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 המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב 
 

  1202/26     מס'מכרז פומבי 
 

ם  מעקב ממוחשבת לשפכימערכת  פיקה ומדי ס  תתקנוה  לאספקת 
 נאות חובב קומית תעשייתיתסניטריים עבור מועצה מ 

 

תעשייה .1 המקומית  נמועצה  חתית  מז"המועצה  הלן:)ל  ובבאות  בלת  ק   בזאתמינה  "(, 
סניטריים   ת תקנוה  לאספקתעות  הצ לשפכים  ממוחשבת  מעקב  ומערכת  ספיקה  מדי 

 . נאות חובב קומית תעשייתיתעבור מועצה מ

 
₪ )אשר לא   250  -סך של     תמורת  21.201.121יום  מהחל  ש  רז ניתן לרכואת חוברת המכ .2

באתר ה, תשלמה(, לפני רכיא זכות לצרז ללא תשלום )וללת המכבחוברו(. ניתן לעיין יוחזר 
 .מועצהה

 

בי   עים:מצי  סיור .3 די  ש: במשרגמקום המפ.    :0011     בשעה  2121.11.20        וםיתקיים 
 .חובהר המציעים  בסיו פותשתתהמועצה. הה

 

ק. בדיו         0012:        עהשב 20212.113.  הצעות הינו ביום  חרון להגשת ד האהמוע .4
הצעו תתקבלנה  זה.לא  מועד  לאחר  במסיי  תוההצע  את  ת  להגיש  ידנ ש  )לא רה  בלבד  ית 

 י המועצה.  ו/או בכל דרך אחרת( במשרדבדואר 
 

הגשה .5 המצי  :ערבות  ל על  של  ובער  צרףע  בסך  בנקאית    אלפים   חמשת )  ₪   0005,      ת 
 ז.ם למסמכי המכרים המצורפיח ובתנא(, בנוס ם חדשיםשקלי

 

 .זרמכי המכהסף המפורטים במסלעמוד בכל תנאי   על המציע .6

 

 שהיא.  או כל הצעה הזולה ביותרעה יבת לקבל את ההצה מתחי אין המועצ .7
 

זו .8 במודעה  את  אינו  האמור  המתנא  ממצה  במלואם  י  המופיעים  המכרז.         כרז          במסמכי 
 מסמכי המכרז. , יגבר האמור בבכל מקרה

 

 3156465-08ף יוסאמיר או    8076737-052 רודינסקי נדר אלכס ת ל: ים לפנורורלבי .9
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 של המכרז זמנים לוח ה

 
 
 

 הערות המועד הפעולה

סמכי  מכירת מ
 כרזהמ

    ₪ 250  עלות      21.11.2021 החל מיום

סיור מציעים  
 בהוח

 עצה במשרדי המו  11:00   בשעה  20211.121.ביום        

ן חרוד אמוע
 הרה הבלשאלות 

  למייל 14:00  בשעה 202111.28.עד ליום 
mihrazim@neho.org.il ,

 בלבד  WORDץ  גבי קוב על
רון מועד אח

 שת הצעות להג
  00:12בשעה    202121.13.עד ליום 

מועד פתיחת  
 מעטפות 

  14:00 שעהב 2021.21.13ביום 
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 י המכרז תנאה וזמנה  –  1מסמך 
 

)להלן:  המו חובב  נאות  תעשייתית  המקומית  ב"המזמין"  או"המועצה"  עצה  מזמינה  את  ז(, 
ומערכת מעקב ממוחשבת לשפכים סניטריים עבור מועצה   ספיקה  דימ   תתקנוה  לאספקתת  הצעו

להלן: ו )חיוזה על נספהמכרז והח  א' ולהוראות9למסמך  בהתאם    נאות חובב  קומית תעשייתיתמ
 (. ז"המכררז זה )להלן: "ם להלן במכ"( הכל לפי התנאים המפורטיירותיםשה"

 

 

 כללי: 
יידרש זה  במכרז  הזוכה  ולהריל  המציע  להתקין  ממוח  ומערכתספיקה  מדי    ץ  ספק    שבת מעקב 

   בהתאם למסמכי מכרז זה.  חובבנאות   עשייתית עבור מועצה מקומית תים סניטריים כלשפ

חובב  אזור  בתחום נאות  כ  יםמ קיי  ,תעשייה  ספיקה  16  -כיום  שוני   מדי  המיועדים  בקטרים  ם, 
החליף את  דרש ליי וכה  . המציע הזש של מועצהמט''אזור לה  ממפעלי  שפכים  ללמדידת ספיקה ש

ה מרחוק וכן מערכת  ריאלק  קהספי  ימדולהתקין במקומם    בהתאם לכתב הכמויות      מדי ספיקה 
 מרחוק.    יקהמדי ספ מדידה לקריאת 

דידה לקריאה  מ והתקנת מערכת    יםמ קיי  מדי ספיקה, לרבות החלפת  שפכיםמערכת    עבודות שדרוג
  12  -יאוחר מלא  הזוכה   למו ע"י המציע  יוש  -הנוספים    המדי ספיקת  תקנ אספקת והוכן  ,  וקמרח

 ת.ודו בעממועד קבלת צו לתחילת   שבועות

ולרבות הפקת    (מדי ספיקהמכלוליה )כולל    כוללת אחריות ותחזוקה שוטפת למערכת עלדות  העבו
חודשיים  דו" ש   -חות  מ  12ל  לתקופה  ההתקנהמחודשים  תום  וזאועד  ללא  ,  נוסף ת    תשלום 

 "( תקופת הבדק )להלן:"
 

  , ע"פ הצעתו םחודשיי   ים מתשלו  12  -ישולם לספק תשלום שנתי בחלוקה ל   -  ה השניה מהשנ החל  
והן    מדי ספיקהת וכ רשל המעע תחזוקה שוטפת הן  כם, וזאת בגין ביצוהוראות ההס  במכרז וע"פ

 "(תשנת שירו:"ן)להל . ותחערכת, כולל גיבוי והפקת דו"וב הממיחש בגין שירותי מערך
 

ע  הינה  והמועצה  31.12.23  יוםל  דמשך ההתקשרות    3-בלהאריך את משך ההתקשרות  רשאית  , 
 ( אוחר מבניהםמלעיל ) הד לתום התקופה המנויה או ע כ"אחודשים  12נוספות של  שירות  ת תקופו

 
בע  ולנס  בור העבודות בהתאםהתמורה הכוללת  כוללת  ח פלמפרטים  המכרז  ים המצ"ב למסמכי 

העלו כל  לרבות  את  וההוצאות  מזכירות,יות  בהשת  ,מנהלה  שירותי  הנדרש    ישיבות תפות  ככל 
המהתאוב ודרישות  לצרכי  וביטה,  ועצם  אגרותו נסיעות  זמן,  למוסותש  ל    סוף יא דות,  לומים 

צילומנתונים כ,  ודיונים  ישיבות  שידרים,  התמכל  התמשו.  את  תהווה  הכוללת  המלאה  רוורה  ה 
 בגין כל העבודות.  

 
נשו ת העבודות  זה  מכרז  ב א  לתכבוצענה  ו התאם  ההטכ  םהמפרטיניות,  בלתי    מהוויםניים  חלק 

לפי  ה וצעם המומפקחים מטעות הבהתאם להנחי  ,בין אם לאו(ו וורפההתקשרות )בין אם צד מנפר
וכה במכרז  זה נפרד ממסמכים אלה, ועל    לק בלתירפות כחכי המכרז והחוזה המצואות מסמהור

כח   החומרים,  את  לספק  הרכהאדיהיה  כלי  היועצים,  הגלם,  ם,  חומרי  יוד  והצ  תהתוכנוב, 
 צעתו. מה   פרדכללותן כחלק בלתי נת ב לביצוע העבודורושים הד
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 הוראות כלליות  .1

כרז.  ת המבחובר  קבוע צעתו בהתאם ל הולהגיש את    זה  כרזלהוראות מ  לשים לב   על המציע  .1.1
א לפסילת ההצעה, בהתאם לשיקול דעתה  ות בה עלולה להביעו קב וראות הייה מההסט  לכ

 של המועצה. הבלעדי 
 

להוראות .1.2 לב  לשים  המציע  ל  על  ועליו  אצל  הביטוח  שלבדוק  יהמבטחים  את  ו  ולות כ ו 
כל  ח כאמור ללא  וא יסדיר ביט ול  זכהבמכרז. מציע אשר י  הביטוח כפי הנדרשיר את  להסד

זל וו, עלתוכנ ינוי בש ו כייתו לה  הכל כפי שיקול דעתה של  ות שהגיש תחולט וברהעהיפסל 
 יתית נאות חובב. המועצה המקומית תעשי

 
ה .1.3 במסמכי  הזכויות  למוכל  שמורות  יהיה  עצה  מכרז  לא  ל והמציע  כל שות  ערשאי   בהם 

 הצעתו. אלא לצורך הגשת  שימוש
 

 כאחד.  וגברים שיםנלעדים מיו והינם בלבדמטעמי נוחות  ים לשון זכרוקטז נמסמכי המכר .1.4
 

ח   םא .1.5 או  המכרז,  במסמכי  סעיפים  או  סעיף  כי  מוסמך  משפט  בית  או  ימצא  סעיף  לקי 
יהא    , לא םלאוכפ  ניתןם בטלים או שלא  להם תוקף או שה  סעיפים במסמכי המכרז, אין

 ין.  ועני בים לכל דבר יתקפים ומחי   תרויוומסמכי המכרז, אשר   לפגוע בשאר חלקי כך כדיב
 

תן, לא תחול אחריות מכל מין וסוג שהוא בכל הנוגע  ואם ששימשו  ו/או היועצי  המועצעל ה .1.6
ו/או המ  לטעות  במסמכי  שנתגלו  השמטה  ו/או  דיוק  הקאי  בכל  ו/או  למסמכי  כרז  שור 

ו/המכר בכלז  למידהנוג   או  ו/אע שנמסע  יימסר  ו/או  למציעיר  נגיש  בו שהיה  ו/או    כתב ם 
 רז.המכ  במסגרת הליך הבעל פ

 
הליו הורשע בפלילים, עובר להגשת הצעתו במכרז, נאו אחד ממאם המציע    יכבזה    דגשומ .1.7

עמה שיש  המצי  בעבירה  של  עיסוקו  לתחום  הנוגעת  או  תלויים  קלון  אם  או  הליכים  ע 
תהא    יע,תחום עיסוקו של המצ המציע והנוגעת ל  ליו שלד ממנהו אח אהמציע  נגד  פליליים  

 .  ו הצעתו בגין כךא  ל את המציעפסולת האם קול דעשי ם רזילועדת המכ
 

זו, על נספחיה,  בזה  בהר  ומ .1.8 ובין אם  בכי השימוש בלשון "הצעה" בחוברת  ין שצורפו לה 
ולן הזהילאו, הינו למע זו כדי נ  שםרות בלבד  וחיות הקורא. אין בשימוש המועצה בלשון 

מכרז יעים בהמצדי  על י  כים אשר יוגשו שהוא, את המסמדרך ובכל מקרה    בשוםלהכשיר,  
 ין. פי ד כדי הצעה על  ל

 
ל  אמוב .1.9 בהתבזה  יבוצעו  הזוכה  למציע  התשלומים  כי  המציעים,  בחוק  אידיעת  לאמור  ם 

לספקים,   תשלומים  ההתקשרותחוק"(  ה"  ן:)להל  2017  –תשע"ז  מוסר  לחוזה    ובכפוף 
 (. 10)מסמך 

עבור  יועבביצ  התשלום  העבודות  ב  ימים  45תוך    רוע  החודש  הוממתום  ועצה למ  צאהו 
    ורה.ובכפוף לאיש תשבוניח
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   כרזמה נושא 2
זה   2.1 מכרז  נשוא  העבודות  את  לבצע  מבקשת  ספיקה   תתקנוה  לאספקתהמועצה  מדי 

נאות   קומית תעשייתיתמבור מועצה  שפכים סניטריים עומערכת מעקב ממוחשבת ל
 המכרז והחוזה על נספחיו  א' ולהוראות9הכל בהתאם למסמך  חובב

 "(ותיםירהש"  " אוהעבודותלהלן: ")       
 

מ 2.2 זומפ  מכרזפרסמת  המועצה  לשבי  בחירתה  לביצוע    ם  ות  בודהע   כללזוכה 
ממוח  תתקנוה  קתספלאות  הנדרש  מעקב  ומערכת  ספיקה  לשפכים מדי  שבת 

עבור מסניטר מויים  חובב  קומית תעשייתיתעצה  ע "המצי   או"הזוכה"    )להלן:  נאות 
 (.ה"הזוכ
 

 ים כשל שפ  ת וחשבממ  רכת מעקבעמערכת מדי ספיקה ומ  המועצה מבקשת לקבל את   2.3
ות ו/או  העבוד לרבות כלל    בבת חווית נאתעשייתהמקומית הועצה  עבור מ    ייםרטסני

 כרז. בלתי נפרד מחוברת המ קלמהווים ח ות במפרטים הטכניים ההמטלות הנכלל
 

ע העבודות והשלמתן עלול לגרום בתחילת ביצועיכוב  מובהר בזה למציע מפורשות, כי   2.4
 בקשר לכל  מועצהי כנגד המשפט  ליךהמציע לנקוט בה  אם יחליט  כך,לפינזק למועצה.  

בהליאו    השנעש  עניין נעשה  המשלא  בהתאם כרז,  כי  העבודות  ביצוע  בתקופת  ו/או 
נזקים  סעדים כספיים עפט  המש יוכל לבקש מבית    יולחוזה ולנספח  ו )אם שייגרמו ל ל 

   ני או קבוע." ולא "צו לא תעשה", זמו כאלה(, אך לא "צו עשהובמידה ויהי
 

ביצוען עלול אף ות וד העבו  יחור בהשלמתרי שכל אה  יל,לע  2.4יף  עמהסיבה המנויה בס  2.5
כבד  גרל  הוא נזק  המוע למועצום  מייחסת  משכך,  לעמידה   עת מכר  ת חשיבוצה  ה. 
. אי עמידה בלוחות שהינם קשיחים לחלוטיןכמפורט בנספחים המצ"ב  חות זמנים,  בלו

  ריגרומהן ביחס ללוח הזמנים החוזי  חלק    לעבודות ו/או להשלמת כה  עיצו הזמנים לב
 הזוכה. ציע מ על ה אחריו הטלת פיצויים

 
מש 2.6 אחד  העבודי  לב בכל  ובביצוע  העבודותות  מסוגי  אחד  יימ  כל  לבירס אשר  צוע, ו 

העבוד  יצועהב כל  את  מין  יכלול  מכל  הות,  להשלמתן  הנדרשות  לרבות  וסוג  מוחלטת 
 ות.  דוב הע  ביצועפיקוח על 

 
מכל לגרוע  ה מבלי  הליות  המציע  יהתחייבויותיו,  אזוכה  כלחיה  להשגת  בלעדית   ראי 

 רש.  יצוע העבודות ככל ונדות לב ויות המוסמכרשה הנדרשים על ידי כללרים והאיש
 

המי  כן ההא  אציע  ה זוכה  כל  לתשלום  האישורים חראי  בקבלת  הכרוכות  הוצאות 
נחוצות ודות האחרת(, לביצוע כל העב  תוורשם )למעט אלה שנקבע לגביהם מפ הנדרשי

העבודות/ ביצוע  יהיו  תשירולהבאת  הן  בו  למצב  לכל בצו  תתואמוים  מוחלטת  רה 
, לעת  ינה מעתשתהי   י פאחרת, כ  המועצה ו/או כל רשות  רישותהמפרטים, ד  ת,יוהתכנ

 ניות ולמפרטים.  רצון המפקח ובהתאם לתכ ודות לשביעותוכן ביצוע כל העב 
 

 
 במכרזות פתתלהשתנאי הסף  3
 

א  תו לעאו הצ ן. מציע, אשר הוא ו/לה לה טות בסעיף זכל הדרישות המפורעמוד בעל המציע ל
 יון:בא לדותהסף ולא  הלן, הצעתו תיפסל על זה ל ורטים בסעיףמפה  יעמדו בכל התנאים
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ם כדין בישראל  אישיות משפטית אחת, יחיד אזרח ישראל או תאגיד רשוהוא    המציע 3.1
   רש להלן(.ר במפוות במשותף, למעט האמוע צהשת )לא תתאפשר הג

 ע.המצי  שם עללצרף תעודת התאגדות   ר ישלצורך הוכחת האמו
 

 
אל"ש   100בהיקף כספי של    ,במהותן  תדומוודות  בע  3ת  לפחו  בביצוע  םודלמציע נסיון ק 3.2

 .  2016-2021שנים ך הבמהלא, כ" מ לא כולל מע"
האמור  כחהו  לצורך את  למ  ישת  ניסיולא     3לצרף  ו  א4  במסמך  המציע של  נו  פירוט 

 . ינים כפי שפורטומז המלצות חתומות על ידי המ
עלולה    ונה  שנוסח  מלצה בהגשת ה  ן כייצוי  .  ב4ומסומן  רף  מצונוסח המלצה מומלץ  

 .  מהזים או מי מטעמכר שיקול דעת ועדתפחתת ניקוד בהתאם ללגרום לה
 

ומער 3.3 הספיקה  ממדי  עכת  המוצעים  הספיקה  הספק  דידת  ידי  בדרישות ל  עומדים 
 .  המפרט הטכני

ה ל להוכחת  כאמור  לדרישה  לצרף  יש  מערכת   הצעהעיל  לאפיון  טכני  קטלוג/מפרט 
ם המציעים לכלול את כל מרכיבי  בהקשר זה נדרשי  -המוצעת על ידו במכרז  המדידה  
רפיטרים פיקה ,  מדי הס  דיוק של,  טת השידורשיו  ספיקהולל מדי  ת, כהמוצעהמערכת  

ממוחשבת,   מרכזיה  נתוני  ונתונים,    )קולטים(,  דו"חות  אפשרויות  ניתופירוט  ח כולל 
 סטטיסטי.   

 
 

יצרן ו/או ספק 3.4 ומערכת   יקהשל מדי ספ   בעל רישיון הפעלהו/או    שהמור    המציע הינו 
   . ועל יד צעיםהמו קפשרת קריאה מרחומדידת ספיקה המא

 
ק מורשה ו/או אישור בדבר היות המציע יצרן ו/או ספ  רף  עיל יש לצ האמור ללהוכחת  

 בעל רישיון הפעלה  
 
 

ולבצע לפחות  כר מינימום  ש"פ  ם עלעובדי  רות החוק, לשלם שכמציע לעמוד בדריש על ה 3.5
 חוק.ות עפ"י הפרשות סוציאלי

 ף את המסמכים הבאים:  האמור יש לצרכחת הו ורךצל
 
שהצת- בכתב  ו יר  המציע  בדבר ל  בו  השליטה  בעלי  חוקיו  של  בעניין  המ  תובם  ציע 

עושמ זכויות  הדלפי  בדים,  ירת  צווי  העבודה,  היני  וההסכמים  קיבוציים הרחבה 
 5במסמך    ה או השירותים כמפורטהעבוד  לצורך אספקת  סיקכמעהמציע    להחלים ע 

 רז. כי המלמסמכ
לפחות ומבצע   ר מינימוםם עפ"י שכידור רו"ח על כך שהמציע שילם שכר לעובישא-

 למסמכי המכרז.  6ך סמבמכמפורט "י חוק עפליות והפרשות סוציא
 ט פורכמ  פלילית  הנימום והעדר הרשעדים זרים, שכר מיענין העסקת עוביר להתצ-

 .י המכרזלמסמכ  א'6במסמך 
 

 זכויות העובדים: ירה עלמאי שבשל   היית ההצעתנאים לדח 
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ב    2יף  יותר משתי עבירות כאמור בסע רשע ב ו הוהשליטה ב  יל המציע או מי מבע .1
עבירות ולא  מי מהם ביותר משתי    ורשע ואם הגופים ציבורים  ( לחוק עסקאות  )ב

 .  האחרונה  שנה ממועד ההרשעה חלפה 
 

לחוק    5עיף  י ס ה לפשמונעבודה  די גזבר  השליטה בו נקנסו על יבעלי    . המציע או מי2
המנהלי התשמ"והעבירות  ש  1985-ות,  למועבשנה  להגשת  קדמה  האחרון  ד 

 ת דיני העבודה;הפרנסות בשל משני ק תרז ביוההצעות במכר
 

 
יכו   מציעהעל   3.6 בעל  המשלהיות  את  להעמיד  הנדלת  הכספיים  למתראבים  ן  שים 

 . עבודותתים/ביצוע הושירה
המ של  העסקי  בהתהמחזור  לספציע,  האם  ל  חשבונותרי  מהשנים שלו,  אחת  כל 

לא כולל    ₪(יון  )מיל    1,000,000ל  עולה עה   2019-ו  2020בדצמבר    31שהסתיימו ביום  
 ע"מ מ

יצרף להצעתו אישו  רוהמציע  בנוסה חשבון  לאישור הא אר  זה  ח המצורף מור בס"ק 
 ג'.6כנספח ן כרז ומסוממ לתנאי ה

 
לפקודת המועצה בסכום  מותנית י לת ב נומית אוטו ת יו ערבות בנקארף להצעתהמציע צי 3.7

חדשים  אלפים  חמשת  ם:ילימ)ב₪     5,000 של  ל  (,שקלים  צמודה  מדד  כשהיא 
   "(. בות ההשתתפותער)להלן: "  2202/40/03  ואשר תהייה בתוקף עד ן  רכלצחירים המ

להמציע   לעבנק  ערבות  הצעתוצירף  כמפורט  בנואית  המצוריל  לתנאסח  המף  ז כרי 
 במסמכי המכרז. 7ך ומסומן כמסמ

 
 רז.המציע רכש את מסמכי המכ  3.8

 
 הצעה:לצרף לים שיש מכמס 4

 
ה 4.1 ואת  מציעים  סיור  כשהם  לשאלותעצה  המו  שנתנה  ותהבהרפרוטוקול   המציעים 

 .  צעתוים על ידו יחד עם המחתו
 
 .  1976 -תשל"ו  ציבוריים, ה גופיםקאות סלחוק ע 2יף  ף לפי סעאישור תק 4.2
 

 
 . חיטובי ור איש 4.3

 
 מסמכי המכרז הטעון השלמה או מילוי. המצורף לכל מסמך  4.4
 
 המכרז. על רכישת מסמכי להקב 4.5

 
 צעההה 5

 
תצוין   5.1 המציע  סע  ירהמח  הצעתהצעת  הכ בכל  כתב  ובסיכום  וסעיף  ובהתאם מויויף  ת 

 ות הקבועות להלן.  להורא 
 

 ט בלבד. ( בע9מך  )מס שתתףת המצע בההמציע תוגש על  עתהצ 5.2
 
 בהצעת המחיר. ידו לכל סעיף נדרשים עלהמחירים האת  תוציע ינקוב בהצעמה 5.3

 
במובה 5.4 בשיעור לביאומדן  צה  מועל  כית  אז ר  נופלות  או  העולות  הצעות  העבודות.  צוע 

של   רזיםת המכדעת וועד  שיקולתאם להפסל והכל בלהי  עלולותרי האומדן  ממחייכר  נ
 המועצה. 

