת ערר  בפני ועד ורה כלשהיבצ  יבחילכדי בו נות, אין החשבו פנקסי  א לעניין קבילותתאסמכ ה ו מהוו אישור זה אינ 
"חות, מועדי הגשתם או נכונות הסכומים  מדה ביחס לתקינותם של הדובית המשפט, ואין הוא קובע ע ינ פאו ב

 ששולמו על פיהם. 

 . ____**ליום _________________________ום הנפקתו ועד תוקף האישור מי

 

 

 ___       ________   _________   ______       _ ________     ____                 _____ ___________ 

 חתימה         מס' רשיון     תואר         שם         

 

 

 תאריך: ____________________ 

 

 * מחק את המיותר.

 האישור.פק  ה הונב ר השנהבמרס של השנה שלאח 31ולא יאוחר מיום ת המועד, ** רשום א

 

 

 