 
וכ 5.5 כאמל  ההצעה  יש מסמכיה  מקורים.  עותקים  בשני  תוגש  על  ל  ור  מסחתום          מכי  כל 

 . כךל יםד עמיודף ובמקומות ההמכרז, בשולי כל 
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ת כן על לעשובקש  ימים לכל המאוחר מיום שית  5במכרז יתחיל בביצוע בתוך  כה  הזו 5.6
 ידי המועצה.  ם עלה חתותחלת עבודצו ה קבלת יולם לא לפנצה אי המועיד

 
  

  
 תוקף הצעה 6

 2022/40/03   יום ל בתוקף עד תהא  ההצעה
 
 רז הוצאות המכ 7

הכרו שהוא,  וסוג  מין  מכל  ההוצאות,  ההצעכות  כל  למכבהכנת  וב ה  במכרז רז  השתתפות 
 חולנה על המשתתף. ת

 
   םיינוושי הרותבה 8

במשרדי   11:00     שעהב 202111.21.  ר מציעים יתקיים  ביוםסיו על   המועצה., 
לשתלהם  נייי ונהמע במפגש  ולהגיתף  בזמן  דייק  שי   חובה ש  המפג  –ע  בין  והפרוטוקול  ופץ 

 .  פים יחייב את המציעיםהמשתת
 

 לט. מוחעדי והלב התה שיקול דעים מפגש נוסף לפי ת לקירשאי  מובהר כי המועצה 8.1
 
תהא 8.2 המפגש  סיורת  יב חיא  ל  אךרשאית    המועצה  במסגרת  ביצ  לערוך  וע  במקום 

י שיקול דעת  תפים לשאול שאלות ובמידת הצורך, לפשתלמת  תן אפשרוהעבודות. תינ
ו בעמפה   או/המועצה  והסברים,  הבהרות  יינתנו  פקח  הסרלה.  ל  מובהר   מען  ספק, 

לשנות   פה במהלך המפגש כדי-על ו בשיינתנ   םיסבר הרות ובהת, כי לא יהיה בהבפורשומ
האמו להוסיף  ו/ם  כיסמבמר  את  ו/או או  ה  עליהם  את  לחייב  בכ כדי   רה צו ל  מועצה 

והסברי הבהרות  יועלו  אם  אלא  ידישהיא,  על  הכתב  על  אלו   לכל וימסרו    צהועהמ   ם 
במפגש.   ר  םיעיהמצהמשתתפים  א שאייהיו  להעלות  שאלותיהםם  למו בכתב    ת  עד עד 

 שיב לשאלות בכתב.צה תועמ הו  המכרז יכ מבמסע הקב
 

 צהועהמהבהרות  ת פרוטוקול המפגש הכולל אתצרף להצעתו אל יעהמצ מובהר, כי על
כי ההבהרות   . למען הסר ספק יודגשידו  לכפי שנשלחו למשתתפים כשהוא חתום ע 

   תפים.שתמה  ז, ויחייבו אתאי המכרנמת חלקועצה יהיו שנתנה המ
 ימולאו כל הפרטים:   כדלהלן בהלה ע"ג טב wordץ ובוגשנה בקהשאלות ת 

 תשובה ה שאל 'עס  עמ'

     

 
ר 8.3 בהמועצה  למועד  עת,כל  שאית,  הצעוהאח  קודם  להגשת  את רון  להאריך  למכרז,  ת 

ו  ונות את ם בעיפרסו  יה באמצעותל הארכת המועד תה ועד להגשת ההצעות )הודעה ע המ
ים כניס שינוי לה  רטיהם( ו/אווהותירו את פת המכרז  שרכשו את חובר  בפקס למציעים

המכרז במסמכי  ביוזותיקונים  אמת ,  בתשובה  ה  המו  ים י ינוהש  שתתפים.לשאלות 
יעתם ד מתנאי המכרז ויובאו, ליד תב ויהוו חלק בלתי נפראמור, ייעשו בכ ים כוהתיקונ 

המשתת כל  במפגש/של  הוליד  פים  והמציעים  וטנציאפיעת  ל לים/  במייל  פי  השונים 
 יליה. סימ ידם או בפק  ות שנמסרו עלהכתוב

 
 

 : ביטוח
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הגשת   8.5 בעצם  ומתחייב  צהימהצעתו  המציע,  ור  היה  תתכי  כזוכה  בח)י  קבל הצעתו         ר 
דרש במכרז ללא אישור קיום ביטוחים כפי הנא למועצה את הפוליסות ובמכרז( ימצי

בתו  כל אשינוי  אםכנם  הבהר אושר    לא  שאלת  בבהליך  אחר  הליך  או  הגש ה  ת טרם 
 המכרז.  

 
ו לוודא בעצמ ות  יה האחר למכרז זה על המציע חל  פני הגשת הצעהי לבהר בזאת כומ 8.6

חש עם  ועל  בחברבונו  תסיטת  האם  בכים  וח  כנדרש  המשמעויות לבטחו  ואת  מכרז 
שיש   , ככל מועצהלדרישות ה  וחי העומד לרשותופיות של התאמת הכיסוי הביטהכס

 אלה.כ
 

לב 8.7 אפשרומ  -המציע   לתשומת  ואי  לפואחר  להוציא  דר ת  כל  את  הביישועל  טוח ת 
ביטוחבאמצ קיום  "אישור  יהעות  ע יים"  הזה  המציע  למסול  למועצהוכה    תקיהע  ר 

אופ חתתמצ  וליסות  פוליסות  הביטוית  חברת  ידי  על  הסדרי  ומות  כל  ירשמו  ובהן  ח 
 יע הזוכה. טוח הנדרשים מהמצ הבי

 
   

 מובהר בזאת:  ר ספקען הסמל 8.8

הביטוח ו/או  ם את כיסוי  איהתל ין ביכולתו  ל לטעון כי אשהצעתו תתקבל לא יוכ  יעמצ 8.9
ביטו מסרבחברת  כילה  תח  את  הביטתאים  לסוי  שלו  בנדרוח  כמכש  ו/או  עלרז  ויות י 
 הצעתו. המועצה לא נלקחו בחשבון ב   סוי הביטוח שלו לדרישותהתאמת כי

 

רה שמו  לדרישות המועצה,ויי הביטוח שלו  ת כיס אתאים  ולא י ל  עתו תתקבמציע שהצ 8.10
הזכותלמו שיק עצה  לפי  לח דע  ול ,  הבלעדי,  לתה  שהגיש,  הערבות  את  את לט   בצע 
חוקית העומדת נגדו בכל דרך  קוט  נו וכן לנבוחש  על  ספק אחר  ה על ידירש במכרז זהנד

לד הנזקים  לרשותה  על  פיצוי  ממנו  ארוש  מעצם  לה  המשיגרמו  עמידת  ציע י 
 כלפיה.  ות זובהתחייב
 

 ת זכויות ירשמ     9
 

 צה. רכישת מסמכי המכרזהינן של המוע  הואמכל סוג שז  כרבמסמכי המ  כל הזכויות 9.1
כל    קנהמ אינה   בלרוכש  והמשתזכויות  בתפיהם  יהימכם  לא  רשרז  כל ו  לעשות  אים 

 כרז זה.לצורך הכנת והגשת הצעה במ שימוש במסמכי המכרז אלא 
 
 

ע  מהמצית  צה להזמין עבודותחייבות של המועשום המז זה  ת מכרוצאואות בת אין לר  9.2
ק למי   עניה כדי ל  בקביעת הזוכה/ים במכרז ם במכרז ואין  וכי ו כזשיקבע/  המציעים או  

כזושנק זכבע/ו  בהיקשלהתות  כה/ים  כרויות  עקף  הזמנת  עת לשהו.  בכל  נתונה  בודות 
 ל המועצה. קול דעתה הבלעדי והמוחלט שלשי

 
מ 9.3 מ בכל  עבוהזמנ  ותניתקרה  עדת  על    לות  המועצה  מכרז  ידי  תוצאות  בקבל זפי  ת ה 

 . המועצהר ראש אישו
 

ל  ה תהאצועהמ 9.4 י רשאית  ל וא  ותרבחור מציע אחד או  ז ים במכר/ על המשתתפ  כוףאף 
בנוהלהגש  כזכיינים, ו  קבעשי  המסגרת הצעות  כשהמחירים    ת  מחיר  שנקבו  הצעות 

שאים לתת היו רי וכים  ם והזהמקסימאלייז יהיו  המחירים  המציעים בהצעתם במכר
מין  תז הצעות מחיר  הל  במקרה של נוליים שנקבו,  המקסימאגבולות המחירים  הצעה ב

ה  ביצוע  את  הפרהעו  עבודה  המועצה  על  מהזוכ מדת  שייתן  ק   הנמוכה   עה ההצאת  ה 
 .    יותרב
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 הגשת ההצעה  10

 המכרזושאת ציון  ים, נסימנים מזה   וחתומה ללא  ש במעטפה אטומהההצעות יש להגיאת  
אישיתולהכניס  2021/26     יפומב בד  ה  לשלוח  ליום   )לא  עד                       20212.113.ואר( 

)להלן     12:00 בשעה   להגש  –  בדיוק  האחרון  הצעותהמועד  ים  המכרז  יבתבת  (ת 
 י המועצה. משרדשב

 
 .ותיפסל על הסף ון להגשת הצעות לא תידוןחרהאהצעה שתוגש לאחר המועד  

 
 ת ועצת ההבחינ 11

תהא    דתוע 11.1 המועצה  של  כלל  המכרזים  להתחשב  לא  שהבהצע רשאית  בלתי  ה  יא 
בש מסבירה   תנאיההחירל  חוס  ,  בשל  התייאו  המכחסור  לתנאי  שאינה    רזת  או 

וב ועדת המדע של  פן,רורה באובהירה  ההצעה כדבעי. מחיר    ם, מונע הערכתכרזית 
 ההצעה. י סביר עלול לגרום לפסילת בלת

 
ה 11.2 את    לבחון  רשאית  מכרזיםועדת  ההצעות  בחינת  של  מאבמסגרת  וכושרו  ינותו 

שתתף  המ  עצה עםיונה של המועל פי ניס  תרבוצע לה המואת החוז  לבצעתתף  המש
עברמובעבר.   לניסיון  כי  כ  בהר  עאמושלילי  יכום  ר  שי המציע  מכריל  משקל  ע  היה 

 בדחיית ההצעה.
 

או תוספת    שינוי   או כלילוי ו/ת מקום הטעון מעת מחיר ו/או אי השלמשת הצאי הג 11.3
וספת  ת  או   נוי ל ידי שיעהם, בין  אלי   ביחס מכרז או כל הסתייגות  שייעשו במסמכי ה

 ה. צעהה ילתגרום לפסכל דרך אחרת עלול לב תב לוואי אובמכ ובין  גוף המסמכיםב
 

רשהמועצ 11.4 לדרושה  מ אית  הבלעדי,  דעתה  שיקול  לפי  או  ,  מהמשתתפים  אחד  כל 
מס  מחלקם ו/או  ה/וים  ספנומכים  פרטים  להשלים  או  ו/או  נוספות  מידע  בהרות 

תו  ויכול  ור לניסיונובכל הקש בותלר לרטיביים,שורים דקו איו/א  חסר ו/או המלצות 
או ניסיונו  /י, וסנו הכלכלחואו  ו/  המשתתף,  את על מנת לבחון אתוזהמשתתף,  של  

במ ה והצעתו  ו/או  לרבומקצועי,  כאמור,  שיקוליה,  בתנאיסגרת  עמידתו  הסף    ת 
 ז שפורטו  לעיל. במכר תשתתפו לה

 
לגר 11.5 מהאמומבלי  שלוע  מסמכותה  המועד  ר  לבת  אמ כרזים  את  כושרו  ינוחון  תו, 

יתר  ה  ביןות  עות הזוכועדת מכרזים את ההצע  ור לעיל תקב כאמ המציע  ניסיונו של  ו
פי המציע המח   על  שנקב  נשוא  יר  מהעבודות  אחת  בהצעת    לכל  כמפורט  המכרז 

 9מסמך -ףהמשתת
 
 

 הזוכהההצעה ירת חב 12
מההצעו אחת  תנוכל  כך  ת    %04,  קלהממש  %60ה  יהוו  וקללתמשה  עהההצ מחיר  שקד 

 עתו.ציע והציכות המ נו  לארים יינתנותה
 
 

 ם:ושה שלביההצעות תיבחנה בשל 
 

 הסף. רזים את עמידת המציעים בתנאי  עדת המכוחן תב ראשון לבבש 12.1
 

ן וכן יבחנו המציעים אל      דמס לאו הכשרות ביח   רות ההצעות תיבחנה סביבשלב שני   12.2
 יעים. המצועצה עם  סיונה של המ ול נימ
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  המשוקללת   ההצעה  ם הבאים: מחירימבחנה  פיההצעות ל  ללושוק י   בשלב השלישי 12.3
העבודות  לב בהתאם    יינתנו  יםותרנ ה  40%שקלה,  ממ  60%ה  ווה ייצוע  לאיכות 

 דה המפורטות להלן: ימלאמות ה 
 
 מס'

 
 יןתבח

 
 פירוט

 

 
ניקוד 
 מרבי

 
1 

 

 
 נסיון המציע

תים  ומציע בביצוע שירסיון של השנות והיקף ני
ל  נוסף ע  המכרז)רותים נשוא ם לשירויקטים דומיבפ

 ( הסף בתנאי הדרוש

 
15 

 
2 

 

 
 איכות המערכת 

  עבר)מ המוצעים   פיקהסי ה ומדטיב ואיכות המערכת  
  ת המערכוע"פ פירוט  ני( פרט הטכלנדרש במ
 יע.  די המצצג על יושי כפיהמוצעות 

 
15 

 
3 

 
המלצות 

והתרשמות 
 כללית 

שיצרף  מלהה  טיב והתרצות  מהני המציע    סיון, שמות 
ממלי  חותמשי  צועיות,מהמק ניסעם  קודם  צים,  יון 

, תיםורמטיב השי  ,  ככל וקיים    של המזמין עם המציע
  .ית ן התרשמות כלל כו  זמנים בלוחה יד עמינות, זמ
 

             
10 

 
4 

 

 
  "כסה

 
40 

 
 

 ותההצע ניקוד
 

 מחיר 
  

הכשרה 12.4 המחיר  אביו  להזוה  המשוקללת  הצעת  תקבל  מלואתר   בסעיף  הניקו  ת  ד 
   נקודות(, 60)  המחיר

 
 בא: וב הית  אליה עפ"י החישסדורגנה יחתות עצהשאר ה

 
 

 Aר = ביות ללת הזולההמשוקהצעה הר מחי
 

 Bמחיר ההצעה הנבחנת = 
 

 Cיר =עה הנבחנת ברכיב המחההצ ציון 
 

C    * 60=  
 
 
 

 לעיל   321.ף  יע ם לסבהתא איכותוד הניק  ףורבצי( Cר )יחצעת המהצעה=ניקוד הוד ה"כ ניקהס
 
 

 
המועצה אינה מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא כהצעה    12.5

 יתרונות למועצה. ב הבה גלומים מיר שתיבחר תהיה ההצעהצעה , הההזוכה
 

  ומדן, מהא  תמעותימשגבוה  חיר בה יהיה  שהמ   הצעהפסול  אית לשמכרזים רת הועד 12.6
   .המכרזים  עדתוו דעת  לבהתאם לשיקו
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 ז כרבמים פגמ 13
 

בהחל 13.1 יסודי  פגם  נפל  כי  משפט  בית  או קבע  המכרזים  ועדת  המכרז    טת  בהליכי 
מ  וכתוצאה  לפגם  האחרים  במכרז  זה  מציע  זכה  מצא  זכה  יהא    אחר,יע  ובמקומו 

המצ  עקבמהמועצ  ללקביע  זכאי  זכיית   ה,  פיצוייאי  ורק  אך  עבור ו,    תהוצאו  ם 
כרז ובלבד שאלו  המ  פסיט  שתורכיבות הבנקאית  רעבגין הוציא בפועל  החות ש מוכ

על   יעלו  )א  5,000לא  חדשים(.₪  שקלים  זכאי  לפים  יהיה  לא  אלה  לפיצויים    פרט 
להמצ בגייע  אחר,  פיצוי  הפסדכל  הוצאות,  א ים  ן  אשראו  רווח,  לו    רמונג  בדן 
על    סופי ומוחלט  ויתורבו  לח תר ומווא מוובהליכי המכרז וה  וצאה מפגםתו, כתלטענ

 , הפסדים או אבדן רווח כאמור. אותהוצן  גינה ב תביעה ו/או טע  כל
 

בי 13.2 משפטקבע  נפ  ת  כי  המכרזימוסמך  ועדת  בהחלטת  יסודי  פגם  אול  יכי  בהל   ם 
זהמכרז האחרים   מפגם  זוכתוצאה  הה  ולא מציעכה  זכאיה ר שאח  מציע  לכך,    יה 

בלפ   , ההמועצ  הודעת  ציע שזכה, מיד עםמתחייב המ   ההמועצ  תאם להוראותהעול 
למועצה    "י החוזה שנחתם עמו עפ"י המכרז ולאפשר עפ  דתו בוע  את    לרבות להפסיק

בית    במכרז עפ"י קביעת  זכותיה למשך ביצוע העבודה למציע שאמור ה למסור את ה
 . סמךהמשפט המו

 
         שביצע עד     ורה עבור העבודהמתר זולת הציע דבועצה לממ ם התשלבמקרה כזה, לא  

העלמו הפסקת  הח כ בבודה,  עד  לתנאי  ופוף  או  ל  יעלמצוזה,  תביעות  כל  תהיינה  א 
דרישות או  כלפי  טענות  שהוא  סוג  הקש   מכל  בכל  מטעמה,  מי  ו/או  ור  המועצה 

ו/או    עקבותיוב רת  שנכקשר עם החוזה  כן ב, וכייה בו וכיו"ב, אופן ניהולו, הזמכרזל
 ז זה.   רעם מכשר קבמועצה ע"י ה ל חוזה אחר שיחתםבקשר עם כ

               
 ינוי גודלו או ביצוע חלקי ש ו,צולרז, פיביטול המכ 14

 
ה             מועצית העה לכל העבודות נשוא המכרז, רשאלתת הצ  מחובת המציעמבלי לגרוע   14.1

הבללפי   דעתה  את  והמ  עדישיקול  לבטל  שלב  ברז  המכוחלט  למסכל  לזוכה  או  ור 
 בלבד .בודות לביצוע חלק מן הע 

 
 

המועצה              כרז, רשאית  משוא הודות נל העבהצעה לכ  תלת  ציעהמ  וע מחובתלגר  לימב 14.2
  עים.ר מצימספ  או לפצל את הזכיה בין  ספר שלביםל פיצול העבודות למלהחליט ע

יות בכל  הכמו   ה או אתעבודקף הדיל או  להקטין הי הגכן למועצה תהיה זכות ל-כמו
אבמקרשהוא.    שיעור ישתנו    ים  לא  היחידה   לו  הכב  מחירי  ת  הצעב ות  יומו כתב 

הזימצה כ  וכה.ע  טענות   כל  תהיינה  לא  האמור  לספק  ביצוע  עקב  המועצה  לפי  
 בסעיף זה. 

 
      לבצע את          ה  לא יהא בכך כדי לפגוע בחובתו של הזוכ   יל,כאמור לע המועצה  החליטה   14.3

שה לוחהעבודות  לו  לט  בימסור  עאת  בתאוהצעתפ"י  צוען,  המקורית  מים  ו 
 ן. נייעה י פ" ע חויביםהמובשינויים  

 
זאת במפורש כי המועצה שומרת לעצמה במפורש את הזכות לבצע              ש בודגומ ר  בהמו 14.4

ו/או    חלק התוממהכ מהעבודות  למגבלות  בהתאם  במכרז  הכלולות  יביות  קציות 
המועצה לשומ  שלה.  הזרת  לכועצמה  העבות,  נבצע  המכדות  בשוא  ם,  שלבירז 
העבודות    תיתר  ע אתצלבכה  הזו  עציהמת  חייב אולמהעבודות בלבד  להשלים חלק  

כן, ועל אף האמור בח רק לאחר שימצאו הת וזה,  קציבים להשלמת העבודות. כמו 
המו מהעב   עצה שומרת   בלבד  חלק  לבצע   הזכות,  את  המכרז  ודלעצמה  נשוא  ות 

ביטו  בודההע ביצוע    פסקתי שהמבל חלקאו  י  ל    המועצה בתשלום  ו אתחייבממנה 
על כל דרישה ו/או תביעה    ת בזא  וותרמה  זוכע היצהמו  פקהוא לסש   פיצוי מכל סוג

ח ו/ בביצוע  והכרוך  הקשור  בכל  שהוא  סוג  מכל  טענה  נשואו  מהעבודות  א  לק 
 רז.כמה

 



 

15 
  המציע   חתימת                              

 

 

 

              החוזה    תום עלא לחו שלאת כל העבודות ו/אע  אם תחליט המועצה כאמור שלא לבצ 14.5
או  /ו  יעהתב  לכ ז  כרבמלזוכה  ו  שתתפים במכרז אלל, לא תהיה למעו כ לבצ  ו/או לא

הוא למעט ההוצאות בגין הערבות הבנקאית ורכישת  ו/או טענה מכל סוג ש  רישהד
 נה לזוכה במכרז בלבד.          רזתוחז כאמור  לעיל ש טפסי המכר

 
             

 תאמותה ואי יאותסתירות, שג 15
 

          דרישה  באמצעות מייל בת  על המציע לפנו   כרז,י המת במסמכבהירואי    ה שלבמקר 15.1
           .ועצהל המאת הרו להב

 
אי 15.2 שגיאות,  סתירות,  ימצא  המציע  ש-אם  כל  ספק  של  במקרה  או  הוא  התאמות 

למובן   על    של  בקשר  להודיע  עליו  כלשהוא,  פרט  או  או    כךסעיף  בכתב  למועצה 
 . g.ilmihrazim@neho.or מיילב

 
בת בכל            בות. המועצה אינה מחוייי ו מחיהי   לייבמ  בכתב  צהועהמ שתיתן  ההבהרות   15.3

 פרשנות או הסבר שיינתן בעל פה. 
 

כלן  אי 15.4 שינוי  או    שהולבצע  תוספת  או  שינוי  כל  המכרז.  אשר  השבמסמכי  מטה, 
ע"י בהמצ  יעשו  היע  אמכמסמכי  הסתרז  כל  בילגביהם  ייגותו  ע",  או ן  שינוי  י 

המסמכיתוס בגוף  בם  פת  הוכרז    תאחר  דרך  לבכאו  אי  וול  תבמכובין  בטרם  בין 
ה  ת לפסול את ההצעלאחר הכרזתו )להלן: "השינוי"(, יקנו למועצה זכו  כזוכה ובין

לחילופ  לע או  הזכייה,  את  לבטל  ו/או  מהשינוייןהסף  להתעלם   וז,  ע,  פ"י את 
הבלעדידעת  ולשיק של  והמו   ה  ההרשוחלט  לרבות.  הינו  המכרז  אמור  נספחי  ת 

ווה המועציאוח.  הביט  וראישפח  סנת  בולרחוזה  בהתנהלות  יראו  ולא  בשלב  ן  ה 
הסכם עמו   ימתהמציע הזוכה וחתההצעה או בכל שלב אחר ולרבות לאחר בחירת  

 כלשהו.  ויכהסכמה או אישור לביצוע שינ
 

 יות הגשה ערבושבת שני וה כשיר  ת החוזה,, חתימת המכרז וצאובר תהודעה בד 16
 

תהמוע 16.1 דצה  לזוכה  זכיודיע  הודעת    –להלן  )לו    תשלחש ב  בכתעה  דובהו  ית בר 
 (. הזכייה

 
  הסכמי ההתקשרות   כתנאי להשתכללות ההתקשרות, על הזוכה במכרז לחתום על 16.2

בתוך    למו מיו  14המועצה  יום  עשר(  הזכייה ם  )ארבעה  הודעת    מציא ולה  קבלת 
ההא  למועצה  הח ת  הבצרוף    תומים סכמים  על  מסמככל  הנדרשים  הסכמים ים  פי 

נל  אלה, קוש איח  ספרבות  )בטוחיי ב  יוםר  כשנשם  מסמך(  מכל  מקור  עותקי  הם  י 
וכ הזוכה  המציע  ידי  ועל  המבטחת  ידי  על  הביצוע. חתומים  ערבות  קיום  ושאי  ן  ר 

ר אישול  ו בכפוףזה אהחו  ים לפני החתימה עלימ  10ביטוחים יימסר לכל הפחות  
 וזה.ת החחתימבמעמד  בכתב המועצה

 
י שלא עמד אחר  מ כוכה  ב הזשיח, י לעיל  וראמכ  ויותיור התחייבהזוכה אחלא מילא   16.3

תבו  במכרז  זכייתו  חהצעתו,  על  להורות  רשאית  תהייה  והמועצה  ערבות טל  ילוט 
 כך.   ל שה בההגש

 
עניין ה בביעו תו/א  רישהאו דוזר על כל טענה ו/ח  המשתתף מוותר בזה באופן בלתי

 בות אלה.בנסי גשה רבות ההלוט עחי
 

mailto:mihrazim@neho.org.il
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רת ההצעה הזוכה  יחמד בבמע   זרילהכת,  ביחי א  ל  ית, אךרזים תהא רשא המכ  ועדת 16.4
  ז מכר, יוכרז כזוכה ביר שני, ככל ויוכרז על ידי ועדת המכרזיםגם על כשיר שני. כש 

  ורתיו כאמבויותחייהזוכה במכרז אחר הא  בכל מקרה בו, מכל סיבה שהיא, לא ימל
 ף זה. ראות סעיבהו

 
  חייתד ל  ב עבכת   הדעהום  המציעיה תמסור לכל יתר  ות סעיף זה, המועצא להורכפוף   16.5

 להלן:   יהם אליה תצורף ערבות ההגשה המוחזרת, כפי שיפורטתוהצע
 

לאחר המצאת כלל המסמכים     גשה לו ערבות ההושב  ת  –  הזוכה במכרז   16.5.1
הד אישור  רווהנספחים  לרבות  ועביט  קיוםשים,  ברבוחים  יצוע,   ות 

תימסר  ר  ודעה הזכייה אששרות וכאמור בהההתקסכם  לתנאי ההתאם  ב
 ו. ל 

 

ערבות ההגשה לאחר השלמת התקשרות המועצה    ב לותוש  –  ישנ   כשיר  16.5.2
בכל מקרה     ישנ  הגשה תושב לכשירעם  הזוכה במכרז. לחילופין, ערבות ה

ע  ההתקשרות  תשכלל  לא  תוך  ם  בו   במכרז,  עשר(  )  15הזוכה  חמישה 
כלל המסמכים  ק לאחר  המצאת  ך ורעל כהודעה    רה לו יום שנמסים מ ימ
וחים וערבות ביצוע, בהתאם  טיום בר קי וישת אלרבו  ם,שירוחים הדספהנ

 ו. לתנאי הסכם  ההתקשרות וכאמור בהודעה אשר תימסר ל
 

  המועצה רשאית לבטלא  בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז, תה  מוד זוכה שלא יע 16.6
במכרהזכיאת   בכתב  בהוד ז  יה  בלזוכהעה  החל  שיתארי ,  המך  ידי  על  ועצה  יקבע 

 ה על פי כל דין. צעהמו ויותכ מזוע לגר י כדה ז בסעיף  ין בהודעה. א
 

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

 

לה 16.5.3  , הוכחות  המועצה  בידי  הזוכה  נחשיש  כי  דעתה,  את  אאו  חר  דם 
הי בקשר  טובת הנאה כלש  ן או דורו מענק,    שוחד  או הציע  נתןו   טעממ

 . רזה  במכיי עם הזכ
 

שהי של הזוכה שניתנה במכרז אינה נכונה.   כל ההצהר כי  צה עלמוברר תה 16.5.4
ועצה, היה  מהעת  מהותית אשר, לד   או שהזוכה לא גילה למועצה עובדה

 זוכה במכרז. כ  בה  כדי להשפיע על קביעתו
 

ת המועצה  לדע  אשר  ו חלקם,ולם אהזוכה, כנכסי    יקול/ים  עלו ע / הוטל 16.5.5
ב  להשפיש   כדי  /הם  יכ   יע ו  שת לועל  אתלבצכה  הזו   ל ו  ות  ד והעב  ע 

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

 
  פרק זמני או קבוע או מם  לנכסי הזוכה, כולם או חלקם כונס נכסי  נה ומ 16.5.6

 ו.ום ממועד קביעת י  60תוך א בוטל ור, לינוי כאמוהמ ועי או קבזמנ
 

הסכמה מראש     אה ללבזוכ   טהשלימה  25%  רהעבכי הו  התברר למועצה 16.5.7
 צה.    ובכתב של המוע

 
 סודיות ההצעה וזכות העיון במסמכי המכרז  17

פרוטוקול ועדת  ב  למציעים כשירים שלא זכו במכרז, לעיין  פשרועדת המכרזים תא 18.6
כל  הז  צעההה  ובמסמכי  רזיםהמכ ]תקנות    תווראלה  תאםהבזאת  וכה,  הדין 
 . [דעמיה ק חופשיות )מכרזים( וחוהעיר

 
סודות  עתהצכי  בור  סה  יעצמ 18.7 ו/או  מסחריים  סודות  כוללת  חלקה,  או  כולה  ו, 

)להלן   שלדעתהסודייםהחלקים    –עסקיים  א(,  עיון    ןי ו  בהם  למציעים  לאפשר 
 : מןכדלק כה, ינהגהזו עהעל ההצ  רזיםהמכ  , לאחר הכרזת ועדתרזהאחרים במכ
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בהצעיצ  ציעמה 17.7.1 במפורש  ה יין  החלקים  מהם      תם וא ן  ימוסודיים  סתו 
 וחד משמעי.  ברורופן אב 

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

שהסכים  המכר  כמי  המציעים     ללאזים  לעיון  הצעתו  למסירת  סייג 
אותם     תו אתימן בהצעע שסצימכרז. מכה בכזו   רים, במידה ויוכרזאחה 
ס חלק  ו ים  תראהו  כמ ודיים,  המכרזים     יג,י סללא  ,  שהסכיםי  עדת 
סוד  אותםירת  סלמ  כחלקים  זומנו  שלא  המציעים   חלקים  לעיון  יים 
 במכרז.   האחרים, במידה ויוכרז כזוכה 

 
יראוהו כמי ש   עי המצסימן   17.7.3 כים, ללא סייג,   הסבהצעתו חלקים סודיים, 

הים חלקים   מהוויים  קים סוד ו כחלנו בהצעת סומ  שרחלקים אותם  כי א  
ו ועדת   ה א, תרפיכךלו  ריםהאח  ם פיתתמשם של היהדיים גם בהצעותסו 
ר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של המציעים   המכרזים שמי שוית 
 אחרים. ה 

 

כי שיקול הדעת בדבר ה   מעןל       17.7.4 יודגש,  ר   ף זכות העיון כאמויקהסר ספק 
 על פי דין.  ן זהענייתפעל ב , אשרהמכרזים ועדתל בלעדית  נתון 

 
בהצעה הזוכה,     דייםהסו  םקיבחל ון  י ער  פשלאכרזים  החליטה ועדת המ    17.7.5

תוך   ה לזוכה במכרז ותאפשר לו להשיג על החלטתה בתיתן על כך תרא    
 ייקבע על ידה ובהתאם להנחיותיה. רשן אפרק הזמ    

 
ה         17.7.6 ועדת  למכרזהחליטה  אתים  במהזוכשגת  ה  דחות  בה  עיו כרז            ן   דבר 

ה  שבהצעתובחלקים     ת העמ  טרם  זכרבמ  וכהזלך  כ  על תודיע  ,  סודיים 
 הצעתו לעיונו של המבקש.  

 
 התחייבויות והצהרות הזוכה במכרז  18

כ 18.1 מתחייב  הזכייה  ימים    (רעש   )ארבעה  14תוך  י  הזוכה  הודעת  מסירת  ממועד 
ם  שוריכל האי  לה אתוימציא    מצ"בה  סחם בנוההסכעל    , יחתום עם המועצהורכאמ

תקי  עו  2)   תקףו  םחתושור  י א  ות רבתיה, לאוסכם בהתאם להורדרשים על פי הההנ
ם  ביטוח בעל רישיון של מדינת ישראל לעסוק בביטוחים הנדרשי  חברת קור( מאת  מ

ד על  זה  להסיק בר  במכרז  המצורף  בנוסח  ספק  ביטוחי  של  ביצוע   כםומם    וערבות 
ות  ם, בכפוף להפחת ההסכמן    תי נפרדלק בלמהווה ח  ההצעה  בגוף ההסכם.ורט  כמפ

סעיף זה, אישור קיום  ם ברשו ה  ותמרל  .וכההז   ם עתן  מ ו  ות משאקבשנעשו בה בע
  עיםוזה. ורשימת מציימים לפני החתימה על הח  10ביטוחים יימסר לכל הפחות  

 ה. ייימים מהודעת הזכ 20לאישור תימסר תוך  
 
 

להמציא    ו/אועיל  האמור למועד  עצה עד ההמועם  כם  ההס  ם עללחתונמנע הזוכה מ 18.2
ולכייתז   לטלבת  י אשר  צהועתהא המ,  האישורים דלעילאיזה מ ום על ההסכם  ת חו 

הזוכה   הצעת  לאחר  מדורגת  שהצעתו  המציע  אחרעם  מציע  כל  לאו  או  את ,    בטל 
  זאת  לחלט את הערבויות, ו  לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה ו/א   הכלהמכרז, ו

כזה, עפ"י כל  המציע, במקרה    כלפיעצה  מוד למות שתעזכות אחר מכל  ע  לי לגרוומב
 . יןד

              
 

 ,רבוד בכב       
     
 עו"ד גדי אלפסי         

 
 בב ראש המועצה המקומית תעשייתית נאות חו      
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 מורשי חתימה מטעם המציע ר שואי  –  2מסמך 
 

 
 לכבוד 

 ב חובאות  ית נומית תעשיית ה המקצועהמ
 ב חוב  ותנא
 

 ., א.ג.נ
 

 מציע אישור פרטי ה   ן:  הנדו       
 
 

הח"מ שלבקש_,  _ _________  ן י דעורך    , אני  ______________________                      ל תו 

 : כדלקמן, חתימתיב שרמא ( המציע –_____ )להלן .צ./ת.ז. _________ ח.פ./ח

 
 יע במכרז הינם: המצ מורשי החתימה של  .1
 

 ________ __________ _.ז. _ ______ ת___________    מר /גב' 
 

 __ ____ _________ ____ _  ז.___ ת._______ _______   גב' / מר
 
 ____ / מר _________________  ת.ז. ________________  ב'ג
 

המחיי .2 המציע  חתימתו  של  ובת  דבר  הצהרותן  יי ענלכל  התחייבויותיו  לצורך  יו  ולרבות, 
המ גבי  יעה  המופחתימה  הינה הכרז  י הממסמכ   רזה שבגדובחוכרז  ומצגיו במסמכי  על 

המ ה  ציעהצעת  ועל  נחתמה  וה   כרז למע  צי המ  עתלהצ   םפירצוהממכים  סמלמכרז  יא 
   באמצעות מורשי החתימה שלו כאמור לעיל.

 
 : מציעמה והחותמת של הלהלן דוגמת החתי .3

 
_ ____________________________________________________________ ___ 

 
מהחל  מציעב  התקבלה .4 ההצעת  חייבטה  די להגשת  כל  לפי  למכרז,  מסמכי  ה  ולפי  ן 

 ו. שלגדות אתהה
 

 
   _____ ___ _      __ ________________ 

 מה וחותמת  שם, מ.ר, חתי      תאריך         
 
 
 

יע, אישור  המצ אומת של תעודת ההתאגדות של התאגיד מ תקהעשל תאגיד, מצורף  מקרה** ב
צית  ציע וכן תמותקנון המ  של תזכירעתק מאומת ציע, ה ה במשליטעלי בומניות   בעלי דבר עו"ד ב

 . תרו החב םרשמ ן דכע מועדימ
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 פרטי המציע  –  3מסמך 
 

ים  רטהפ א  ע אינו "חברה", יש למלחברה", במידה והמצי ההתייחסות במסמך זה הינה ל" 
אחר( /    וסק ות / עשותפה /  של המציע )חבר  שפטית במסמך זה בהתאם לסוג האישיות המ

 ויבים. ויים המחבשינ
 

 : נתונים כלליים
 

        : תיהאישיות המשפט ג סו
 

        ע:צי מה חברה שם
 

         מס' חברה/ת.ז.: 
 

         מועד יסוד: 
 

          ת:ובכת
 

         פון: טל מס'
 

         ס: פקמס' 
 

        כתובת דואר אלקטרוני: 
 
 . ____________  ע:  פר עובדי המציסמ
 
 

 :היות חתימ בעלי זכומנהלים ו
 

ד יקתפ מספר זהות חה שם משפ שם פרטי
 יעבמצ

    

    

  
 

            
 תימה וחותמת ח    תפקיד          שם מלא        תאריך         

 
 

 ראישו
 

ב כי  בזה  מאשר  __ __ם  יוהנני  עו"ד  בפניי,  הופיע   ____________ _____  ,___________

_,  זיהה/תה  __________________ מר/גב'    _______,____________ ___ רחוב _ י שבמשרדב

על  /ועצמ את  _________   הפרשמס   ..זתי  ידה  להצהיר  עליו/ה  כי  שהזהרתיו/ה  ולאחר    ___

ק, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה זו  חוב  יםצפוי/ה לעונשים הקבוע   אם לא כן יהיה/תהיההאמת ש

 ה עליה בפני. חתם/מו

        __________ ___ ______ 
 ו"ד ____________,ע                        

 
 



 

20 
  המציע   חתימת                              

 

 

 

 םקוד  ןיוי ניסטרפ –  4מסמך 
 

 תנאי סף  להוכחת ר ניסיון מקצועי ם בדבהפרטיוז ריכ
 ביחס לביצוע עבודות ו/או דירוג איכות  קצועייון מסירוט נלפי עצימש את המשתטבלה זו 

  

ום של  יל צילים הנזכרים לעויקטעל המציע לצרף להצעתו לשם הוכחת היקף כספי של הפר
די מזמין על יפי, חתום ומאושר ן סול חשבוחרון שף אטרום סופי / ד/  חשבון  חשבון סופי

 ות. העבוד
 

 

מועצה תפנה לבקשת המלצות  שה  מסכיםנ"ל וכן  ת הנתונים ה ומהימנו   ותונהנני מאשר נכ 
 ת  מהלקוחו

 הנ"ל. 

 __  __ ________________________ חתימה וחותמת: ____ 

 ______________ ____ שם חותם/ים:     ______________ 

 ____________ _____________ ______ _          :  תפקיד/ם 

 
 מס'

 
מקום 

 הפרויקט

מזמין 
 העבודה 

 
פירוט תכולת 

 העבודה
 

 

 
יצוע )  ד במוע

יש לציין  
    חודש ושנה(

ף  היק
ספי כ

 בשנה 

   
שם איש  

זמין  שר מק
 ן +טלפו

 ישיר        
1       

2       

3       

4       



 

21 
  המציע   חתימת                              

 

 

 

 א 4מסמך 
 מוש המציע שיל ומלץ ממלצה נוסח ה

עלולה   ה  נושהגשת המלצה בנוסח   ן כייצוי  י הסףהמתייחסות לעבודות המפורטות בתנא  ותלצ המ 3 רףצ]על המציע ל
 [המלצות 5יתקבלו עד   .מהמי מטעלשיקול דעת ועדת מכרזים או   וד בהתאםניק פחתת לגרום לה

 
            לכבוד
  ות חובב עשייתית נאית תמקומצה ההמוע

     המציע  באמצעות
 

       ,.נ.א.ג
 מציע סף על ידי הנאי הבת שרדות כנבדבר ביצוע עבודאישור הנדון: 

 
 __ __________________    שם המזמין: 

 
 ___ _________________ טי:דה הרלוונהיחי  מנהל םש
 

 _______ __ ___ ______ __ ובה(: טלפון ליצירת קשר )ח 
 
יצע/ה עבורנו  _ ב ______________ ______ ע/ה ____________כי המצי ים בזה  רמאשנו  נה .א

 בלבד(:  2016-2021ים השנ  ךל)במה את הפרויקטים הבאים
 

מיקום ביצוע 
 ותהעבוד

 ודות רוט העבמהות ופי
 

 תחלה וסיוםד המוע

  
 

 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 (:*הקף/סמן בהתאםלעיל )דבלה ת בטורטופמ ות הד וחס לעבחוות דעתנו המקצועית בי  לןלה .ב

 

 הדהעבו איכות
 גבוהה  

 
 טובה 
 

 קת  מספ
 

 עומד בלו"ז   עמידה בלו"ז 
 

 ית  עומד חלק
 

   ו"זמל גרחו
 

יחסי עבודה מול  
 המזמין

 אוד  טובים מ
 

 טובים  
 

 ים  מספק
 

 
/ א כי למציע/ה הנ"ל  אשרים בזה  ו מהננ  .ג יות  ות תלו ית משפט ( תביעו*מחק את המיותר)  ין יש 

 פינו. ל ות כעומד ו
 _ _ ____________________ _____הערות: ___________ 

 _ _ _______ )שם מלא + תפקיד(: ____________  החותם טיפר
 

 ___ ימה + חותמת: ______________________ תח
 (. מה + חותמת בלבד )חתי המזמיןל ידי ות חתום עלהי צריךצה זה פס המלחשוב: טו
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 ים ובדות עזכוית  מירר שבדב תצהיר –  5מסמך 

 
 

    מס'   ת.ז.ח.פ/  ______ ________ __________אנו הח"מ: המציע: _ 

 ________ ז. מס' ________________ת  ת.שא/ונ   ___  שם    ____________________

 ____________ ז. מס'  ____________ת ת.__    נושא/________________ _____     םש

    
  חוק אם לא נעשה ב  ועיםהקב  ים לעונשיםוכי נהיה צפוי מת  ת האא  מרלו  ו נליכי ע  הרנו,לאחר שהוז

 ה במציע, כדלקמן: שליטלי העכב__, ורים בזאת, בשם המציע _______________מצהיכן, 
 

 _______. _______, ______ ____ : __נםכרז הים המציע בממורשה החתימה מטע .1
ושים  ו ע הרינ __ ו___________ ____,נם: ___________ טה במציע הי בעלי השלי  

 המכרזים.   בתת חותקנותצהירנו זה בהתאם ל
 

המציע    םירימצה  ואנ .2 בעניין  כי   חובותיו  את  עובויוכזת  שמיר  מקיים  דיני  ת  לפי  דים 
 סיק. עליו כמעים   החל קיבוצייםוההסכמים הצווי ההרחבה  העבודה, 

 
מי מבעלי השל ה .3 או  לא  הורשעמציע  במציע,  שענבעביר  יטה  הדי  רתהפנה  י יה  ה,  עבודני 

 ז. הצעות למכרת  להגשרון  בשנתיים שקדמו למועד האח
 

לחוק    5לפי סעיף  שמונהדה וב ע מפקח השליטה במציע, לא  נקנס ע"י מי מבעלי   או   ציעמה .4
דיני העבודה, בשנה     של הפרתקנסות ב  משניותר  , בי1985  -, התשמ"ות המנהליותהעבירו

 . כרזמל צעות הגשת השקדמה למועד האחרון ל
 

   וט :להלן פיר -הרשעות/ קנסותום קי  ה שלבמקר .5
 

 ו, וכי תוכן תצהירנו אמת. ותינחתימ לאשר כי אלונו הרי .6
 

 
 

             
 חתימה                                    חתימה             ותמת המציע                       ה + ח חתימ   

                
 
 
 

 אישור 
 

כי  רמאש  הנני עו"ד  _______ ___  ביום   בזה  בפניי,  הופיע   ____ ____ ______  ,________

תה  _____,  זיהה/ ____________, מר/גב' _________________________  ברחושב  ידבמשר

שמס  ת.ז.  ידי  על  _____ עצמו/ה  שולא   _______  פרה   עלהזהרתיו/ חר  כי  את  ה  להצהיר  יו/ה 

  ה את נכונות הצהרתו/ה זושר/, איבחוקים  וע קב ם היש לעונ  צפוי/השאם לא כן יהיה/תהיה  האמת  

 ליה בפני. ע ם/מה וחת

         ____ _______________ 

  עו"ד ____________,       
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 ות עובדים צהרת מנכ"ל המציע בדבר תשלום זכויה –  6מך סמ
 

            לכבוד
  ית תעשייתית נאות חובב המועצה המקומ

     באמצעות המציע 
  א.ג.נ.,

 

,  _______________ ______ ח'  מר  __________ מנכ"ל המציע,_________ _____הח"מ,  יאנ

ח.שר  מא הספק(,  )שם   _________________ לעובדיו,  _________ _____ _   פ.כי  משלם   ___

מטעמ הפועל  רשלכל  לכל  או  או  ו,  ג'  ות  עם  כלשהצד  בקשר  מטעמו,  עובו  הפועלים  או  כל  דיו 

המ  גמלה  או  מס  עלחויביתשלום  ה ,  דיןכל  פי    ם  ומעביד,ינהוגאו  עובד  שבין  ביחסים  ,  בותלר  ם 

לפגו ו בכלמבלי  שמ האת  ויל ע  משכורת  לעיל,  המיור  משכר  פחותה  לרבבדיו על   נימוםאינה  ות  ם 

עפ"י שכר  חופשה  תנאי  דמי  מחלה,  דין,  דמי  פריין,  פיטור  פיצויי,  הפרשות    שה,פיצויי  נסיעות, 

            ומי.וח לאפנסיה, מס בריאות וביט לקופות

   _______ _  ______  _________________     ______ _____________ 
 חותמת    חתימה        ריךאת
 

 
 
 

 
 ע  המצי  רתל הצהאישור רו"ח ע

 
 

            לכבוד
  בב ות חות תעשייתית נאהמועצה המקומי

     המציע  תצעובאמ
  .ג.נ.,א
 

הא  ונבדק  ,   יע, ח.פ.  החשבון של המצ לבקשתכם וכרואי רת בהצהר  אמות 
מיניה שכר  תשלום  בדבר  חוק  לפ   מוםמציע  מיי  השכר  ותנאים    1987-מ"זשתנימום,  ותקנותיו 

ומסומנת         םע מיוהמצי תר הבהצ  וצגהסוציאליים, שה  בזאת  המצורפת 
תנו הינה לחוות דעה  ות המציע והנהלתו, אחריויע הינה באחר המציהצהרת    יהוי,חותמתנו לשם ז ב

 . רתנוקו בי סיסב לע זו  צהרהעל ה

אל, על פי תקנים אלה נדרש  שרבי  ןיפי ד  קובלים על ת מקורבי  ו את ביקורתנו בהתאם לתקניכנער
גה  רה הצחון שאין בהצהבמטרה להשיג מידה סבירה של ביט  לבצעה ת ורויק את הבמאתנו לתכנן  

מ מוטע הביקית  שוהותית.  מדגמית  בדיקה  כוללת  בסכומיםרת  התומכות  ראיות  ידע  ובמ  ל 
 דעתנו.  וותלח אותורים שביקורתנו מספקת בסיס נו סב . אנ"להנ הרההצבש

 הכלול בה.   המידעאת  ת יוהמהותבאופן נאות, מכל הבחינות ה הנ"ל משקפת ר הההצ ,לדעתנו

 
 בכבוד רב 

 
                          

 רואה חשבון                     תאריך 
 ם וסח המופיע בהוראות תכ"יש גם בנ ניתן להג **
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 ת ילרשעה פלי העדר הימום ורים, שכר מינסקת עובדים זענין הער לתצהי –א'  6מסמך 
 

_____ הח"מ  בעלאני   ,_________/___ ת.ז.  את  _____ ת  להצהיר  עלי  כי  שהוזהרתי  לאחר   ,_
א וכי  צי ההאמת  הקבו  פוי/הה  אעעים  לעונשים  לא  אם  בזהבחוק  מצהיר/ה  כן,  ב,  בכת   שה 

 דלקמן: כ
 
מו .1 לחתום הנני  תצה  סמך/כת  זהעל  ח.פ.__   בשם   יר  ח.צ  /______________ 

המצי_____________ במכרז  ,  למס  מביופע   _______ להקמת  '  עבודות  ביצוע 
 ______ __ ___ .______________ 

 

   ק שכר מינימום  ם ו/או לפי חוזרי  חוק עובדיםפי  ירה ל בעב   ט בפסק דין חלו  לא הורשעהמציע
 רז.ת במכהצעו  תשד האחרון להגחודשים( שקדמה למוע  12) בשנה

 
 דין    הורשעע  ציהמ בשתי  בפסק  איר עבחלוט  יותר ות  חוק  ו  עה  ההרש  –זרים  ים  עובד  לפי 

 להגשת הצעות במכרז.  שנים שקדמו למועד האחרון( ה3)ונה לא היתה בשלוש האחר
 
 חל  עהורש   ציעמה דין  בבפסק  אווט  עבירות  שכר    שתי  חוק  לפי  ההרשעה    –מום  מינייותר 

 .הצעות במכרז  למועד האחרון להגשת דמום שקהשני (3ש )ול ה לא היתה בשהאחרונ
 

ראות כל דיני  ם להויו בהתאולביצוע העבודות לפ שור למכרז  ל הקל בכעיר כי יפ מצה יע  המצ
מציע כי  ע לידוות מכוחו.  תקנ  וכל  1953-שי"ג, התרענו   ת העבודה ובכלל זה הוראות חוק עבוד

 ציע מכוח המכרז.המ ויותתחייבשל ה  תיוה הפרה יסודהומהוראות אלה תאחת כל   הפרה של
 
 ו/או מי  ציהמ כרוכה באלימות או בעבירת    ועמה קלון איש  ה שר יורשע בעבו לא הממנהלי ע 

עיסוקו    מירמה לתחום  ל(  7)  בשבע  וזאת  של המציע או בעבירה הנוגעת    מועדהשנים שקדמו 
מור,  ות כאריבאיזה מן העב שבמקרה של הרשעה    יעלמצ   . ידועהצעות למכרז  האחרון להגשת
ולא    במכרז  ההזוכ דעתה הבלעדי לא לבחור בהצעה  בהתאם לשיקול    מכרזים רשאית ועדת ה

 כך. קשר לתביעה ב  תהא לו כל טענה ו/או
 
  ילית  ליו חקירה פלממנה נגד המציע ו/או נגד מי    י לא מתנהלים במועד זהיטב ידיעתכמו כן למ

 ר לעיל.  וילית כאמ עבירה פל ן בגיים משפטייכים הל  וא
 

 או  ע ו/המצישום נגד  כתב אי  ילית או הוגשאו חקירה פל  יםמשפטי  הליכים  יםנהלמת  ן* לחלופי
 להלן: עיל כמפורט ר לכאמו ה פליליתנגד מי ממנהליו בגין עביר

_______________________________________________ ____ ______________
 ____ ____ _____________ _____________________ _ __________ ___________  . 

 
ם ו/או  ע עקב הליכימצית העציהיה שיקול דעת לא לבחור בה  זיםמכר ת הדועל יע כי  ידוע למצ

כ הגשת  ו/או  ולום,  איש  בתחקירה  לעיל  שפורט  תביעהכפי  ו/או  טענה  כל  לו  תהא  שר  בק  א 
 לכך.

 
 ש אם לנדרתה בפרט ול ךכבמקומות המיועדים ל Xסמן יע ל*על המצ

 
   .תה אמירי זתצהכן ותו, זו חתימתי שמיזה  .2

                                  __________________ 
 מת המצהיר חתי               
 ראישו           

________, מר/גב'  ___  _, במשרדי שברחוב_________ הופיע בפני, עו"ד ___אשר בזה כי ביום __י מהננ

ה  י עליו/ תיו/ה כשהזהר  רולאח___   _________י ת.ז. שמספרה   עצמו/ה על יד  הת/זיהה,  ש_____ ___

יהיה/ת כן  לא  שאם  האמת  את  ציהלהצהיר  לעונשים  /פוי ה  את  ה  אישר/ה  בחוק,    ונותכנהקבועים 

    עליה בפני. רתו/ה זו וחתם/מה הצה

 , עו"ד__________ _________________        
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 ג'  6מך סמ

 
 רו"ח אישור 

 
 וד לכב

 בב חוית תעשייתית נאות  המקומ   המועצה
 "המועצה(  לן:לה)
 
 

 א.ג.נ.,
 

רנו את ן: "החברה"( ולבקשתה, ביק)להל_________ בע"מ  כרואי החשבון של _______ 
בההכלולהנתונים   בצהים  והמסומנת  המצורפת  המציע  לשם  חות רת  )להלן:  מתנו  זיהוי 

בד"ההצהרה" היקף  (  המציע  יהכספ  י העסקור  זחהמבר  ה,  של  של  לפיה,  העסקי  מחזור 
בדצמבר   31יימו ביום  ו, לכל אחת מהשנים שהסת נות שלבוהחשרי  ספל  אםהתהמציע, ב

חת מהשנים הנ"ל.  ל א מ בכמע"  ל לא כול  ₪(  יליון ₪ )מ   1,000,000עולה על    2019-ו  2020
יא  אחריותנו ה . יעצמות הנהלת האחרי פי שנכללו בהצהרת המציע, הינם בונים הנ"ל כהנת

 ו. רתניקו ונים אלו בהתבסס על בדעה על נת חוותל
ב  ערכנו בהתא יאת  מקובליםקורתנו  ביקורת  לתקני  נדם  אלה  תקנים  פי  על  מ .  אתנו  רש 

של בטחון שאין בהצהרה בדבר   רהה סביג מיד בצעה במטרה להשי לתכנן את הביקורת ול
 ל שמית  מדג  ת בדיקהכולל  רתוקהותית. בי מעית  ני המחזור העסקי הכספי הצגה מוטנתו

ה ובמידראיות  בסכומים  שתומכות  אנוהרהבהצע  מספקתיסבור  .  שביקורתנו  בסיס    ם 
 דעתנו.  נאות לחוות

ובהתב עלדעתנו  שערכנוסס  הביקורת  ההצהרה ל  נא  ,  באופן  מכמשקפת  הבח ות  ות  ינל 
 .הכלולים בהציע  י הכספי של המביחס למחזור העסק  ת הנתונים הכספייםהמהותיות א 

 
 
 
 
 

 , בכבוד רב 
 
 

 __________________ _                    תאריך: ___________                  
 ח רו" ,                                 

 
 
 
 

 ם כ"אות תניתן להגיש גם בנוסח המופיע בהור**
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 ד'  6מסמך 
 

 עצה  הרשות ו/או לחבר המוהצהרה בדבר העדר קרבה לעובד 
 

 לכבוד 
 ב ת חובית נאוומית תעשיית ה המקהמועצ

 ( עצהו מ)להלן: "ה
 
 

 ,נ..א.ג
 

ראות  והיאה לידיעתי את  חובב הבת נאות  תעשייתיכי מועצה מקומית  ת  ר בזאני מצהינה
 כדלקמן:  )נוסח חדש( הקובע  יותעירה א' )א( לפקודת122הבאים: סעיף  הסעיפים 

 
לה על  ים חלק העומהאמור לאחד    שגיד שיתאו  א   , סוכנו או שותפו,חבר מועצה, קרובו-

מנ   דחשאאו    ווחיוברו  א   ואחוזים בהונ  עשרה צע  הל אומהם  יהיה  בו, לא  ד ובד אחראי 

 .תאחואו ח בן זוג, הורה, בן או בת, א –נין זה, "קרוב" על ;קה עם העיריהאו לעס  לחוזה
 
נב  ניגוד ענייניםכללים למניעת  ל ההודעה בדבר  )א( ש   12כלל  -  ת  ברשויוהציבור  חרי  של 

 :  מיות הקובעהמקו
ה"חב יהיהר  לא  ל  מועצה  הרשותע  קהעסל  או חוזה  צד  "חבר  מיהמקו  ם  זה  לעניין  ת, 

בעלי ששליטה בו )ראה הגדרות    שהוא או קרובו   דו קרובו או תאגימועצה א חבר    -"מועצה
 ()ב(." 1)2  -()ב( ו1) 1ט" ו "קרוב" בסעיף שליעל "ב

 
 י :  קובע כחדש( ה)נוסח  ריות)א( לפקודת העי 174ף סעי-

עקיפין, על ידי עצמו או  ב  ין או, במישרןיני עו מ  או נוגע  יה  ה יד של עירייה לא  בואו ע  "פקיד
ידי   סו  זוגו-בןעל  או  שותפו  חוזה  נ כאו  בשום  עבודהו,  ובשום  העירייה  עם    שנעשה 

 למענה".    צעתמבוה
 כי  בקש להודיע ולהצהיר ך הרני מ בהתאם לכ

 
ח או  , א תבהורה, בן או    וג,ן ז : בובב אין לינאות חייתית  מית תעשמקו  בין חברי מועצה

 תף.  שואו  ; א סוכן ל אףו  תואח
עשרה אחוזים    חלק העולה על   םה ותפו שיש לאחד מ נו או ש בו, סוכ אין חבר מועצה, קרו

או עובד  את הצעתי או שאחד מהם מנהל    גיד באמצעותו הגשתיהתאשל  ו  בהונו או ברווחי 
 אחראי בו.  

 ברשות.  עובד כנו, המי שאני סו תף אווג, שות ז לי באין 
י קרבה אם יש לה רשאית לפסול את הצעתי  היעצה ת של המו   םירזהמכ  ועדת  כיי  ל  עידו

 א נכונה .  מסרתי הצהרה ל םכאמור לעיל או א
הוא  כונים ומלאים והאמור בהצהרה  ינם נשמסרתי לעיל ה ים  פרט ה  אני מצהיר בזאת כי

 אמת. 
באמור ללעי  אין  כדי  מל  דין    הוראותגרוע  מובפ  ללבככל  סעיף  רט  ( 3')א  122הוראות 

ליעה   דתוקלפ של  המפיהן  ריות,  ברוב  הפ ובאישו  מחבריה  2/3ועצה  שר  רשאית  ר  נים 
לפי סע  להתיר וב11יף  התקשרות    שור ותנאיו יפורסמוהאיד שלבא')א( לפקודת העיריות 

 ברשומות.  
 

 __________  שם משתתף: _    
 _______ שתתף:__מת מחתי    
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 ה'  6מסמך 
 

 י תיאום מכרז  ר א בדביר תצה
 

_הח  אני תצהי____  _ת.ז___   _____ __ "מ  על  לחתום  כדין  עמוסמך  בקשר  הצעת ר  ם 
)להלן_ ל  :________  __"המשתתף"(,  מס'  פומבי  מכרז   ______ )להלן:  _____מכרז   __

 מצהיר בזאת כדלקמן: "המכרז"( 
 
 נהליו.  משתתף ומ בשם הזה  ום על תצהירוסמך לחת. אני מ1
 כרז. תף למהמשת עםטמגשת ו מה להצעה תף  תשה אשר אחראי במשרושא המ. אני נ2
המופיעי3 המחירים  בהצעת  .  לם  על המשתתף  הוחלטו  בא  מכרז  המשתתף  ללא  ידי  עצמאי,  ופן 

 או עם משתתף פוטנציאלי אחר.  שר עם משתתף אחר ו קר אסדהתייעצות,    ה
ד  תאגי  הצעות למכרז או  ע ישר מצל גורם או בפני כ לא הוצג  למכרזתתף  . המחירים בהצעת המש4

 ציע הצעות למכרז.  אל להוטנציהפ  תלו א שי אשר
 עה למכרז.  אחר מלהגיש הצ  ון להניא מתחרהרב בניסיייתי מעו.לא ה5
מעורב  6 הייתי  לא  לסיובנ.  אחן  למשתתף  יור  גרום  נמוכה  או  גבוהה  הצעה  מהצעת  מלהגיש  תר 

 רז.  תף למכהמשת
 א. שהו  סוג לכמ רותית תח יתיש הצעה בלרה להגם למתחבנסיון לגרו עורב תי מהיי .לא7
 

עם    ודברים כלשהו  ןבות הסדר או די עשית בעקלב ולא נף למכרז מוגשת בתום  המשתתהצעת  
 ז.  מכרר ב אחמתחרה או מתחרה פוטנציאלי 

   ן.מכרז נכון/לא נכו חקירה בחשד לתיאוםצא כרגע תחת המשתתף לא נמ
נל  אם  נא  -כוןא 

 ____ __ ___________ _ ______________________פרט:____________
ל הורהמשתתף  בארבע השניא  ה בעבירות  ם האחרונות  שע  חוק  לרבות    ,הגבלים העסקייםעל 

 .  וןנכון/לא נכ -של תיאומי מכרזים עבירות
נכון לא  נא  -אם 

 ___ ___________________ _____________________________פרט:_
 

 . לבפוע ר אסנות מש שמח להגיע עד  ז יכול ום מכרהעונש על תיאכי  לכך  מודעאני 
 

___תאריך שם  :  ממשתתף:________ ______  שם  ______  צהיר:___ ___   _
 ___________ :חתימה

  
 אישור:  

עו"ד_ מטה,  החתום  ביום______ __ אני  כי  מאשר  בפני  ___  התייצב   ________
ה___________________ ________  ____נושא  __  וה_____ת.ז  מוסמך  ________ 

אם לא  ת האמת כולה ורק אותה כי  ומר אליו לע   יכתיו  רההזאחר שול   ףתיב בשם המשתלהתחי 
 ליה בפני  ם עוחתו אישר ברוזניי את נכונות הצהרת  הקבועים בחוק   םיה צפוי לעונשישה כן יה יע

 
 
 
 

__           __________________     _______________________ ___ 
 ותמת  ימה+ חחת                   ך  תארי
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 תופהשתת ת ערבו –  7מך סמ

 
          ד לכבו

 ות חובב קומית תעשייתית נאהמועצה המ
        נאות חובב 

 
   א.ג.נ., 

 ערבות בנקאית הנדון: 
 

ם  ( אנו ערביהמציע  –ן  )להלח.פ./ח.צ./ת.ז. ___________    _____________ ___ת _קשפי ב -על
פת  תוס, ב(םחדשילים  שק    םאלפי  חמשת)   ₪    0005,   סך של  ל סכום עד ללוק ככלפיכם לסי   אתבז

לביצוע    26/2021   פומבי מס'    ל המציע במכרזותו ש השתתפ ד וזאת בקשר עם  הפרשי הצמדה למד
ול  עבודות ומע  התקנת אספקת  ספיקה  שפ  תממוחשב  רכת מדי  מוע  סניטריים   יםכשל  צה  עבור 

הת חוב  תיתיי עשהמקומית  ו זכר המ  –)להלן    בנאות  ומלא    בטחתלה(  שלם  כל  שמילוי  תנאי  ל 
 ע. המצי  ל ידיז ערכהמ

 
מתחייב לאנו  בזאת  לכם  שים  מידי  אב לם  קופן  הקרן    ,כםדרישת  בלת  עם  לסכום  עד  סכום  כל 

מ הצמדה  הפרשי  עםבתוספת  עליכדריש  יד  להטיל  מבלי  מאתנו,  הראשונה  חתכם  לבסס  ם  ובה 
 הו. ן כלשאת דרישתכם באופ  ח יכהול או לנמק ו/או /ו

 
ל  צמדה או כהפרשי הה   תוספתקרן בכום השל ס  וםהתשל   נו את תרשאים לדרוש מא  ותהי   תםא

דרו בדרישה אחת אחלק ממנ  וישוו במספר  ובלבד שסך כת  ל  אנו מתחייבים למלא דרישותיכם, 
 הצמדה. הם לא יעלה על סכום הקרן בתוספת הפרשי  שותיכדרי

 
 תב ערבות זה:כב
 
 קה. טיסטי טה המרכזית לסשכ להע"י ם המתפרסמדד המחירים לצרכן  –" דמד"
 או בסמוך לכך.  2021אוקטובר ב 15ביום  שפורסם 2021 ספטמברחודש  מדד  –" יסהבס דמד"
 ם בפועל על פי כתב זה.תשלו של כלהמדד האחרון הידוע קודם לביצועו  –" מדד החדש ה"
 

ת  לפוה למכ ום השוסכ ה  צמדהשי ההיו הפריה יס,  עלה לעומת מדד הבס המדד החדש    אם יתברר כי
 די.היסון מחולק במדד ודי בסכום הקר היס דש למדבין המדד החדרש ההפ

 
 רת ובלתי תלויה ואינה ניתנת לביטול. ה בלתי חוזפי כתב זה הינ נו עלהתחייבות

 
   ה בכל צורה שהיא.פי כתב זה אינה ניתנת להעברה ו/או להסבל תנו ע התחייבו

 
 
 

 . בכללועד           2022         לשנת   אפריל       ודש ח ל    30    ליוםה עד  בתוקפ ארו תשערבות ז
 

ת תעשייתית נאות חובב, תוכל  ימ תי חוזרת לכך שהמועצה מקוכמתנו הבלהס תם בזאאנו נותני
דעתה   שיקול  לפהמוחללפי  אט,  הערביל נות  תוקף  הארכת  את  ולדרוש  מענו  לעתות  ואנו    ת 

 על ידכם שיידרש  כל קף הערבות, כתנו לכך שנאריך את תומכס היקים אף מענ

 רב, בוד כב          
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 מציעה הצהרת  –  8מסמך 
 לכבוד

 בב המועצה המקומית תעשייתית נאות חו
 2021/26'   בי מסז פומרמכ –טופס הצעה, הצהרות והתחייבויות 

 
לעומק והבנתי/נו  נו  י/נתבח כי לאחר שאת  ר/ים בז__ מצהי____________ מ ____ אני/ו הח" .1

התנאים    תא המפרלמככל  החוזה,  הטכני רז,  ה/ט/ים  בחוברמפוים  ברטים  המכרז,  את  ם  ין 
  –ן  נועד לביצוע העבודות נשוא המכרז )להלובין אם לאו, ולאחר שביקרתי/נו במקום שרפו  צו

ולאח  (,דותהעבו אותו,  שנודובדקתי/נו  לי/נ ר  בעעו  כלרו ביקבות  ו,  שערכתי/נו,    םיטפרה  רים 
עבודות  לבצע את ה  זאתים ב/נני/ו מציעלביצוען, ה  ויותפשרהעבודות והא   להנוגעים לביצוען ש 

ידי/נו ורטיהמפ   ירים במח על  והחתום  המלא  הכמויות  בכתב  המחיר  את  מהווה    ם  הצעת 
 זה. ס טופד משלי/נו וחלק בלתי נפר

 
כל  בנתוה  י/נוקראת .2 את  היטב  והגי/נו  ותנאיו  המכרז  הצ/ שתימסמכי  סעתי/ נו  על  זו  מך  נו 

תביעות    הציג כלע/ים מלמנו   נהיהבירורים שערכתי/נו ואהיה/ז ורהמכ   ו את מסמכינבדיקתי/ 
המכרז ומסמכיו או כל חלק    נאיה של תל אי ידיעה ו/או אי הבנישות שתתבססנה ע ו/או דר
על    כי אני/ו מקבל/ים  סכם בזאתת כאלה; מוצהר ומונוטע ש על  ם מרא ר/יותמו נו  ני/מהם וא

 ת. ברת המכרז ללא כל הסתייגובחו יםל והתנאים הכלוההתחייבויות  ו את כל מי/נ עצ

 
ומוסכ .3 כי  מוצהר  בזאת,  ביססת ם  הצעאני/ו  את  בדיקותיי/י/נו  סמך  על  זאת  כאמתי/נו  ור  נו 

ה  בססנעות או דרישות שתתבית  יג כלמלהצ   ים /ועמנ יה  נה /דלעיל ועל כן אהיה  2-ו  1בסעיפים  
סמכים הנ"ל  המ  במקר  רז או איזהכל תנאי המשו אי הבנה  גם/אדיעה ו על כל טענות של אי י

 לה. ענות כאעל כל טראש ים מואני/ו מוותר/ 
 
התמורה תשולם על בסיס  כי  ז זה וות תתבצענה בהתאם למסמכי מכרם כי העבודידוע ומוסכ .4

המוצעים על  פי המחירים    , על נספחיו, ועל10  מךמס  –  ההסכםות  רא הום ל התאהצעתי/נו ב 
 נה בקשר לכך.  טע לכ לע ם מוותר/י ו, ואני/שלב בתכנוןכל חס לינו בי יד
 

ה תי/נ ומצאבדקתי/נו   .5 כי  ה ו,  בהצעתי/נו תמורה  דעתי/   נקובה  את  תמורה  מניחה  ומהווה  נו 
המחירים  י  כ  שר/יםו מא/ אניד  עוה.  ז ז נת לכל התחייבויותיי/נו נשוא מכרהוגשלמה ומלאה,  

סו   בהצעתי/נו ו הינם  ישתנו,  לא  כולפיים,  הלים  הם  כל  האת  בין  בימ הוצאות,    ןיוחדות, 
רישות מסמכי  בודות, בהתאם לדיצוע העוכות בב הכר   סוג,ת ובין האחרות, מכל מין וליולהכ

  אי  שלב  ענה ו טנו זו וכי לא א/נציג שום תביעה אתי/ם להצערז וכל המסמכים המצורפיהמכ
ל  כם או שלהס  קשורים כל אחד מהמסמכים הם או של  דיעה של תנאי ההסכי  אי, או  הבנה

 . מסמכי ההצעה

 
יסיון  ם, כוח האדם והנ האישורייונות,  הרישדע,  חיות, היי ברשותי/נו המומם כיר/יהאני/ו מצ .6

ל נהדרושים  העבודות  של  ביצוען  המשם  הסמכו  כרזשוא  בגדר  הינה  זאת  הצעתנו  ,  יותוכי 
וחוכוה שלנהמטרות  שלעפו  ת  היסוד  מסמכי  ה"י  וכי  ידי נו  על  אושרה  ם  הגופי  גשתה 

 במציע. וסמכים המ

 
ומצהיר/  אני/ו .7 ידי ים  /שר אמים  על  יבוצעו  העבודות  ונו  /כי  באמצ אך  מי  רק  שמורשה  עות 

,  ך כל ביצוע העבודות כל הרישיונותמהל י/נו בסה ומיומן וכי יהיו בידפי כל דין, מנו  לבצען על
 ידי/נו. בדין לביצוען על  יםרשם הנד ישוריוהאם ריהיתה

 
ו .8 חל על העבודות  ן היד  לכז והוראות  ר טים שצורפו למכי המפרם, כמאשר/יאני/ו מצהיר/ים 

וימוכ  נשוא המכרז לי/ר  ויחול על העבולנו היטדוע  מפורשות    דות/שירותים אלאב  אם נקבע 
 אחרת.

 
מאני/  .9 בתום    צהיר/יםו  מוגשת  זאת  הצעה  חבירה  קשת  קשיר  וניה,קנ  כלא  ולללב  כי  או  ר 

כל  בחוזה   מכרזעם  לאותו  אחר  א  מציע  ונוכי  באופן  הצעו  עומדים  הסמלא  תנו  ף  בתנאי 
 ו. בין השאר על הצהרתי זת עדת המכרזים מסתמכז. ידוע לי כי וקבועים במכרה
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אני/ו   .10 תתקבל,  זאת  הצעתי/נו  מולכםלחת  בזאת  םיב/ימתחי אם  החוזה  על    14בתוך    ום 
עבעאר) קבשה  מיום  ימים  הראשונה  ר(  דרישתכם  כנדרש לת  המסמכים  כל  בידיכם  ולמסור 
 המכרז. י מסמכב

 
ת להוציא  יבחותתקבל, המועצה אינה מ  ה זאתם הצעים כי גם אם/מכיואני/ו מס  ידוע לי/נו .11

בא הפועל  כלל העבודמאל  נשוא המכצעותי/נו את  וות  להקטין/לצמצם אית  רש  אהת היא  רז 
היקף העב דעהמא  ו שנת  וד ואת  לשיקול  מו כרז,  אני/ו  הבלעדי.  ו/או  תה  טענה  כל  על  ותר/ים 

 . תמכותיה ו/או הסיפיטענה בדבר צ  צה בעניין זה לרבותועי המתביעה כלפ

 
שנה  הינו אמת וכי הנני/ו וכן קבלני המ  הבהצעתי/נו על נספחי  וראמ הנני/ו מצהיר/ים כי כל ה .12

כ/ ימטעמ ונו  עומכל  המועצה  ידי  על  במסמכי ם  אינת בם  י/ דיאושרו  באשר    הנדרשים  המכרז 
 הצעה למכרז. למציעי  

 
  .30/04/2022ם  יוקפה עד ל א תי ותה ו לשינוינה ניתנת לביטול אואזרת  הצעה זו היא בלתי חו .13

  הצלתקופה נוספת כפי הנדרש ע"י המוע  צעהף ההך/נאריך את תוקריאאלפי דרישת המועצה  
כרז והמועצה  רז כזוכים במונוכככל  כי    םמיסכימ ואנו    ברור לנטובמכרז.    זוכהת הריבח  שםל

ל תתק מחוייבים  נהיה  בהסכם  איתנו  ה השירו  אתק  ספשר  ו/או  המפתים  ם  ורטימוצרים 
כל תקעתבהצ ההתקשרות  נו במשך  בופת  ה כולה  ל תנצעמחירי  על  ו  תוספת  כל  ירים  המחלא 

 המפורטים בהצעתנו. 
 

מ .14 שכל  יםמ /יםכסהנני/ו  ממני/ו,  המועך  תדרוש  שצה  העד   קוליעפ"י  כ בלעד תה  הוכחה  י,  ל 
כ שתרא בדבר  לנכון,  הה  ורמתי/נו  ניסיוני/נו  ו/א עיצומקושרי/נו,  היכ ת,  בדבר  הכספיתו    ולת 

ניינים  הע  ת מידע בקשר לכלקבלל  ה,י בחירת חר, לפ נו ולכל אדם א נה ללקוחותיי/תפנו,  /שלי
  דעתהקול  יש  פי  לכרז, ענטי להצעתי/נו ולמרלוו וא  השנו  י/ על  רהאמורים לעיל ולכל מידע אח

 עדי. הבל

 
ו/או לא    ט שלא לדון להחלי  ה,עתד  ית לשיקולים/מים, כי המועצה רשא ידוע לי/נו ואני/ו מסכ .15

בהצעלבו/או  קבל  ל ל  תי/נוחור  היהאם  למועצה  ו/או  רעינ   מועצה  בכל    סיון  ור  הקשעמי/נו 
ם,  ו בהני/ידתמ נים וערי/נו, בלוחות הזמכוש  עם  רשבקר,  הית  עו על ידי/נו וביןלעבודות שבוצ

ביטיב  ב אהשירותים,  לבצע  התנהלותי/נו,  כולתי/נו  בדרכי  העבודות,    תי/נו,נומיבאת 
ובאופ/במיומנותי  עמ נו,  המוע  בהתחייבויות.  נוידתי/ן  תהיה  רשאכן  לפסו צה  עה  הצל  ית 

קיים קשר  כי    מצאה  אם  אוו/  היעים אחרים אם יוכח לכאורה קשר כזמצ  שהוגשה בתאום עם 
ן חברות אחיות, קשרים  ציעים, קשרים ביבעלות בין המשרי זה קכלל  בו  ים,ען המצי מוקדם בי
 יסנית. כסצעה תי ההקיים חשש כב ו/או אם וכיוצ"ת  נוב בין חברות

 
לא .16 או/ אמלא  אם  הצעתי/נו  אחר  איזה  א  ל  נמלא  כאמור,  תח המאקיים/נקיים  ייבויותיי/נו 

רשאים,   הודעסכמתלה  קק הזדל  ליבמתהיו  למתן  או  מוקדי/נו  ומה  לגלמב ת  סעד  מכל  רוע  י 
הנתו מסמאחר  פי  על  לכם  לחן  דין,  כל  פי  על  ו/או  המכרז  הבנקאית    הערבותת  א  לטכי 

ו/צעתי מצורפות להה כפיצויים קזאנו  ומוערכי ת,  ם העלולים  סדיהפו   לנזקים   ם מראשבועים 
 כם עקב כך. ם ללהיגר

 
תי .17 זה  בטופס  הלמונחים  בתנאי המכרז  תונההנ  ת ומשמענתן  ות  מפורשבע  נק  אם, אלא  להם 

 ת.ראח

 
 

 פרטי המציע 
 ____________________  כרז איש הקשר למ 
 _________ ___________  יד קפת 

 __ __________________ מציע ת הובכת 

 ____________ ______ __ טלפון + נייד  

 ____ ________________  ל ופקס כתובת דוא" 

 _ ______ _______ ____ __ ת מה + חות ימחת 
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 ע הצעת המצי – 9מסמך 

 

 1022/26ז מס' הצעת המציע במכר
 

ע את  ולבצ  פי מסמכי המכרזל התחייבויותינו על  את כ  למלא  ו אנו מתחייביםבהמשך להצהרותינ
 ת בין היתר:עבודות לרבוכל ה

 

ון  יסמחים והני וע, מואנשי המקצ  דרש ,הנ  כח האדם  םהאמצעי  פק את כל החומרים,סל .1

 מסמכי המכרז. תאם לתנאיבודות, בהים לשם ביצוע הערושדה

, צילומים, מדידות,  דפסותדם, ה, רכבים כח א   ם וכד', הסעת עובדי  ודהחומרים, כלי העב  .2

 עבודות. הומושלם של לא ע מ רש לביצווכל הנד  המעבד מומחים, עלויות

עובדים  ים הכרוכים בהעסמות והתשל כל ההוצאו .3 תנאי  פי    לה ע כוהמציע הז   על ידי קת 

 . פי כל דיןהמכרז ועל 

במסמכי .4 המפורטים  והתשלומים  ההוצאות  שה רכהמ  כל  סוג  מאיזה  תנאי  ז,  אשר  וא, 

 ים את המציע הזוכה. מחייבמכרז ה

 זוכה. רווחי המציע ה .5

את  אנו    .6 ההעבוכלל  רואים  במסגרת  לביצוע  הנדרשות  וע בעדות  הפיודה  בכלל  "פ  רוט 

ו מהשל  כים  המסמ וכרז  בסעיפורמפ ה  אלוכן  החוזה  במסגרת טות  כנכללות  הבאים  ים 

 עיל.  חירים בטבלה של ת והמתב הכמויו בכ ובהתמורה הנקהמוצעת  העבודה שעבורה

את   .7 גם  כוללת  עבהעבודה  החומריםכל  העזר,  כלודות  בתוכנות,  השימוש  ההוצאות  ,  ל 

ת  ואוכלל ההוצ ל,  חשמ ם וקת מי, אספ ל שלבי הביצועכ במהלך    דות וסימון דיהכרוכות במ

החוז והמקריו  תלליוהכ תנאי  למילוי  הדרושות  העת  את  לבצע  מנת  על    הוזשבח בודות  ה 

בין אם    -ז והחוזה  הדרישות שבכל מסמכי המכרן של  הנכו  ן בנ ית ומוהאמית  ן כוונתי  לפ

הכל בהתאם לשיקול  לאו  מסמכים אלה ובין אם  נזכר במפורש ב)הכוונה( צוין או    ברהד

 די של המועצה. הבלעדעתה 

לביצו התארגנו .8 הת  נעבוד ע  היחי  אף  ללתכות  במחיר  בנפרהיא  ישולם  ולא  עבור  דה,  ד 

הנדרהתארגנות   כל  את  ורואים  הספק  ב להש  של  לצורך  ככלול  העבוד   ועיצתארגנותו  ות 

 . יותמוות בכתב הכות האחרל העבודבמחירי היחידה ש 

כלומושמלא    לביצוע  תנוהצע .9 של  המכרז  ללם  נשוא  ל  העבודות  המכבהתאם  רז תנאי 
 יא: ות כל דין ה להוראאם תהלו וב רפים המצורטים ו והמפנספחי

 

   התמורהסה"כ  תיאור העבודה               "דמס
 "מ מע  ללא

מדי ספיקה   תתקנוה  אספקתר בוע "כ סה 1
שפכים סניטריים  ל ממוחשבתת מעקב ומערכ

ובהתאם   ותויכמתב , כ רט טכנילמפאם בהת
 . הסכם ההתקשרותל

 

 
 



 

32 
  המציע   חתימת                              

 

 

 

 
 

 
 ם מע"מ.יכולל אינם םירי*המח

 
  רים המוצעים בהצעה זו למשך כל תקופת חיהמ  פע"   למולמדד כלשהו וישוא יוצמדו  לרים  המחי

האופצו/א  ותההתקשר תקופות  תתווסף  דרתכהג  יהו  ולא  ובנספחיו  במכרז  תוספת  יה על ם  כל  ם 
         ה.  פציהאולרבות בתקופות  איפת שה ומות או כל תוסתשה ירי מח ייתמעל  תבע וקר או תוספת הנוי

              
 

        
                  __________ __________ 

     ת המשתתף חתימת וחותמ                                                                                                                
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 א'  9 מךמס
 י טכנ מפרט

 כללי

ם  מדי ספיקה בקטרים שונים, המיועדי  16  -ם ככיו  םימבב , קיית חונאו  ייהבתחום אזור תעש .1
ף את  ה נדרש להחלי. המציע הזוכשל מועצהלמדידת ספיקה של שפכים ממפעלי אזור למט''ש  

  הלקריאפיקה  מקומם מדי ס ב  הכמויות, ולהתקין יעים בכתב  המופים ומ מדי ספיקה הקיי  כל
   חוק.ה מרפיקה לקריאת מדי סמדיד  מערכת מרחוק וכן

ש .2 החמערכדרוג  עבודות  לרבות  שפכים,  קיית  ספיקה  מדי  מדידה  מלפת  מערכת  והתקנת  ים 
לא  שלמו ע"י המציע הזוכה   יו  -הנוספים  ת מדי ספיקה  קת והתקנלקריאה מרחוק, וכן אספ

 ות.דוצו לתחילת עבממועד קבלת  ותועשב  12תוך וחר מיא

 דה טכני מערכת המדיפרט ת של מדרישות מינימאליו .3

 ינימאליות, כדלקמן: רישות הטכניות המ ל הדענה ע קר"מ ת  היד ת מדמערכ
 דגש: 

פרק   סעיפי  עוסקים    3כל  סעיפיו  תתי  המערכת  על  להדג  בכלל  כדי   ולהבהיר  וזאת  יש 
בי  מפורט בכלל מרכיפי הועל     באופן מלא  ערכת  ת  המל הבטיח  את פעואחריות המציע   לשב

 מי מהן.  יף  א מחלם הוא לא ת, גםהמערכ

ספיקה .3.1 ת"י    תיקנים אחודים  לטרסוניםואאו    אלקטרומגנטים  מדי  (   63)בעלי 
יח'   סתקשוהמכילים  חיצוני(ארילולרת  או  ה  ומשדר  ת)פנימי  את  תכונות ויכלול 

 : הבאות
לעבודה  .3.1.1 פולסט  מותאם  וייבבזרימה  פחותל  בעת  לא  של  סלילים  עירור    –מ    תדר 

50Hz . 
 מלא. לא  ה בקולעבוד  עהר תהה וכולל הגנ .3.1.2
 מדידה והארקה מטנטלום. חומרי המבנה: טפלון, אלקטרודות  .3.1.3
 . צעי שידורמאסים + + פול 20mA-4בעל יציאות חשמליות של  .3.1.4
 VAC  230מתח הזנה .3.1.5
 . ANSI 150 Lbsפי תקן  בור תהליך: אוגנים מפלדה ליח .3.1.6
 . m/sec 0.2מ תרד א ל ת אלינימהמי הזרימהטר המכשיר יחושב כך שמהירות  וק .3.1.7
כי התקנת המכשיר  הבטיח שהמדידה תהיה מדויקת ואמינת לעל מ .3.1.8 לוודא  יש  נה, 

 הא על פי הדרישות הבאות.ת
הדבר    ידההמדיר  מכש .3.1.8.1 מדידה,  בזמן  תמיד  בנוזל  מלא  ע"י  יהא  יובטח 

כשהז אנכית  למעלההתקנה  מלמטה  לרימה  או  אופקית  התק   חליפין,  נה 
 בסיפון. 

להב  .3.1.8.2 למיטיח  יש  ונ זרימה  צי  ע"י  ת, לנטיורבוטלא  רית  קטעי  נור  הוספת 
קטרים ישרים    10ינימום הנדרש,  שיר וביציאה ממנו. המ ישרים בכניסה למכ

 ציאה. קטרים ישרים )כקוטר המכשיר( בי  5ה, בכניס מכשיר()כקוטר ה
ב  .3.1.8.3 של  תקינות  לבדוק  מיש  וברז  ניתוק  ויש  הח ולעקף  רזי  במידה  ליפם 

 צורך.

 

מדייב  מתחיע  המצ .3.2 את  אצלו  שנמ  ביותר  החדשיםקה  ספיי  לספק  במכירה  צאים 
 ווק על ידו.את הדגם החדיש ביותר שמש  –שגרתית.  דהיינו 

יסופקו   .3.3 ספיקה  מדי  פתקכל   מודבקתית/מדבעם  מד    קה  מכסה  של  הפנימי  לחלקו 
 יכלול:  ספיקה. המידע בפתקית/מדבקה
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 יקה פ סמספר מד  •

 / מס המבדקה הבודקת/מכיילת  םש •

 ר. יצו תאריך •

 ול. כי  קותדיתאריך ב •
ז/קיתפת  :רההע וקרמדבקה  תקינים  יהיו  בה  והרשום  בצורה  ו  יאים 

תק  כל  למשך  להברורה  בהתאם  ספיקה  במדי  השימוש  רשות  נחיות  ופת 
 פכים.  ש

, יעבירו אמהוות חלק ממד    –פנימיותתקשורת  יחידות   .3.4 ת  בתקשורהמידע    תספיקה 
 הבאות: ות ל תכונ לויכ ו קרהבז הלמרכ ממסריםאו באמצעות ר באופן ישי אלחוטית

 לפחות ביט  12ולוציה גבוהה קריאה אנאלוגית ברז  .3.4.1
 30msקריאת פולסים בתדר של  .3.4.2
 ו. בזרימה זזהה זרימה הפוכה ותחשב את כמות שפכים רת תתקשויחידת ה .3.4.3
   :לפחותכלול יח' התקשורת יהמידע שיאגר ב  .3.4.4

 תקשורת. ח' הי של ימס' זיהו •

 קה. ישל מד ספ  הוימספר זי •

של  קריא אחרו • סנה  :  מד  מועד  )כולל  ה/דקות  שנה/חודש/יום/שע פיקה. 
 זו(.  של קריאה

 ערכת התקשורת. פרמטרים להשתלבות במ .3.4.5

בי .3.5 יחתקשורת  בקרה  תקשורת '  ן  תקשורת  למרכז    הבקרה למרכז  ת  סלולארי  . 
 ונות הבאות: הכוללת תכ

ידת  ת יחברמ   SSL 3.0  –שימוש בהצפנה    עושהבטחה הפתרון א  לתול כת כהמער   .3.5.1
 ת. התקשור

 ע"י המערכת המוצעת.  over the airת הקושחה והתוכנה לצרוב א רותאפש .3.5.2

בקרה .3.6 המימרכז  כל  ס.   ממדי  תקשורת  ת תקשורפיקה/יח'  דע  בתשתית    יועבר 
הבמאובטחת,    סלולארית קבלן  קרה למרכז  יכול  .של  מאהקניית  גלישה  בטחת  ות 

  היהם תטיי)לצרכנים הפר   .ם כנייגי המזמין ולצרלנצ  ינטרנטרת באמצעות האוממוד
למ ספגישה  שלהםדי  הצריכה  ונתוני  לבעלי    ן תינת(.  בלבד,  יקה  האפשרות  גם 

ש מורשים  לה תפקידים  המזמין  מתוך ול  כנסיל  )לא  מהמערכת  נתונים  קבל 
קוד/הרש  המרכזייה( ע באמצעות  בתיאום  וזאת  וזאה  הספק,  באמם  צעות את 

 .  רחו איד, א לחני או ניב שו, מחש PADסמארטפון, 
תכל .3.6.1 אפשהמערכת  )רות  ול  מסכים  ובנוסף  לל ם  מיהמותא (dashboardלבניית  קוח 

ן עצמאי וללא תוספת  ופבאכראות עיניו,  יתאפשר ללקוח לשנות את העיצוב בהמשך  
 מחיר כלשהי. 

 מוגבלת. לתיה ב קופלת ון נמדדוריים עבור כל נת וחות היסטתאפשר דהמערכת  .3.6.2
 ל.ב גמו פר משתמשים בלתי למס תסופק המערכת .3.6.3
  אפשרות לתצוגה   ה קיים או תציע תוכנת בקרה / חדר בקרור ל שר חיב המערכת תאפ .3.6.4

 מלאה משלה עבור חדר בקרה.
נמדד של    אות בלתי מוגבל ובזמן אמת, עבור כל נתוןתרה  מספר  ה להגדירניתן יהי  .3.6.5

 המערכת. 

יים של מכשיר  ך החסק. משפ -)חשמל( דרך אל    ם ימוזנ  הבקרה יהיוכל מרכיבי מרכז   .3.7
 . חותהפ  לכלשנים   4יהיה  ק ספ-להא

מדידה. .3.8 נתוני  הקריאות    איסוף  יבוצאיסוף  ספיקה  רציף.ע  ממדי  קריאה    באופן  כל 
ע"י   ספיקה.תזוהה  מד  ב  רךע  קוד  תיווצר  זה  באופן  הדגימה,  וזמן  יח'  הקריאה 
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דרו ות ישו.  תקלות וחריג יקהפס ל מד נתונים מכ  חשב המרכזי, שכבתהתקשורת  ובמ
 . קרהמיידית למרכז הב

ודיווח   .3.9 ספ .  גותוחריתקלות  איתור  ממדי  שהתקבלו  נתונים  סמך  המערכת  יקה  על 
וטכניות בכל הרמות    ותלי ותקלות הידראותבצע בדיקות וחיוויים ע"מ לאתר חריגות  

 כגון: 

  רקון בון של רילזמה למשך זמן מעבר  קטנה או חריג  יקה)ספחשד לנזילה •
 איסוף( 

 קה ובשאר הציוד ספי רת במדתקלת תקשו •

 רימה הפוכה לז חשד •

 לא לא מ  וק •

 ) העדר סיגנל(  לפירוק מד ספיקהאו ד לחבלה פיזית שח •

 תקלה כל שהיא במרכז הבקרה. •

 חשמל(  פקת כח )תקלות הס •
לא יכולת  שבעקבותיה  רציפה  בקרה  אומר,  ספיקתר  הווה  חריגת  ה  כל 

 כת המוזכרים מעלה. רבי המעכל מרכיה בתקל מהשגרה וכל 
 

דשי או תקופתי  לי מודפס חוגיטא ים דינ ונים וקובץ נת ותט נ והפקת פל  -  וניםד נת עיבו .3.10
נתונים לצרכי ש אחר, המאפ )תוך פישר שליפת  לצרכנים  רוט מס' מונה, ליחת חיוב 

 ע אחרים .  הצרכן(, כמו גם לצורכי מידס' צרכן וכתובת מ
ש  למערכת   –  ים נתונ  העברת תהיהמזמי  ל הגבייה  ובתא ן  מושלמת  עם  ה   אנשיום 

הנהמח ו/או  ה/ה"חשוב  של  גביה  "הדברותוך  מין,  זממח'  תוכנת  יכול  עם  ת" 
אוהנה"ח/גביה   חשבונות  להוצאת  המערכת  קיימת  ממוחשבים.  מבוססת  טומטיים 

"ג  לסינכרון  תוכנה  הגבייה.נרית"  מערכת  לבררבאחריות    עם  א  הספק  ת  היטב 
המצויה   הגבי התוכנה  המ  הבמח'  ההתועצה  של  יכלות  כת  המערשל    ממשקותואת 

 ועצה.  מהנת  שלו לתוכ

דו קבל   תאפשר  המערכת .3.11 שוניםת  בחתכים  מונים  וקריאת  השוואתי,  "חות  גרף   ,
ד  דו"חות מונים עצוריםדו"חות התראה,  דו"ח תקלות,  שונים    ו"חות סטטיסטיים, 

 ין הצדדים.ע הזוכה ויוסכם בשיידרש מעת המצי  ודו"חות נוספים כפי

 רות הדרכה. בוח ל כול בעיברית יה הי  כןלצר כתמער בין הממק: כול  חשוב 
 

באיג .3.12 אינטרנטמצעושה  להיכנס למעת  יוכל  צרכן  כל  וממודר,  .  באופן מאובטח  רכת 
ע היסטורי על צריכת ספיקה שלו ומיד מצב עדכני של מדבאמצעות האינטרנט ולקבל  

והשפכים   תקלות  ועל  משלו  נציגים  התראות.   של  להיכנס מזמין  ורשים  יוכלו 
 וכו'...ם בלבד( ורשים )מרית, שינוי פרמט וח דו יה, בקרה, הפקתי פך צת לצורלמערכ

 :למורשיםכנה  כי תולהלן רשימת מס .3.13

 של המועצה ופק ע"י המזמין(  מפת מדי ספיקה )מיקום( ע"ג רקע )שיס  .3.13.1

מ .3.13.2 )פרטי  מונה,  אחר  וצרכ מעקב  יומן  ונה  ,  יאן,  התראות,  גרפים,  רועים, 
 . יההיסטור 

אדם  ה נוסף, מיון לניק", אמצעי הפצתראה, "נוד הה  עי קבלת אות )אמצהתר   מיון  .3.13.3
 . (סףנו



 

36 
  המציע   חתימת                              

 

 

 

 והדפסה  צבות, מיון לפי שדות(דו"חות )קריאות, תקלות, התראות, הק .3.13.4

ו .3.13.5 נתונים  ביל יבוא/יצוא  )למערכת  כולל  ידוחות  מרובים,  שדות  עם  אקסל   , נג 
 . (היסטוריה

 בד. ה בלולצפי   הרשאות, לעריכה, להדפסה .3.13.6

 קשורת.ת תחוטוס ודוטס .3.13.7

 :ספקי שפכיםל להלן רשימת מסכי תוכנה   .3.14

יכה,  , נתוני צרמן אירועיםה וצרכן, מעקב הקצבות, יו מונ   )פרטי  מעקב אחר מונה, .3.14.1
 ( היסטוריה, גרפים, התראות, תמונות

לוודא  ל ה, עp DeskHel  תמיכה מרחוק.יציע מערכת    לןבק. התמיכה מרחוק .3.15 מציע 
מרכז   הבלקו תמיכה  שקיים  לבעיות מ י  שה חמיפועל  חות  מענה  הנותן  בשבוע  ים 

 באותו יום -תקלות.  תגובה ראשונית   יתוח יוע בנ פעלת המערכת וס תוכנה, הדרכה וה
בתקלה   טיפול  בי ימי    2תוך    -עבודה.  א'מעבודה  ה  ים  השעותעד  בין  ל    08:00   '. 

ביום  פלנה  תטו  בריים,ו שבת, או חג וחגים עישי א ימי ש נה ב תקבל. פניות שת   17:00
 מה.או לאחר החג, בהתא ב' אוא' 

כ  ת.הגנה על מרכיבי המערכ  .3.16 על  מזג א ביה  ל מרכיהמערכת  ויר, תהיה מוגנת מפגעי 
ם,  טמפ' , לחות, שפכירקים, תנאי סביבה הקיצוניים ביותר )לקטרוניים, ברעשים א

ו קרינה  המציעאבק,  את יפר  כו'..(  ההג לפי    ההגנה רמת    ט  רמות  על הגדרות  פי    נה, 
חשמלי )"מי  819י  ת"לי  הישראהתקן   לציוד  מעטפות  של  הגנה  דרגות  או  ון   / ו   ,)"

  IPומסומנות באותיות- IEC-5 ,29ו DIN, IEC-70- 400501ומיים  ינלאנים הב התק
(Ingress Protection). . 

 

סייבר .3.17 על    ISO  27001   תקןלפי    הגנת  מידע.  לצילאבטחת  הימצהמציע  אות  ין 
 הוא מציע. תה או"מ ת הקר במערכנ"ל התקן ה והטמעת הגדרות 

 

מערכת, כלומר השעה  בי ה ל מרכימן שווה/זהה לכנדרש ליצור בסיס ז  בסיס זמן זהה. .3.18
אחי יהיו  בכל  והתאריך  )דים  אמיתי  זמן  שעון  מבוססים  המערכת  . RTCמרכיבי   )

יעודכן לפחות אחת    ונים רכיבים השות. שעון הזמן במחשניות לפ   29של  נדרש דיוק  
 .הבקרהמרכז זמת מה ביולימ

 

מודדים.פחת    יגלמע .3.19 להציע מערכת  על  והיררכית  לניטו  הקבלן  וניתהמתאימה  וח ר 
אינטגש חלק  תהיה  המערכת  פחת.  מעגלי  ה ל  של  פרמטרים רלי  המוצעת.  מערכת 

 ורטו ע"י הספק.לניתוח וניטור יפ
 

 ני תגובה מז .3.20
 נימליים זמני תגובה מי  לןלה

בזמן  פרק   .3.20.1 ועד    עו רר כ"אשיוגדורת,  התקשיחידת  מקרות ארוע בשטח,  מתפרץ" 
 שניות.  60במרכז הבקרה לא יעלה על  קליטתו 



 

37 
  המציע   חתימת                              

 

 

 

קבל .3.20.2 נתונזמן  בת  סים  )מד  מהשטח  לתשאול  רכזת(  ו/או  על  פיקה  יעלה    90א 
 ת, החל מהפעלת התשאול. שניו

 שניות   20יעלה על המיחשוב לא   ה לשאילתה במערכתתגוב זמן  .3.20.3

 שניות  5ל  ך לא יעלה עזמן קבלת מס .3.20.4

 בקשת הדו"ח/גרף ועד הצגתו. שניות מרגע  20על  הלעלא י  ו גרףו"ח א וד דן עיב מז .3.20.5

 ניות. ש 60ם( : ראה )לאמצעי התקשורת השוניר הת לשידו ק זמן מינימלי רפ .3.20.6

תאפ  .3.21 המורשה  המשתמש  וממשק  המיחשוב  נתומערכת  ושיכתוב  עדכון  נים שר 
מומשתנים   ע"י  יזום  מורשה.  באופן  ספיקהלדוגשתמש  מד  הוספת  איפומה:  ס  , 

 הגדרות היררכיה במעגלי פחת  וכו'. י ותוספת ונ יקה, ש ד ספייאת מקר

תנהל .3.22 פירלהל    קשורת.י  לגו ן  בט  נהלים  מספר  תקשורת  בי  עבור  יח'  סיסיים  בין 
 רכזת למרכז הבקרה.  תקשורת ו/או

ו/א   ות.התפרצ .3.22.1 כלפי  מיח' תקשורת  כג מעלה כאשר מזוהה  ו רכזת  ן  וארוע חריג 
 כו'. נזילה, תקלה, חבלה ו

רכזת ויח' תקשורת )עבור יח'    -בקרהתשאל ממרכז הל   האפשר יהי   .יזום  אולשת .3.22.2
כיוו  דו  עתקשורת  בי נית(  התשאולם  האחרוני  צוע   הנתונים  שנאגרו  יתקבלו  ם 

 ת. ח' התקשורת ו/או מהרכזו/או שודרו מי

פרמטרים .3.22.3 הבפשר  תתא  הורדת  וליחידממרכז  לרכזת  )אםקרה  תקשורת  הם    ת 
 .נית(ו כיוו בתקשורת ד  מצויידים

 מידע ד ו תעו .3.23
מערך    סף, יספק הקבלןנפרד מהעבודה, כתנאי לקבלתה וללא תשלום נובלתי    קלכח

ע"י כפי שיפורט להלן, בפורמט שיקבע  ד מידע מפורט של מדי ספיקה שיסופקו  תיעו
 מזמין. אצל ה מקובל עפ"י מבנה  או בדוא"ל  DOKאו   CDקובץ ע"ג  ן בהמזמין וכ

 קו: שיסופיים ת הכרחלהלן פירוט נתונים/שדו

 ת בדיקה דו עמספר ת .3.23.1

 מספר מד ספיקה  .3.23.2

 קוטר מד ספיקה  .3.23.3

 ה ל מד ספיק סוג / מוד .3.23.4

 ה ספיקמד רת תוצ .3.23.5

 תאריך קבלת מד ספיקה אצל המזמין  .3.23.6

 (  0ך קריאת מד ספיקה לפני התקנה )צ"ל = רע .3.23.7

  (Qnom , Qt , Qmin) קות ספי .3.23.8

 המזמין   גדרה ע"יוספים להשדות נ  4 .3.23.9
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 ת:  הערו

ה • של  והפורמט  והמבנה  בהטבלמידע  ע   ונכ יעוד  קובץ,אות  "י  ויאושרו 
 המזמין, לפני ביצוע . 

יהיה   • בשדו הקובץ  ב"פתוח"  המזת  ו/או  מין  הן  לשנות  ומבקש  מורשה 
 . םלעדכן נתוני

 ו רדיעמידות ברעשים הפרעות חשמליות והפרעות   .3.24
 המערכת תאופיין ב: 

 . (EMI)מגנטיות -ת אלקטרועם הפרעועשת ת רובסביבה חשמלייכולת פעולה  .3.24.1

לרבות אלו הנכנסות מפעולת תדר    (RFI)רעות רדיו  הפ  ה רוויתביב לה בספעו  יכול  .3.24.2
 . התקשורת במערכת

 בינ"ל. תר וברקים לפי תקן ישראלי וי מתחי יבפנ  הגנה .3.24.3

 ורת תקנות , רישוי , בדיקות ואיכות תקש .3.25

חשבונ  .3.25.1 על  יבצע  סקר/בדיקותהקבלן  יבו  ו  שתוצאתם  ביטויקשר  לידי  כנון  בת  א 
ים שילווה  מלמשך של שבוע י  ה פה רציבדיק/מדידהוצע  כת. תבהמפורט של המער

 ו. קה זלך בדיות והתקלות במה בדו"ח המכיל את התוצא

 מרכז בקרה ומחשב  .3.26

המי  :כללי .3.26.1 ועיבודואיסוף  הבקרה  דע  במרכז  קבלן  נעשה  זה  של  מרכז  יחובר  . 
דרךשל  הבקרה  למרכז   ני  עידכו  המידע,  תרעבה  לצורך  טטרננאי  תקשורת  לקוח 

 וח. קעזרה ללוי וליו   תוכנה, תמיכה,

לות  מע  22  לטמפ' שלממוזג  ים  חשב ימוקם בחדר מקרה  ז הברכמ  תנאי סביבה:   .3.26.2
 צלזיוס מקסימום.  

צ   גיבוי חשמלי: .3.26.3 יחובר למערכת אל יוד הכל  שתבטיח פעולה    (UPS)פסק   -מרכז 
בהפסקות   למשך  מלאה  מדקות.    15חשמל  תעשלאחר  "ירידה"כן  מסודרת    ה 

למ. כאשר החשמל חוסאוטומטיתו ת של  דקו  10)אחרי  תקינה    ת הספקהתכונר 
 מרכז.של הדרת " אוטומטית מסוליהרציפה( תעשה "ע ספקהה

וכו'..      DELLאו    HPאו    IBMתהיה ממחשב שולחני מותג כגון    מערכת המחשוב .3.26.4
גבוהה   שרידות  כמו    2ו    (Raid-5)בעל  כוח.  תכלספקי  את  כן  הרכיביול  ם  כל 

 .  22י "יכות ולחני כולל מסך א למחשב ש הדרושים

יס  ון כרטקינה )כגת תהמאפשרים תקשור  יביםכל הרכהמחשב יצוייד ב   תקשורת .3.26.5
יצייד ר הקבלן  וכו'..(  לכל    שת  הדרושות  התקשורת  בתוכנות  המחשב  את 

 המשימות שהוזכרו במפרט זה.

יהיה    אבטחה .3.26.6 הגנהמחשב  מערכת  ואבטחעם  מקורה  שתכה    WallFireלול  ית 
  ESETת הגנה בפני וירוסים תוצרתוכנה לו.ע.  או ש CheckPoint מתקדם תוצרת  

 מורשות. PIת  אפשר רק לכתובותת גישה מבחוץ ש.ע.או 
 ע"י הקבלן. –רות, הרשאות, התקנות וכו'..האחריות להגד
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מידע .3.26.7 נתוני  גיבוי  ויכלול  הקבלן  של  בשרת  ל  יהיה  המזמין  של    5משך  המערכת 
שב/י  במח  מידעלגיבוי ההפעולות הדרושות  כמו כן תעשנה כל    אחרונים.  ישפכים

 מזמין ה

ובהעדרן    שהת"קות מיתבסס על דריש  פרוטוקול התקשורת  -  פרוטוקול תקשורת .3.26.8
 . FCC (Federal Communication Commission)התקן האמריקאי:  יתבסס על 

קצה .3.26.9 יחידות  לרבות  הציוד  בעל  כל  הינם  ומקלטים,  סוגממסרים  אישור    וכן  י 
)רשות    FCCמדים בתקני  וכן עו  שראלי"אישור הפעלה" של משרד התקשורת הי

פו המערכת  האמריקאית(.  בתדרהתקשורת    פקודת   עפ"י  שוימרי  הפטור  עלת 
בהספק    .הטלגרף משדרים  והממסרים  הקצה  לתקנים    נמוךיחידות  בהתאם 

 . (UnLicensed Low Power Device) . מרישוי לציוד הפטור

 ת נוספו דרישות .3.27

י ספיקה משופצים )כולל  המכילה מדעה  דשים בלבד. הצה חהציע מדי ספיק ל  יש .3.27.1
 על הסף.  גופים(  לא תובא לדיון ותיפסל

לה .3.27.2 לתחזוקהציע  יש  שוטפים  אחר  12לאחר    המערכת  שירותים  יות  חודשי 
הוא אופציונלי  יף  הסע.  גרלי של ההצעה, זאת כחלק אינטהכלולים בהצעת המחיר

 ן. של המזמי ול דעתו שיק נתן ל  הכללתו בהזמנהו
למערכת התקשורת, תמיכה שוטפת באמצעות    אחריות,  הבקרהאחריות למרכז  

 . אם לחוזה שירותבהתת ושירות למד ספיקה  ריוחא,  כוני תוכנהד ע, מרכז שירות

תקופת  האחריות   .3.27.3 כל  ולמשך  סייגים  וללא  כוללת  האחריותתהיה    האחריות. 
ונים( גם  ידכלתוכנה )כולל ע  םו גכמ רת,  תקשוחריות למערכת ההבקרה , א   רכזלמ

 שנים.   5א סייגים ולמשך מלאה וללתהיה היא 

יינתן במסגרת סע .3.27.4 יכלול אחריות מלאה    2ה  שנה  יף שרות החל מההשרות  אשר 
 כאמור במפרט זה. 

  רתים שהיו במסגאת כל המרכיבת  לל כוהכולל תמיכה ותחזוקה שנתית,  המחיר   .3.27.5
בשנה  ה המלאה  ל הראשונאחריות  כה,  על  מרכמערכת  מהשנה  יביל  החל  ה, 

 סירת המערכת. שנים ממ  5ד תום , ועהשניה
 "(. מדידההכת מער דיו להלן: ")המערכות ותוכנות/וציוד לעיל יכונו יח 

ההסכ .4 נשוא  השירותים  כי  בזאת  ומוסכם  אספקהמובהר  כוללים  מערכת  והת  ם  של  קנה 
לר  ניהולהמדידה  ספיקה,  מדי  בכ  בות  המערכת  של  שוטפת  ההסכם.  ותחזוקה  תקופת  ל 

 שונים.   ם הירה בגין השירותהתמו לרבות  הוראות ההסכם, ל גםשומת לב המציעים ת

מ .5 ספק,  הסר  ממועדלמען  החל  כי  והתק   ובהר  ויהיה  מסירת  המערכת  תעבור  המערכת,  נת 
ש והמזלקניינה  המזמין,  להשתממין  ל  יוכלו  מטעמה  כמנ ו/או  ובמערכות  בציוד  בעלים  ש  הג 

מו ועניין.  דבר  הקלכל  כי  ומוסכם  לספק  בהר  מתחייב  וזמלמבלן  הפעלה  קוד  טכין  נאי  קוד 
מ  אחת  לכל  זה,  מערהביחס  הסכם  נשוא  יהכות  האשר  קניינה  הם  אף  והמלאיו  של    מוחלט 

 המזמין. 

 :מחויבויות נוספות של הקבלן .6

כי   .6.1 בזאת  ההבמהלמובהר  ע"פ  העבודות  ביצוע  להקך  מחויב  הקבלן  כי  סכם,  פיד 
ס פעילות  המשך  ספיקתתאפשר  מדי  של  קיידירה  עבמה  אם  אף  שידרוג  הודת  ים, 



 

40 
  המציע   חתימת                              

 

 

 

תתבהמער בכת  ראשלבים.  צע  מערכ  ון  שבשלב  ו תותקן  נתונים  יחידות  קבלת 
של   ספיקה.בתקשורת  עמדי  השני  אחרי  אחד  ספיקה  מדי  החלפת  שני  מנת שלב  ל 

 ספיקה אחד. להשבית רק מד

מדי   .6.2 הקיי פירוק  בקטריםמספיקה  ספיקה    ים  במדי  והחלפתם  חדשים  השונים 
" וכהמאפשרים  מרחוק",  אסקריאה  והתן  הרכבת  מעפקת,  הבקרה  רכת  קנת 

 אצו עת ע"י מוצהוהשליטה 

 ע"פ דרישות המזמין.  יקה נוספים,והרכבה של מדי ספ  הספקה , התקנה .6.3

יומיים מרא .6.4 לפחות  לצרכנים,  יודיע  סגירת שפכיםהקבלן  על מועד  והחלפת מדי    ש, 
 ספיקה.  

הביטח .6.5 אמצעי  בכל  ינקוט  והזההקבלן  הבטיחות  החון,  בעת  מירות  ספיקה, לפת  די 
תיק הש כולל  הקבלן  למה  ון,  ה  בצע יוכיו"ב.  לביצוע  הנדרש  של התקנה  כל  והחלפה 

, מתאכולל הארכת/התאמת או  ים,מ קה הקיימדי ספי  ואביזרים  ים,  מ רך, מחברים 
 כיו"ב.   ים ומאט

החי .6.6 אביזרי  הנדרשיכל  והתברוגת,  יכללובור  ההתקנה  עבודת  לביצוע  במחיר   ם 
ול  תוהיחידה  עבורם  תשולם  יא  כלשהי.  כספית  לכלוספת  אש  התאמה ל   ביזרי 

 שים. ביזרים הדרולק אינטגרלי של האים ורקורדים כחמקוטר, אט בריעבמ

החיבו .6.7 אביזרי  ההתק כל  עבודת  לביצוע  הנדרשים  והתברוגת,  לא  ר  חדשים.  יהיו  נה 
 נים/משומשים . ר להשתמש באביזרים ישמאוש

ו .6.8 לצורך  להנחיותבהתאם  הספפקחהמ  בהתאם  באחריות  צנרת,  קטעי  להחליף    ק 
 . פני ואחרי מד ספיקהד לחבמרחק של מטר א רים ואביז

צריכת שפכים במועד    הקבלן קריאה פיזית שליקה, ייבצע  ביצוע פירוק מד ספטרם   .6.9
מס' סידורי    ורק ע"י הקבלן )קוטר,ישום פרטי מד ספיקה שיפביצוע ההחלפה וכן ר

לוקות  המוחלף )למניעת מח   טאלי של מד ספיקהלרבות צילום דיגישל מדי ספיקה(,  
צ ולתיעוד  עם  למוביארכנים  ויעביר  דזמיקטיבי(,  לכמות  ין  בנוגע  של    שפכיםיווח 

 ה.  כן הפרטים בגין מד ספיקה כאמור בסעיף זתו צרכן באותו מועד ואו

תעש  .6.10 ספיקה  מד  ספיקההחלפת  מד  פירוק  ע"י  תבוצע    ה  מכן  לאחר  ומיד  הקיים 
ה ספיקה  מד  בגמר  הרכבת  תחתיו.  לדחדש  הקבלן  על  ול ההחלפה  חידוש   וודא אוג 

ע משאבה'י  'זרימה  י  . הפעלת  לאחר  וודאהקבלן  נזילות  וית  שאין  על  ההחלפה  קן, 
 רוש תיקון במקרה של נזילה כאמור.  חשבונו, את הד

הקיים, אלא אם לצורך    בהתאם לקוטר מד ספיקהפיקה החדש שיותקן יהיה  מד ס .6.11
שתסהרכבת   המדידה  יימערכת  הקבלן  ע"י  בקוטרופק  ספיקה  מד  או    שונה.  דרש 

 מהקיים. שונהר ב עם המזמין על קוטבכת  לחילופין, סוכם
ז החציצה )מגוף( במעלה סגור באופן בצינור יבש, כאשר בר  ספיקה יעשה   פירוק מד 

 ט.  מוחל
החד ספיקה  מד  באמצעות הרכבת  תעשה  לצנרת  ברגים   ש  אוגן  או  )תבריג(   אחוד 

ס מד  לסוג  ע"י  בהתאם  שיותקן  שמד  פיקה  ובאופן  יספיקה  הקבלן,  נתון  לא  היה 
חר הנובע  אמץ מכאני אאו פיתול או כל מ  פיפהכ  ר של מתיחה, לחיצה,ית  ילמאמצ

 ה. מצורת ההתקנ
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הנדרשים  האמצעים  במלוא  ינקוט  וג  הקבלן  לכלוך  כניסת  לתוך  למניעת  זרים  ופים 
 יקה במהלך ההרכבה. מד ספ

וון  לכי  מופנה   מורה, המסומן עליו, הכיוון ה ית כשחץ  תקן אופקהחדש יו   מד ספיקה .6.12
ינות  הקבלן את תק גמר ההחלפה יוודא  ב    ת.המאפשר קריאה ידני  ופן א הזרימה, וב

 . י אין נזילות, טפטוף או דליפותההרכבה, לרבות כ 

רוע של הצנרת משני צידיו,  ספיקה עקב מצב פיזי ג לן לא יוכל להחליף מדי  אם הקב .6.13
, עליו לדווח ודותלך העבם ושברים בצנרת במהצר חורים, פיצוציודעתו עלולים להו ול
למזמי  כך  לע מיידי  הליקויים  כול  ן,באופן  פירוט  שיל  לרבות  והעבודות  לבצע,  ש 

 קה באותו מעמד.  ים והחומרים שידרשו , וכן קריאת מד ספי האביזר
עבו הגם  ע"י  יבוצעו  אלו  אלדות  עבודות  בגין  התשלום  מחירו קבלן,  ע"פ  יעשה  ן ו 

הרלבנטי ביצ   ד.ק.ל.  למועד  של    ,ודההעבוע  והעדכני  ביצוע טר  .15%בהפחתה  ם 
דרשות המזמין הן לעבודות הנמאת    ובכתב  אישור מראשהקבלן    , יקבל עבודות אלו

 והן לעלותן.   

ה .6.14 בכל  ינקוט  כהקבלן  הנדרשים  למנאמצעים  ולדי  שפכים  לרשת  נזק  בעת וע  צנרת 
ל  ת עבצנרת, תחול האחריוזילות או סתימות  יתגלו לאחר מכן נביצוע העבודות. אם  

פיות  י. כל ההוצאות הכסהמקור  מערכת ויביאה למצבה ת ה אהקבלן, שישקם    לך עכ
 חולו על הקבלן.  לכך, חומר ועבודה, י שידרשו

לצורך   לפני ואחרי מד ספיקה   מתאים  צינור חלק באורך   הקבלן ידאג להתקנת קטע  .6.15
 הנחיות היצרן. מד ספיקה על פי  שמירה על דיוק מלא של

מנו פסולת סביב ויפנה מח מט בלן ינקה את הש, הקספיקה  מר ביצוע החלפת מדיבג .6.16
כולל וש חומרים,  צנרת   יירי  ה   אבזרי  הוחלפו.  או  למקום שפורקו  תעשה  הרחקה 

 כל ע"ח הקבלן. המאושר ע"י המזמין, ה

בצורה ממוספרת, יקה מוחלפים ולהחזירם ללקוח  מדי ספלאסוף ולארוז    הקבלן  על .6.17
 . י הנחיות המועצה שולטת ומסודרת לפמ

 תעשה ע"פ הוראות ההסכם. - ןמזמיכת לרשות ההמערמסירת  .7

   – דרכת עובדי המזמיןה .8

גבי תפעול  וצע ע"י הקבלן לצוות של המועצה הדרכה ללמת התקנת המערכת, תבלאחר הש 
   שסופקו במסגרת המכרז.כלל המערכות 

 כיביהן. ערכות ומרכרות כללית עם המההדרכה תכלול, בין השאר, ה

הקבלן  בדי המועצה ע"י  יוכשרו עואף    שעות, ובמסגרתה 10 יקף שלההדרכה לא תפחת מה
 כות. בשימוש במער

 ה ותעשה בשפה העברית.תתקיים במשרדי המועצ ההדרכה
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 כמפורט בהסכם – ה ושירותתמיכ .9

ת  , זמן תגובה קריאות לתיקונים למחלקת שירוהעברת    –איכות שידור  מעקב אחר   .9.1
 ם. ת וחגישעות לא כולל שבתו 24  –לה תיקון התק ל

 
ולרבות מדי  על מכלוליה )כולל  שוטפת למערכת    ות ותחזוקהחריאכוללת  העבודות   ספיקה( 

שלום  ום ההתקנה , וזאת ללא תחודשים ממועד ת  12לתקופה של     -ו"חות חודשיים  הפקת ד
 "( בדקנת ש" )להלן: .נוסף

 
בישולם לספק תשל   -  החל מהשנה השניה שנתי  לום  עים חודשי מ תשלו  12  -חלוקה   , "פ  ים 

ל המערכת ומדי  הן ש צוע תחזוקה שוטפת  ראות ההסכם, וזאת בגין ביהו  פצעתו במכרז וע" ה
גיבספיקה   כולל  המערכת,  מיחשוב  מערך  שירותי  בגין  דו"חות.  והן  והפקת  שנת  "  :)להלן וי 

 "( שירות
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 נתונים של מדי ספיקה קיימים 

 

 מדי ספיקה קיימים 

  mmקוטר  מודל  יצרן  מכשירסוג  שם מפעל  מס'

  KROHNE OPTIFLUX 4300,CG300B1G88 DN 50 מגנטיק   אשלד  1

  KROHNE OPTIFLUX 2100C DN 80 מגנטיק   גלובוס 2

 SIEMENS נטיק  גמ   תחנת דלק 3
SITRANS F M  MAG 5000 ,7ME6910-

1AA10-1AA0 
DN 80  

  ENDRESS+HAUSER PROMAG 50,50P80-EL0A1HC2AAAA DN 80 מגנטיק   קופולק 4

  ABB PROCESSMASTER 610 DN 80 טיק  מגנ עוז  ףעו 5

 ABB מגנטיק   האנרגינגב  6

TRANSMITTER FOR 
PROCESS/HYGIENIC MASTER 
300,FET321-1C0A1B2C1,PROCESS 
MASTER 300,FEP321-
080A1S1A1B0A1C1A1B0Y1AYJAF5M5 

DN 80  

 מגנטיק   מקסימה  7
BARGER METER 

EUROPE 
MAGNETOFLOW MAG DETECTOR 

,0707-483HEAD 
DN 80  

 SIEMENS מגנטיק   לה מפעלי תוב 8
SITRANS F M  MAG 5000,7ME6910-

1AA10-1AA0 
DN 100 

  KROHNE OPTIFLUX 2050C DN 80   קנטימג מסוף רכבת  9

  EUROMAG MUT2200EL DN 50 יק  מגנט טק קולחיןמטל  10

11 
מטל טק  

 סניטרי
  FLEXIM FLUXUS ADM 5107 אולטרסוניק

DN 80 - 100? 

 ABB מגנטיק   פארמהמאפי  12
PROCESS MASTER 610,TEP611-

YOV1F0050A1T1B1G0C70F2 
DN 50  

 ABB מגנטיק   לוקסנבורג 13
PROCESS MASTER  300,FEP311-

080A1G2A1B0A1B0A1A2C1BH2JAM5 
DN 80  

  ISOIL MS 1000,ML 210 DN 25 מגנטיק   דור אקולוגיה 14

  ENDRESS+HAUSER PROMAG W,16W80-HL0A1AA0A5AA DN 80 ק  ימגנט אביב פלסטיק 15

16 
ווייבלנגת' 
 אנטרפרייזס 

 ABB COPA-XE DE43F מגנטיק  
DN 50  
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 10 –מסמך 
 התקשרות ה חוז

                
 2021שנת               לחודש                   שנערך ונחתם ביום  

 
 בין

 חובב   תיתית נאועשי ומית תצה המקהמוע             
 חובב  ותנא                                                   

 דיןמה כ חתירשי הבאמצעות מו
 (המזמין או ו/  המועצה)להלן: 

 אחד  מצד
 ובין

                                                                      ח.פ/ע.                                     

                                                                                                                  מרח'                         

                                      פקס':                               טל':                        

                       :דוא"ל                            

                     "(הספקאו " יע הזוכה""המצן: )להל                                                           
                         

 מצד שני 
 

ספ  רכתלמע  1202/26  מס'  והמציע הזוכה הינו הזוכה במכרז  הואיל: ה יק מדי 
המקומית מוע  רעבו  סניטריים  יםכפש  של  תממוחשב  מעקב  רכתומע צה 

חובב נאות  ש  התעשייתית  ולמפרטים  לתוכניות  כבהתאם  והמנספחצורפו  ם הוויים 
המושפ  המכרז   ממסמכי חלק   ידי  על  נעצה  ורסם  תעשייתית  חובב  המקומית  אות 

 "( המכרז)להלן: "
 

קצועיים והיכולת  המים  הידע, הכישור   ל הניסיון,כי הוא בע  והמציע הזוכה מצהיר             והואיל
 את העבודות ברמה הגבוהה ביותר. צע  בל

 
להז והואיל: המועצה  מהמוברצון  מדיהזוכה  ציע  מין  מרכומעספיקה    למערכת    עקבת 

שפ  תבממוחש מו  סניטריים  םיכשל  חובבעבור  נאות  התעשייתית  המקומית    עצה 
והמפרטים  בה לתוכניות  כנשצורפתאם  ח ספחים  ו  ממסמוהמהווים  המכרז  לק  כי 
לבה המתאם  והכרז,  תנאי  העבודות  את  לבצע  מעוניין  הזוכה  בתנאים  והמציע  כול 

   כרז.טים במסמכי המהמפור
                      

 : דדים כדלקמןבין הצם  והותנה כצהר, הוספיכך הול
 

הזוכה   .1 מהמציע  בזאת  מזמינה  ספיקביצוע  להמועצה  מדי  ומעמערכת   מעקב כת  רה 
העבו  סניטריים  םיכשפשל    תמוחשבמ מועצה  המקומר  חובבית  נאות   תעשייתית 

זה )להלן:    הרד מחוזי נפהרצ"ב כחלק  בלת  כאמור במסמכי המכרז ותנאי ההתקשרות
        "(.  העבודה"
 

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

תיחכ .3 אחרת  המועצה  תורה  לא  עוד  המועצה  של  מפקחב  לעניין  כגורם  ומנהל    מתאם 
 .חוזה זה

 
וזה זה, נספחי  ם בחאם לפרטים המפורטיע את העבודה בהתה מתחייב לבצהזוכהמציע   .4

 ותנאי המכרז. זה זה ועל פי מסמכי הרצ"ב כחלק בלתי נפרד מחואיו ותנכרז המ
 
 
 



 

45 
  המציע   חתימת                              

 

 

 

 
 

 ם על החתום:דיולראיה באו הצד
 
 

    ___________________ 
 ת חותמ               
 
 
 
 
 
 

__________ _________              ____ ______  __________             __________ __ _ 
 גזבר    תעשייתית נאות חובב המקומית   ההמועצ                                המציע הזוכה 
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 תקשרות הה  תנאי – 1פרק 
 
 

 ללי כ –פרק א' 
 
 ות החוזה. ורא ולות בו כדין הרות הכלוההצה  אדין המבו .1

 
 תת ופרשנורוהגד .2

יהיו   2.2 זה  המפולבחוזה  הימנימונחים  בטור  הפירוש  רטים  המשמעות  או    דלהלן 
 ב הקשר הדברים אחרת. הלן, אלא אם כן מחיידל יהמפורטים בטור השמאל 

 
 המשמעות המונחים   

 
 ז.נאים הכללים של המכרהת "תנאי המכרז"   

 
חיו,  שלזוכה, עובדיו,  ע הנציגיו של המצילרבות    זוכה"ה"המציע   

ספק/ מור כל  ולרבות  הפוסשיו  משנה  על  פק 
 ודה. מו לביצוע העבבשמו  או מטע

 
ובין  נספחיו, בין שצורפו  כל    פירושו חוזה זה על  "החוזה"

המיוחדים,   המפרטים  לרבות  מצורפים,  שאינם 
ורף לחוזה  מין וסוג, שהוא שיצ   מכלוכל מסמך,  

 משנות.   יותנוספות או תכנ  ת פרטיםד לרבויבעת
 
 

כל " שירותיםהאו " ה"וד"העב וה  פירושה  וההתחייב העבודות,  ויות  פעולות 
חלק   הוכל  וההתחייבויושל  הפעולות    תעבודות, 

לבצע  שע הזוכה  המציע  זה  ל  לחוזה  בהתאם 
עם   בקשר  ספיקה  ביצוע  ונספחיו  מדי  מערכת 

מרומע ממוחשבעקכת   יםכשפשל    תב 
המקומית   המועצהר  עבו  םסניטריי
נאותהתעשיי מפורשת  בי   ,חובב  תית  היא  אם  ן 

 . וובין אם לא
 

  
 . דרוש לביצוע העבודההציוד ה כל "הציוד"

  
תכנון "החומרים" עזרחומרים,  מד ים,  ציו,  מוצרים,  ד  ידות 

החומרים   כל  ו/או  עזר  חומרי  וחשמלי,  מכני 
 לביצוע העבודה.   האחרים הדרושים 

 
 

יתית  צה המקומית תעשי י המועידע על  מי שיקב  מפקח""ה
  לק קח על ביצוע העבודה או כל חנאות חובב לפ

 ממנה. 
 

 ן בלבד:ללה ימת המקרים המנוייםרש ליון"ח ע"כו
  עם כוחות מזויניםבות  קרויב,  מלחמה, פלישת א 

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

מ גיוס  אינם  שביתו   ם,ילואיכי  והשבתות  ת 
  . נחשבים ככוח עליון
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ותו  עמשמאת החוזה כחיקוק כ ות רואיםרשנזה. לצורך פחוחוק הפרשנות יחול על ה 2.3
 בחוק הנ"ל. 

 
זה 2.4 על  חוזה  הקיימים    פחיונס ,  של  השונים  במקרה  יפורש  לא  בעתיד  יובאו  ואשר 

ממנו,  העולה  ה  הכווננסחו אלא לפי  משמעות כנגד מ-או דו  סתירה, ספק אי וודאות,
ה כל  לוללא  לכותרות,  החוזזדקקות  ולחלוקת  שוליים  ולסה  כותרות  י  עיפלסעיפים 

 משנה. 
        

 נספחים .3
, מהווים חלק  פועל ובין אם לאוים ברפ ם מצוהמפורטים להלן, בין אם ה  כיםהמסמ .3.1

 ל דין. ע את העבודה בהתאם לכבלתי נפרד מחוזה זה, והמציע הזוכה מתחייב לבצ 
 

 ום ביטוחים.שור קיאי א'   נספח 

 ביצוע.  נוסח ערבות ח ב'   נספ

 נספח ג'               כתב כמויות

 וח.  ישות ביטדר נספח ד'   

 ידע. ות לשמירת סודיות מייבהתח   ' פח הנס

 ק בדבר שמירה על מאגרי מידע. רת ספהצה  ספח ו' נ

 נספח בטיחות.                נספח ז' 

 שות המיםות רהנחי   ח'   נספח

 
ה   ל מסמככל  המפורטים  ות  עיל,ים  זה  חוזה  ולשם  לרבות  להלן  יכונו  המכרז,  נאי 

 י החוזה". הקיצור "מסמכ
 

חלק  מכים המהווים  ו המסות זוכה כי ברשע ההמצי את  ר בז למניעת כל ספק מצהי .3.2
שבלתי   אלה  לרבות  זה,  מחוזה  תוכנם,  נפרד  את  הבין  אותם,  קרא  כי  צורפו,  לא 

הקיב כל  את  ביהסבר ל  אשר  ומתח ים  העבודייב  קש  את  עללבצע  האמור    ה  כל  פי 
או אי התחשבות בו    המציע הזוכהאי הבנת תנאי כלשהו מתנאי החוזה על ידי    בהם.
ג שהוא, ולא יהיו  כל סוסף מקבלת תשלום נו שהי לכללספק זכות    קנה לא תדו  על י

 יין זה. עות או דרישות כלפי  המועצה ו/או המפקח בענלו כל תבי
 
 
 הזוכה  רות המציעהצה .4

 
מצהיהמצ 4.1 הזוכה  כ יע  נאות   יר   ברחבי  את    סייר  ובחן  העבודות  נשוא  חובב/באתר 

הפ   התנאים, והנהנתונים  המבנים   הסיבו יזיים,  העבוים  קשורת    ו/או   דהבביצוע 
ים באיזור ,התשתיות, וכל  המפרטים גורמי סביבה ותושב  כניות, התהנובעים ממנה

ו על  תחתימו והכל קודם להצעתפיע על  ו כדי להשיש ברשות אשר  נתון בכל גורם או  
עות כספיות או  ות ו/או תבי פק מצהיר ומתחייב כי לא תהיינה לו כל טענחוזה זה. הס 

בביצוע עבודות    לשהו.ון כשל תנאי או נתדיעה  י   שמקורן באי  עצההמו   לפית, כאחרו
תה  הספק  בדיקהע"י  הטעון  כל  את  בדק  הספק  כי  לכך  ראיה  שהח  יה  ליט  בטרם 

 עבודה. לבצע את ה
 

ישהספ 4.2 כי  מצהיר  הפיננסית,  הלו    ק  הכישורים  יכולת  הניסיון,  המיומנות,  הידע, 
והטכניהמקצו המיעיים  העבודה  וכוח  העבודולב  ושים הדר ומן  ים  ן  שתזמית  יצוע 

אין מניעה להתקשרות בחוזה    חוזה זה ועל פי כל דין וכי   וראותם לה המועצה בהתא
על   ובחתימתו  וזה  זה  התחייבבביצחוזה  פויותיו  וע  משועל  יהא  לא  פגיו  עה  י ם 

 דים  שלישיים כלשהם. בזכויות של צד
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שימסרו 4.3 העבודות  של  על  ההו  לביצועו  כל  יחולו  בלולוהכ  צאותהספק  מסמכי  ת 
 . החוזהו המכרז

 
 

 ראות מילואים ם והוסמכיסתירות במ .5
הספק   5.1  ממרכיבעל  אחד  כל  או  החוזה,  קבלת  עם  מיד  כללבדוק  את  ונים  הנת   יו, 

 ולים בהם.הכל  דע האחרוהמי
 

י התאמה,  ת, סתירה, א . ובין  בכל עת אחר5.1י האמור בסעיף קטן  ילה הספק, בין לפ ג    5.2
ת ממנו  ה אחרהוראוראות החוזה לחת מהא  ה בין הוראהבאל וצא  וכיות,  משמע   –דו  

או  שמסר בפירושו הנכון של מסמך או של כל חלק ממנו,  או שהיה הספק מסופק  
הודעה   המפק שח  מפלדעתלספק,  הספק  אין  כו  יפ הרש  החוזה,  את  הספק  לכה  נה 

והמפק  למועצה  עם העתק  הוראבכתב למפקח  ייתן  תכנח  לרבות  בכתב,    לפי יות  ות 
  ה על ידי המפקח בדבר מחלוקתהודע  מתן  נהוג לפיו. אישיש ל ש  בדבר הפירו  רך,הצו

חריותו א תגרע מא יא לל הספק והבפירוש החוזה אין בה משום הסכמה לפירושו ש
חיבחוז הספק  זה.  לה  תשומת  ביב  ולהסב  מסמכי  דוק  בין  סתירה  לכל  המפקח  לב 

לפני העבו  החוזה  כאביצוע  הוראות  ולקבל  לפי  כן  עשה  לא  מור.דה  ונהג  רוש פי, 
למ לחוזה,  יהסוים  בכ א  למיה  כדי  כאמור,  בסתירה  או  להורות  ך,  המפקח  מן  נוע 

פירוש   לפי  לנהוג  לפי  לספק  יב  קח. הספק מתחי המפ  לעדי שלל דעתו הבשיקואחר, 
או טענות  או דרישות    המפקח לעניין זה, ולא יהיו לו כל תביעות   הוג על פי הוראות נל

 ור. , כאממפקחאה כלשהי של הן הורגיכאמור, או בש, פירופי הג לבשל כך שנ
 

לרבות      אות, דה,   הורהמציא לספק, מזמן לזמן, תוך כדי ביצוע העבוהמפקח רשאי ל    5.3    
 דה. והעב הצורך לביצוע לפי תכניות,

 
ייבות את הספק,  מח  5.3  –ו    5.2ות המפקח שניתנו בהתאם לסעיפים קטנים  הורא      5.4

 ל פי החוזה. ספק ע של הוע  מאחריותו י לגרכדעיף קטן זה בס אמורן בם אי אול
 

רט  כנון, המפות תיות לעבודבזה כי יש לראות את המפרטים המיוחדים, ההנחמובהר       5.5
וההכלל ו/או  י  תתוכניות  שסופקה  ככל  אחרת  זה,  נית  את  זה  כמשלימים  לספק 

ב הכלול  מהם  והתיאור  אחד  כתמכל  ו/או  כהשלמה  האורילתיצית  בא  כלולים ם 
 העניין.  , לפייםבאחר

 
 סדר עדיפויות –בודה כים בעניין הנוגע לביצוע העבמסמ רות סתי .6

צא  רוש שונה וכיולפי  אפשרות  משמעות,  –דו    התאמה,   –  בכל מקרה של סתירה, אי  .6.1
בהואב האמור  בין  אלה  מנספחיו,  באחד  האמור  לבין  זה  חוזה  נספח  ראות  בין  ו 

הנוג  בעניין  לבלנספח,  העיצו ע  ההובוד ע  תכריע  הכלרא ה  לפיה  במסמך    סדר   ולה 
 פויות הבא: העדי

 
 יו. חוזה זה, ונספח  .א
 . מפרטים מיוחדים ומפרטים טכניים מיוחדים .ב
 יים.שראלתקנים י .ג
 ם זרים.תקני .ד

 
מך הבא אחריו מחמיר בדרישותיו מן  אחריו, אלא אם מס  באיםודם עדיף על ההק

 קודם. ך ההמסמעל דיף היה המסמך המאוחר עקודם, שאז יהמסמך ה
 

מק  לאמורף  בנוס .6.2 בכל  שלעיל,  סתירה  מל  בין  וכיוצ"ב  התאמה  אי  סמך רה, 
ישרא תקנים  לבין  לעיל  הנזכרים  המהמסמכים  או  ח וראוליים  הדין,  הספת  ק  ייב 

 בר סדר העדיפויות שיש לנהוג על פיו. ח ייתן הוראות בדקוהמפנות אל המפקח  לפ
 

לע בנו .6.3 לאמור  סת סף  של  מקרה  בכל  ות  אפשר  ת,משמעו   –דו    מה,התא  אי  ירה,יל, 
שונ וכלפירוש  ליוצא  ה  הנספחים הטכניים  בין  לפי  באלה  יכריע המפקח  עצמם,  בין 

ק ינהג  פוהס   בשאלת העדיפות ין,  ף לכל דעית ובכפומקצוב הבנתו ה שיקול דעתו ומיט
הור פי  הסתירהעל  בהסדרת  הכרוכות  ההוצאות  כל  ההתאמהאותיו.  אי  דו  ,   ,–  

 ידו. על   הספק וישולמו ו  עלול ה וכיו"ב יחשונרוש  לפירות  משמעות האפש
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ת המכרז, א  ח על חשבונו והוצאותיו, במועד הקבוע במסמכיהספק מתחייב להמציא למפק 7

 מן:כדלק ישורים סמכים והאהמ
 

 בודה לאישור המפקח. י משנה לביצוע הענקבל רשימת כל .7.1
 

 ת. ודוהעב צועלבי עתו נחוץ לאישור אופקח ואשר לד כל מסמך אחר שדרש המ .7.2
 
 קדמותמובדיקות  .8

כי .8.1 מאשר  הטרם    בדק  הספק  של  טיבם  את  זה  חוזה  והחומרים  חתימת  עבודות 
ות להם השפעה להי  ו עשויה אשר יש א   רמיםת כל  הגוהדרושים לביצוע העבודה, וא

ו/או  ו כל תביעה  מבנים הבנויים באתר, וכי אין ולא תהיה ל  חייבויותיו לרבותתעל ה
כי הספק לוטה  יה חבודות הינה רא צוע עביקות כאמור.  בדיבצע  ק יהספ  טענה בעניין .

 כל המשתמע מכך.  ביצע את הבדיקות על
 

 
זה ם הנקובים בחולומיכי התש  המוקדמות  ותיויסוד בדיקהספק מצהיר כי שוכנע על   8.2

א תוכר פי החוזה. לומהווים תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו ל   , מניחים את דעתוהז
הנ תביעה  לי מא   ובעתכל  מהערכה    מודי  נכבלאו  התי  תנאי  של  על  עבודונה  ידי ה 

 הספק. 
 

צה מטעם המועצונו בכך, להמציא לספק דוחות וסקרים שנעשו  המפקח רשאי אם ר 8.3
העבול אולצורך  אל דה,  למידעם  יהיו   ח  יכלל   ו  יהוו  לא  ולא בלבד,  החוזה  מן  לק  

ה מהחובה  הספק  את  עליו  יפטרו  בדיקות,מוטלת  בעצמו   8.1ף  בסעירש  כנד  לבצע 
המ תהועלעיל.  מכצה  משוחררת  חביה  אול  הדוח  ות  ולדיוק  לשלמות  ות אחריות 

 והסקרים שהמציאה לספק כאמור לעיל. 
 

י בד וככל ויתברר כלעה בזה הינו לידי  מכרז במסגרת  מסר לספק  ע שנר כי המיד מובה 8.4
א לבדוק  החובה  הספק  על  חלה  מדויק  בטראיננו  המידע  והת  העבודות  ביצוע  וא ם 

 כך.  בגין ותועצה מכל חב המ  ר אתשחרמ
 

 
 התקופתות וההתקשר .9

נאי  פק מקבל על עצמו את ביצוע העבודות בהתאם לתמוסר בזה לספק והס  המזמין  .9.1
 זה. הסכם 

 
א הזמן והמאמצים ות תוך הקדשת מלוד העבוור המזמין את  ע עב ייב לבצמתח  הספק .9.2

בנאמנות    שר,ביו  כך  לשם   והוא מתחייב לפעול  כלפי המזמין לשם מילוי התחייבויותיו  
 מקצועיים. ל מלוא יכולותיו וכישוריו הניצו תוך  לטובת המזמין  מחיותמווב

 
ם מהן  בכל חלקית ו/או  וע העבודוביצ  ט לבטל אתכי המזמין עשוי להחלי  לספקידוע   .9.3

ספק בקשר נה ו/או דרישה בקשר לכך, בכפוף לזכויות הא מוותר על כל טע ו ב והשל
ל מקבישאית להמשיך בעצה רמומובהר כי, הכן  כמו  ה.  כם זפסקת עבודתו לפי הסלה

לרבו לקב אחר  ספק  מכל  שירותים  אין ל  וכי  קודם  במכרז  שנבחרו  מהספקים  ת 
 שהוא או בכלל.  ף היק ברת עבודה בכללהע תחייבות י להוות הה כדות מכרז ז בתוצא

 
 בהסכם זה.  ודות כמפורטמתחייב בזה לבצע עבור המזמין את העב הספק .9.4

 
כי בזאאשר  מ  הספק .9.5 לו שבמסגיד   ת  פי חוזשירו  רת וע  על  זה תיו  עליו לשתף    יהיה   ה 

עבו ולתאם  לרבות פעולה  המזמין  ידי  על  שיועסקו  גורמים  עם  המ  דתו  ,  זמיןעובדי 
ועצה. הספק מתחייב  צה עליהם תורה המעהמו   וגורמים בשטח  זמיןמטעם המצידי ג  

ש  הנתונים  כל  את  למועלמסור  הנתיידרשו  את  לקבל  וכן  והכל ים  לבנט הר   וניםצה 
על עבודושהבאופן   המבוצעות  העבויהיה  ידו  ת  כל  עם  ובמשולב  בתאום  דות  ו 

   ה.יות המועצלהנח כל בהתאם  המבוצעות עבור המועצה ו/או מי מטעמה וה
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ם בשרות ואשר הוכנו על ידי הספק  או מסמכים הקשורי  כניתא כח המזמין תשר באי .9.6
לח לא  בהתאם  זה,  האמורוזה  האישור  מאהספאת    ישחרר  המקצועי חריק  ת ותו 

 נו.ק ממע השרות או חללביצו
 

 תקופת ההתקשרות:  .9.7
ועד    תקופתמשך   ההסכם  חתימת  מיום  תהא  ן: ל ה)ל   31.12.23יום  לההתקשרות 

 "(.  תהתקשרותקופת ה"
לה אפשרות  של    3-ב  ההתקשרות  תקופתארכת  למועצה  זמן  כח  12פרקי    "אודשים 

 ( ציה")להלן:"האופ

תקופת   .9.8 האוו/א  רותקשההתבתום  מתקופות  כ"א  ובתום  תתארך פציה  ו  )בהתאמה( 
א אם הודיעה באופן אוטומטי למשך תקופת האופציה הבאה, אל  התקשרותה פת  תקו

 30אי חידושו  די על הפסקת ההסכם ו/או ה הבלעתלשיקול דע םלספק בהתאמועצה ה
   ה(.ומשה )בהתאמשר מו תקופת האופציה ארות ו/א טרם סיום תקופת ההתקש יום

לגמבל .9.9 ההתקשרות י  תקופת  ממשך  המועצהאמו   רוע  תהא  לעיל,  רשרה  בכל ה  אית, 
דעתה   שיקול  לפי  התקשרותהבלעדיעת,  להביא  או    ,  כולה  סיוםחלקה,  זו,   לידי 

בכת ולספק    60של    ומראש  בבהודעה  לספק  טענויום  כל  תביעות  לא תהיינה  ו/או  ת 
הפ התקבגין  למעטסקת  כאמור,  את  זכו  שרות,  לקבל  בורהתמ תו  השירותים גין  ה 

 הפסקה, כאמור.עד הל ידו בפועל עד למונו, עשניתנו, אם נית

 
 

 צוות העבודה של הספק .10

 תאם לחוזה זה. דות בהוביצוע העב לה אחראי עוא יהיל ידי הספק וההשרות ינתן ע  .10.1

 

  בעלי מקצוע בהרכב/מציעים/ל בכל עת אנשים/יועציםבודה של הספק יכלוצוות הע .10.2
לובמ כנדרש  ועחייב הת   וע ביצספר  זה  חוזה  פי  על  פי  ויותיו  במלואן ל  המכרז  תנאי 

 העבודהרחיב את צוות  עדן מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב הספק להובמו
בי העבודות צלטובת  דרי  וביצוע  וע  פי  על  הספק  ללתפקידי  מפקח,  של  כל שותיו  א 

 תמורה נוספת. 
 

רשאהמ .10.3 להחפקח  לספק  להורות  מאנשליף  י  אחד  צכל  עווי  שיקול  בודתת  פי  על  ו 
נמקה, בכל עת, זאת מבלי שהמזמין ישא תן המוחלט, ללא צורך במדי והדעתו הבלע

 ן כך. יכאמור, בג ואנשי צוותי מי מי הספק או כלפבכל אחריות כלפ
 

ועה זו  הקבהסיבה אשר תהיה מעבר לתמורה נוספת תהא    הספק לא יהיה זכאי לכל .10.4
 כם זה. י הסל פ ע  תיוות והתחבויועבוד בחוזה, בגין ה

 
 

ם, התקנות והחיקוקים הרלבנטיים  והלים לו כל התקנים, הנידועיהספק מצהיר כי   .10.5
וכי   העבודות  הנתולביצוע  כל  הע בידיו  ו נים  הדה ובדתיים  לרמשפטיים  ביצוע ושים 

 רות. מתן השיאחר העשוי להשפיע על  י חוזה זה וכל דברהתחיבויותיו על פ
 

ידוע-כמו .10.6 מסכילספ   כן  והוא  כק  וזכויוזכויכל  י  ם  הרוחני  הקניין  היוות  צרים,  ת 
 .רית,  הקשורים לביצוע העבודות הינם של  המועצה לבדההמוסלרבות הזכות 

 
 ללא    ת מסמכי המכרז לא יוחלףבמסגר  ומוצע על ידההצוות,     כי ראשהספק מאשר   .10.7

 כמפורט במכרז.כשירות צוות העונה על תנאי ה שראאך ורק ל
 

 

 התמורה .11
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על פי הסכם זה, לרבות   הספק  המושלם של כל התחייבויות לא ו יצוען המלב  תמורהב .11.1
הרוח  הקנין  זכויות  הקשורותמלוא  הזכות  ני  לרבות  ישל  בהן,  המזמהמוסרית,    יןם 

ש בשיעוריםכלספק  כמפורט  ובתנאי  ר  שלם  במכרזהספ  בהצעתו  לאב  ק  ני  בהתאם 
 ת:הדרך הבאו 

 אספקת והתקנת מדי ספיקה   בסיום -עבור התקנת מדי ספיקה
חודשים מקבלת ההתקנה בזמן תקופת הבדק,    12החל מתום    -ה חודשיתעבור אחזק 

 קודם.  ים שניתנו בחודש המדי חודש בגין שירות
   

הכ .11.2 יבוצ תשלול  חדבשקלעו  מים  דלעיל  שיים  הסכומים  לכל  כדין, ם.  מע"מ   יתווסף 
 כדין.  ת מסגד קבלת חשבוניכני לתשלום המע"מ, לם במועד החוק שישו

 
חשבון,  התשלומים .11.3 הגשת  כנגד  יד  יבוצעו  על  ייפרע  ובכה  יאשר  לפ מזמין  בדיקתו וף 

ודות וע העב יצור בחר מכן ע"י מנכ"ל המזמין. התשלום עבבידי המפקח ולא  רוואישו
תוךיועב בו    45  ר  החודש  מתום  חשבונית  ימים  למועצה  לאישורהומצאה  ה. ובכפוף 

 בודה בשיעורים. הע ולפי התקדמות 
 

 א. לא יהיה זכאי להחזר הוצאות מכל סוג שהו פקהס .11.4
 

ספק  למען .11.5 ומוסמ   ,הסר  בזכוצהר  התמורהם  כי  זה    ה,  בסעיף  הינה הנזכרת  לעיל 
ל הספק  וכי  ומוחלטת  יהסופית  לא  א  תמ זכאי  החזר  נוספתורה  כל  בגין  לרבות   ,

נדרש ובהתאם ה  תפות בישיבות ככל ת, מנהלה, השתלרבות שירותי מזכירות,  הוצאו
איסוףרכי  לצ זמן,  וביטול  נסיעות  המועצה,  צילומים  ודרישות  דפסות, וה  נתונים, 
ככל  בות  ייש רכבים,ודיונים  וכן  את   שידרשו  תהווה  הכוללת  התמורה  טיפולים. 
 . או הפרשי הצמדה וריבית , שינוי במפרט וכיוצ"בת.עבודוכל הבגין המלאה ה  תמורה

 
ב הדבר כאילו קיבל הספק יחש  מפורט בחוזה זהכ  ספים שאושרו לספקהכ  קבלתעם   .11.6

ולא תהינה לו פי חוזה זה    ו עלי גין שירותב  י תמורה לה הוא זכאמהמזמין את מלוא ה 
 פת. ה נוס ו תמורא/ים וענות ו/או תביעות לתשלום כספים נוספכל ט

 
 

 יות ומסמכיםתכנ .12

במפור .12.1 הדגמימוסכם  התכניות,  כל  כי  התשש  המפות,  המפרטים, ם,  ריטים, 
והמסמכיהח שהישובים  הינם  במהלכן  או  העבודות  מתן  לצורך  הספק  קניינו  כין  ם 

ולל  שהבלעדי   אס המזמין  ב פק  זכות  כל  זכויות  ין  לרבות  סוג הם,  מכל  יוצרים 
מו המוסרית.  כומבהר  ובזכותה  התמוסכם  זה המשולורה  י  הסכם  לפי  לספק  מת 

גם כול ועניין,  דבר  לכל  כ  לת,  עבור  ותשלום  יוצרים,  זכות  שי הזל  המוסרית  ש כות 
בלס ו/או  במפות  ו/או  הדגמים  ו/או  בתכניות  במפפק  ו/או  ו/או טירתשריטים  ם 
רך מתן העבודות והספק מוותר בזה על  ים שהכין הספק לצום ו/או במסמכשובייבח

 ם כאמור. יוצריכות  עת מזה הנובענ כל ט
 
אמור כ  ט, חישוב או מסמךה, תשריט, מפרזמין כל תכנית, דגם, מפ הספק ימסור למ .12.2

דר עם  האמור    ישתומיד  מן  לגרוע  מבלי  המזמין.  של  הספק הראשונה  יעביר    לעיל, 
כלמ את  הדגמיהתו  ל זמין  התשריטיכניות,  המפות,  המסמכים ם,  המפרטים,  ם, 

בוהחישובים כאמו  לפי  התקשר ום השל סימקרה    כלר,  למזמין  בין הספק  הסכם  ות 
 ן. פי דרישת המזמיל  לית ו/או קשיחה עם במדיה דיגיטזה. הנ"ל יועברו ג

 
לנהוג בכל תכנית, דגם, מ .12.3 יהיה רשאי  ך  משוב או מס חי  פה, תשריט, מפרט,המזמין 

כל  א  , ללויים, העתקתם, הפצתם, תיקונם וכיו"בג בעלים לרבות שינ מור לעיל מנהכא
ענה ו/או הספק מוותר בזה על כל טאו אישור הספק לשם כך, וסכמת  לת הך בקבצור

 פצה או תיקון כאמור. ה, ה ת משינוי, העתקבעה ו/או תביעה הנודריש
 

ז .12.4 לספק  כי אין  עכבון בכל תכמוסכם  מפ יתנכות  דגם,  שוב או ריט, מפרט חי, תשה, 
שהכין בקשר    מסמך  לו  שנמסר  או  בחזקתו  שמצוי  בפרודת לעבואו  ת לרבו יקט,  ו 

 המזמין. רה של מחלוקת בינו לבין במק
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 סודיות .13

מתחייבהספ .13.1 עובד  ק  וכל  הוא  מטעמו  יוכי  מי  בכל  ישמ  ו/או  מלאה  סודיות  על  רו 
דיעה או ה ע"י המזמין כל יהורשל אדם שלא לכ  רו או ימסרוהנוגע לפרוייקט ולא יעבי

את  מסמך לעדכן  ידאג  הספק  לפרוייקט.  ו/אעוב  בקשר  מטעמו    ודיו  סק שיועמי 
 רוייקט בחובת סודיות זו. בפ

 
הסודיו  מובהר .13.2 חובת  חכי  אינה  להעב ת  הצורך  על  ומידע    ירלה  יות לרשומסמכים 

ד לפי  הכל  מציעים  ו/או  ליועצים  ו/או  המזמיןהתכנון  שהעברתוב   רישת  ע מיד   לבד 
 ש ע"י המזמין. ור אושרה מראו/או מסמכים כאמ 

 

 סיום החוזה .14

זה לידי המזמין רשאי להביא חוזה  יהא    הלן,המפורטים ל  המקרים  ד מןבקרות אח .14.1
לל מיידי,  ב סיום  צורך  מוקדמתא  הודעה  לא  כ  מתן  והספק  לכל יהא  לשהי  זכאי 

יותיו של מזכובלי לגרוע  מ  תשקיבל, וזא  תשלום נוסף מאת המזמין, מעבר לתשלומים 
 או הסכם.ל פי כל דין/המזמין ע

 
ימים    7לא תוקנה בתוך  ה זו  והפר י חוזה זה  פתיו על  בויוהפר איזו מבין התחיי   הספק .14.2

 המזמין.  ב על ידיהמועד בו נדרש לכך בכת  מן
 

סבור מה  פי על   .14.3 הדברים  השירותים  המז  לך  כי  הבלעדי,  דעתו  שיקול  פי  על  מין, 
באופן  מתב עאישצעים  מבטיח  הנ  מידהנו  המקצועית  בלברמה  ו/או  וחות דרשת 

וך פרק הזמן קט בתלא נלבד שהספק  ב שלני, ופן רהזמנים ו/או התקציבים ו/או באו
בהתרא  המזמישנקבע  מאת  שקיבל  בכתב  בצעדיםה  שי  ן  לפי  דעתו קוהדרושים,  ל 

 מזמין, לתיקון הליקוי. של ההבלעדי 

 

ו הליכי צון, או ננקטו נגד ק מרטה על פירוחלה, או שקיבל  הוצא נגד הספק צו פירוק .14.4
ם, או  נכסי  ינוסנגדו צו כ   אאו הוצ  רגל,ת רגל, או שפתח בעצמו בהליכי פשיטת  פשיט

נושים    דרו שהגיע הספק להסבועים, א ים או מפרק זמניים או קשמונה לו כונס נכס 
נושי אועם  ההח  ו  שהצו,  ובלבד  נושים,  להסדר  להגיע  להם  אשהציע  ההצעה    ולטה 

 נתם. ים ממועד נתיימ  30בוטלו בתוך  ר לא מינוי כאמוה

 

ת  הספק .14.5 במילוי  להמשיך  יכול  מסיבופקידלא  על   תו  כוח  אובדן  פטיר   יון, של  או  ה 
     רצופים. ימים  14תקופה העולה על כושר עבודה ל

                    
החוזה  .14.6 הספקאו    סיום  ידי  על  הפרתו  בשל  שלא  שמורביטולו  למועצה  הזכות  .  ה 

 לעיל.  9.9סעיף אות ול בהתאם להורלפע
ב  על האמור  א אף  מקום  יהא  ר  חכל  זה,  עת,  בחוזה  בכל  המזמין  סיבה  רשאי  מכל 
תו לידי גמר על ידי ולו או מקצוזה זה כ יא ח שיקול דעתו המוחלט, להב  על פי  יא,שה

בכתב  הודע ידי    30ה  על  חתומה  לספק  מראש,  המימים  של  החתימה  זמין,  מורשה 
ידו א   להפרת החוזהומבלי שהדבר יחשב  לטתו  יב לנמק את החייה ח י שיה מבל   ועל 

 לשהו לספק.חייבו בפיצוי כי

 :4.61יף ה כאמור בסע נתנה הודע  .14.7
 ה. וב בהודעה נקהחוזה במועד שיהי  יסתיים 

 
מו  המזמין .14.8 לאותו  עד  לספק,  כפי  ישלם  התמורה  של  חלקה  את  החוזה(,  )גמר  עד 

אותו מועד ולפי  עד ל  ו על ידי הספקע שבוצודות  התחשב בעבתקבע על ידי מפקח בש
 וזה זה. ח ף הרשום בגוח התשלומים לו
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התשלו  הספק .14.9 כי  ומסכים  יהוומאשר  כנ"ל  ס ם  סיה  תביעה לוק  כל  של  ומוחלט  ופי 
ו/  ו/או ו/א טענה  נזק  רווח  או  אובדן  ו/או  הפסד  ו/או ו  שנגרמו  הוצאות  ו/או  צפוי 

 . כאמורלידי גמר ק מחמת הבאת החוזה ייגרמו לספ 
 

חוזה  ה  םמקרה סיו  דים, כי בכל הר ומסוכם בין הצדק מוצ מנת למנוע ספ  לע .14.10
סיבה   ה מכל  הסיבות  )לרבות  בחוזשהיא  ז מנויות  רשאי  לעיל  הה  המזמין  יהיה   )

אתלמסו ח   העבודות  ר  או  לכל כולן  השלמתן,  את  ו/או  אחרים   לקן  גוף  או  אדם 
במסמ זה  לצורך  אוולהשתמש  כולם  התכנון,  כ  כי  כל   ו עיניראות  מקצתם,  ללא 

 או פיצוי לספק.  , שכרתמורה
 

  רבות בביצוע מזמין או מי מטעמו, לבאופן מלא עם הה  ללשתף פעו   הספק מתחייב .14.11
וראויה עם הספק החדשפה הויחפ יד שנב  למת  על  כל  י המזמין,  חר  לרבות העברת 

בחו  המסמכים, כאמור  ידו  על  שנעשו  ועבודות  כאמור חישובים  חפיפה  זה.  לא    זה 
הס תזכה   באת  כלש תפק  נוסף  ושלום  בשלמותה הו,  תבוצע  תום    היא  ימים    60עד 

לקבלת    לעתור  שאי פק לא יהא רהפסקת עבודת הספק. הסדעת המזמין על  הו  מיום
מטר אשר  מניעה  אצו  תוצאתותו  ביצ  ו  צעיכוב  לרבות  באתר,  עבודות  מניעה  וע  ו 

אי  כפק זהא הסנוסף לא יבמסגרת חוזה זה. ב  לשימוש במסמכים אשר הוכנו על ידו
 . צעו מכוחוהעבודות שבובקשר עם חוזה זה ו כבון לכל זכות ע

 

 מעביד  - העדר יחסי עובד .15

אי ואין  כספק עצמעוץ ן למזמין את העבודות וייק נותפהס פק מובהר כיהסר ס  למען   .15.1
עובד  ול יחסי  יהיו  בין המזמין  מעבי   -א  ו/או  בין הספק לבין המזמין  עובדי  ד  לבין 

ו/ ש   הוראה תחייב להכניס  מספק  מו. האו מי מטעהספק  ייערך  כאמור בכל הסכם 
עובדבינו   מטעמו  ו  ילבין  מי  לו/או  בקשר  ידו  על  ולהשיועסק  את    תנחופרוייקט 

 ראה זו. ר הוובדיו ו/או מי מטעמו בדבע
 

מוסכם  לגר  מבלי  .15.2 לעיל  האמור  מן  בגין  וע  או  לספק  ישלם  לא  המזמין  כי  במפורש 
מי מטעמו  ה ו/או  וו/או  כל תשלום  ספק  החלי/מס  ביטוח  על  או  בשל  ם  דין  כל  פי 

 .   טענה כאמור בזה על כל דרישה ו/או, והספק מוותר ידב מע -עובד מם של יחסי קיו
 

ימים    30את המזמין בתוך  או לשפות  /לפצות ו  הספקהאמור לעיל מתחייב    עלף  נוס  .15.3
 ו/או  ו לעובדיוהם המזמין לספק ו/א מדרישה, בגין כל תשלום ו/או הוצאה שישא ב

הנובעים  למי המזמין  מקבי   מטעמו  בין  כי  מאלעה  מי  ילבין  נקשרו    -עובד    סיחו 
כאמו  מעביד, תשלום  כל  במלרבות  שישולם  בחבות    פשרה  תסגרר  הודאה  ללא 

 חסי עובד מעביד כאמור.קיומם של ינה בדבר מטע  כתוצאה

 

 אחריות הספק  .16

המזמי  הספק  .16.1 כלפי  אחראי  וה יהיה  הפסד  נזק,  לכל  שייגן  לוצאה  ו/או   ן מזמירמו 
ו/ צד מפקח  מהפרת    ג'  או  לפיהתחייבויות  כתוצאה  כתוצה  הספק  או  זה  אה  סכם 

רם  ל שגודות או כל פעולה או מחדר לעב שבק  דון של הספקמפעולה רשלנית או בז
בין  למזמי נזק  אן  בעקיפין.  ובין  צד  במישרין  כל  לגבי  גם  תחול  הספק  של  חריותו 
מתחייב הספק    לעיל,רוע מן האמור  גלי לת. מב קב העבודושייפגע או יינזק ע  שלישי

לשפולפצו ו/או  המזת  את  תשלוימת  כל  בגין  המזמי ן  ששילם  הוצאה  או  לצד  ם  ן 
הוציא המזמין  או הוצאה של תשלום  ות כו יינזק עקב העבודות לרבפגע אי שי  שלישי

ו  מתן אישור המזמין אוצאה כאמור. למען הסר ספק מובהר כי אין בבקשר לכל ה
וב של  מעשה או חיש פרט, תשריט, מסמך  גם, מתכנית, מפה, ד  ולה,כל פע המפקח ל

ותו על  מאחריוזה  וראות הסכם  הספק מאחריותו בהתאם להכדי לשחרר את    קפהס
 פי כל דין. 
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ק לכל נזק ו/או פגיעה ו/או  מין אינו אחראי כלפי הספבהר כי המזר ספק מון הסלמע  .16.2
ר עם  ו בקשו או למי מטעמי עובדאו ל   רמו, לספקנה שייגרמו, אם ייגחבלה ו/או תאו 
 . נונו והקמתוהפרוייקט, תכ 

 
יעו להם  ק שיג זהנ  רה, בכל דמיו/או את הניזוק לפי המקפצה את המועצה  י  הספק  .16.3

יחיה וכל מי  ש את המועצה, עובדיה, של לוטין ומראמשחרר לחספק  על פי כל דין. ה
וחבות   אחריות  מכל  מטעמה  חבלשבא  תאונה,  כל  ובגין  ליקוי  נ/ה  אאו  ר  שזק 

 לה שהיא. דין, בכל עיסכם זה ועל פי כל פי ה באחריותו על
 

ישתה הראשונה  עם דר  מיד את המועצה  זה לפצות ולשפות בשלמות הספק מתחייב ב  .16.4
תוגש ע"י אדם ו/או    ישה, מכל עילה שהיא, אשרביעה או דרנגד כל תק וכ בגין כל נז

נגוף כלשהו, לרבות המו ו/  נגד  ו/או  גד המועצהסד לביטוח לאומי,  או  מי מעובדיה 
שבא  של מי  ו/או  בגיןוחיה  תאונ  מטעמה,  או  ,הכל  הפסד  הינם    חבלה,  אשר  נזק 

פי  באחריות   על  ו  םהסכ הספק  בגין  זה  וכן  דין,  כל  פי  סבירוהוצאעל  אשר  ות  ת 
ובלבד שהמועצה הודיע לספ צה נשאה לשם התגוננות מפהמוע ק  ני תביעה כאמור, 

 ונן מפניה.  להתג  ה ותאפשר לספקש דרי ו/או כל תביעה בהקדם אודות קבלת
 

 ח  ואחריות  ביטו .17

 

 הוראות    ספקה  לו עי דין, יחולאו על פ \ע"פ ההסכם ו  פקס רוע מאחריות הגלמבלי  
ואישור הביטוח המסומ בנספח הבי   ח כמפורטביטוה              ונספח  טוח  א'  נים כנספחים 

 מנו. ד הים חלק בלתי נפרלהסכם זה, המהוויד'  
 
 

 ריות הספק אח  .17.1

אחרא  יהיה  ב הספק  שהוא,  נזק  לכל  לי  לנזנין  בין  גוף  אחר    זקק  נזק  ולכל  רכוש, 
או מחדל מצד  שה וצאה ממע, כתלכל עובדו/או  ישי ו לכל צד שלשייגרם למועצה ו/א

בין    בקשר אליהם,  ו מישרין ובין בעקיפין מביצוע העבודות ו/אע, בין בהספק, הנוב
ידי  ובין אם נגרם על    ר מכן, בין אם נגרם על ידולאחובין    ודותמהלך ביצוע העב ב
 יו ו/או כל הנתון למרותו. וחבדיו ו/או של וע
 

לפגוע  .17.2 לעיל  מבלי  יומאמור  כ,  הספק  בהר  לקייםמתחי י,  פקודת    את  יב  הוראות 
)הבטיחות   תש"ל  בעבודה  חדש(  די  1970  -נוסח  כל  הוראות  לבטיח  ן וכן  ות,  הנוגע 

וכבה לעניין,  לעתאם  בהן  המועצה  תאםבוד  של  העבודה  בטיחות  לתוכנית  לעניין   ,
 ידי משרד העבודה.    עלכפי שתאושר  ,העבודב

 
כל דין, ממועד  פי  ה או על  כם זעל פי הסחברה  ות ה ות ומהתחייב מבלי לגרוע מאחרי  .17.3

הס אותחילת  זה  זה,  כם  הסכם  לפי  השירותים  מתן  תחילת  החברה    ממועד  על 
ולק לער ה וך  חשבון  על  בחברחברהיים  ב,  ב ת  לעריכת  כחוק  מורשית  יטוחים  יטוח 

את  המפורטים ו טהבי  בישראל,  א'  ב  חים  כנספח  המסומן  ביטוחים"  קיום  "אישור 
ומהוו  חל להסכם  בלתה  ה ק  נפרד  למ  ימנוי  עלשך  וזאת  תקופת ההתקשרות  י  פ-כל 

( נוספות  3יים )למשך שנת  –ר  צוכל הארכה שלו, ולעניין ביטוח חבות המו  ההסכם,
 סכם זה. ת הם תקופלסיומעבר 
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מ   .17.4 ספק  הסר  אין  למען  כי  בזאת  לקי  ותבחובובהר  הספק  כאמור    וםשל  הביטוחים 
האמור   על  להתנות  לאחריובכדי  ב באשר  כתו  וגין  נזק,  האין  ל  וחים  ביטבעשיית 

 ת מכח כל דין או נוהג. כל אחריובכדי לפטור אותו מ
 

בת  .17.5 אין  כן,  מחשכמו  כלשהו  הבלום  לשחרברת  בכדי  אתיטוח  ריותו מאחהספק    ר 
על ידי הפוליסות    סהגם שאינו מכופו נזק  ב בפיצוי בגין כל  כאמור. הספק יהא חיי

בפ חייב  יהא  זה  נובכלל  לגבי  פיבעבו  זקיםיצוי  לא  הביצתה  רם  את    טוחחברת 
 המועצה. 

 
ותו  כום הפיצוי אסקרים בהם גבוה שיעור הנזק שנגרם בפועל מאת כי בממובהר בז  .17.6

הביטושי חברת  ח למה  יהח,  הייב  הסכום  א  יתרת  את  להשלים  למלוא  ספק  ביחס 
 . הנזקשיעור  

 
מצהיר  .17.7 תעשייתי,  הספק  מועצה  הינה  שהמועצה  לו  ידוע  קיימכי  אשר  בת,  ה ים 

מסוכחומ מתקננים  רים  מתחים  וכן  והוא  שונים  להעסהנדסיים  ורק  ייב  אך  יק 
צמו  ע בעועצה. הספק יבצנאי המשרת עבודה בת פעובדים אשר בריאותם תקינה ומא 

לתם  כותם התקינה ויואברי  ידרש לצורך ווידוא שבונו כל בדיקה לעובדיו שת ל חוע
 להמשיך לעבוד בתחומי המועצה. 

 
בכמב  .17.8 לפגוע  דבלי  אחרל  ב   ר  פוטר  הסכםהאמור  מכל  הס  זה  המועצה  את  בזה  פק 

ין כל  עצה בג לפצות את המו  פיו ו/או עובדיו ו/או מטעמו והוא מתחייבחריות כלא
שת  מכ גרם  הוצאה  מ לה,  שיגרם ל  נזק  כל  בגין  וסוג  עובדיו   ין  ו/או  מי    וו/א   לספק 
 שהות בתחומי המועצה כאמור. ה מטעמו עקב

 
מתחיי .17.9 כ הספק  את  לבצע  התב  בהחייבו ל  זהתאם  יותיו  ככל בא  לחוזה  שימנע,  ופן 

 ליתר הפעילויות הקיימות בסביבתו.  כל הפרעה הניתן, 
 

ה   מבלי .17.10 ביתר  ונספחי וראות  לפגוע  זה  מחוזה  הו,  מכל    ספקשחרר  המועצה  את 
עובדי המועצה או לצד ג', וכן  מ  ובדיו או למיע מלמי  נזק שיגרם לו או    אחריות לכל

הפרת הוראות סעיף זה,  קב  צד ג', ע של    מועצה אושל ה  ק או רכוש של הספלציוד או  
 לה עקב כך.   יב לשפות את המועצה בגין כל הוצאה שתגרם הוא מתחי ו

 
שימנע, ככל  תיו בהתאם לחוזה זה באופן  ויוהתחייבכל    מתחייב לבצע אתהספק   .17.11

 ויות הקיימות בסביבתו.  ילרעה ליתר הפע פה כל  הניתן,
 

בי .17.12 לפגוע  חמבלי  הוראות  ונוזה  תר  מזה  את  שחררספחיו,  מכל  המ  הספק  ועצה 
כן  או לצד ג', ו  לו או למי מעובדיו או למי מעובדי המועצהק שיגרם  אחריות לכל נז

  ת הוראות סעיף זה,ועצה או של צד ג', עקב הפרהמ  או של  הספקוד או רכוש של  לצי
 ך.  ת המועצה בגין כל הוצאה שתגרם לה עקב כא מתחייב לשפות  אוהו

 
להם הוא  ם זה ומאחריותו לנזקים  הסכפי  -על   הספקייבויות  מהתח   גרוע ל   מבלי .17.13

  בנספח א ובנספח מפורט  עשות ביטוח כלפי כל דין. הספק  מתחייב  -יהיה אחראי על 
ל על הספק   ו חוח תד ממנו  עלות הביט ם זה ומהווים חלק בלתי נפרהסכמצ"ב לד ה

 ד.לבב
 

וסכו  הביטוח .17.14 האחריות  גבולות  ההנדרש,  הביטוח  בארשוממי  על  ים    קיום ישור 
ר של המועצה או  מי מטעמה להיקף  שום אישונם מיזעריים ואין בהם מ, הביטוחים
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ה לס וגודל  העומד  יהיה   ביטוח.יכון  הספק   ביטלקב  על  כפי  וח  וע  ביטוח   וסכומי 
 ישי כלשהו. של למועצה ולצד  ,לו   על מנת למנוע הפסדהסיכון 

 
אשר    בכל .17.15 הנוספים  הספק  הביטוחים  קשוואש  יערוך  לנשור  הסרים  ,  א  זה  כם 

לוף של מבטח הספק כלפי המועצה והבאים  זכות התחה סעיף בדבר וויתור על  יהי
 מה. עמט

 
,  ד תחילת מתן השירותים בפועמועקף או  לתו  כניסת הסכם זה  ם לפניימי   10 .17.16 ל 

מבניהם ימהמוקדם  למועיצ,  הספק   כשהוא    צהא  ביטוחים  קיום  על  האישור  את 
חבר-על   חתום ביידי  בת  רישיטוח  שעלת  מדינת  ון  הביטוח  ישרל  בסוגי  לעסוק  אל 

 בהסכם זה.  הנדרשים 
 

הבי  14 .17.17 תקופת  תום  לפני  בא טימים  הנקובה  ע וח  ביטוחיםישור  קיום  ימל  ציא  , 
קפק  הס על  האישור  את  שוב  כשהואלמועצה  ביטוחים  מבטחי   םחתו  יום  ידי  ו  על 

ת  כי  מאשרים  "אנו  הכותרת  תחת  שלו  זבסיפא  אישור  מווקף  לה  תקופה,  ארך 
 ן:".  דלקמכ

 

הביטוח או עם סיומה, ימציא הספק    לך תקופתוהספק יחליף מבטח במה  המידב .17.18
תהליך זה    החדש.  בטחידי המעל    ורי כשהוא חתוםור המקאת העתק האיש   למועצה 

הסתיימו התחייבויות הספק    לאקפו וכל עוד  ותזה בעצמו כל עוד הסכם  יחזור על  
 . ניהםהמאוחר מבי   על פי ההסכם,

 
גם לאחרוח  סדיר ביט ב לה מתחיי  פקהס .17.19 פת ההסכם  תום תקו  אחריות מקצועית 

 דין.על פי חבות חוקית   וולהחזיקו בתוקף כל עוד קיימת ל
 

)סעעיף  בס  האמור .17.20 ומק יף  זה  מתלה  תנאי  הינו  פעילותביטוח(  להתחלת  של    דמי 
 ה.  עצפק  עבור המוסה

 
בהמצא  מוצהר .17.21 כי  בין הצדדים  ביט ומוסכם  כת אישור  איאמור  וח  ום  ן משלעיל, 

כם זה, ו/או על פי דין, בין אם חברת  על פי הסכלשהו לספק  מאחריותו    טורמתן פ
לטהבי התחייבה  ע וח  כאמור  פצות  נזקים  לא  ובין ל  ביטוח  ו,  אם  אישור  והמצאת 

ה לעיל,לידי  כאמור  להטיל  ב   אין  מועצה  כדי  לגבי    עלה  כלשהי  אחריות  המועצה 
 של הביטוח.  היקפו וטיבו

 
ביו  צהרמו .17.22 הצמוסכם  כי  ן  אהמודדים  לבדוק  רשאית  תהיה  האישורעצה  על    ת 

 כך .  ת קיום ביטוחים אך לא תהיה חייבת לעשו
 

או  רשאית לבקש מהספק  לשנות    היהועצה תי המם בין הצדדים כומוסכ  מוצהר .17.23
מנת להתאימו להתחייבויות על פי ההסכם. ל  ום ביטוחים עי קעל    לתקן את האישור

ים ולא  ת האישור על קיום ביטוח ינו ישור לתק וה אי לא תהושינו   ן אוהבקשה לתיקו 
 חול עקב כך על המועצה אחריות כל שהיא.   ת

 
תחילת ביצוע ההסכם עקב אי  ב בל עיכויחו  הצדדים, כי באםם בין  ומוסכ  מוצהר .17.24

פק  בכל הוצאה או נזק שיגרם עקב  הס כנדרש, ישא    חו ביט   המצאת או אי הסדרת
 כך. 

 
י  הספק .17.25 למבוטחים  בלתי לנזקים    אחראי היה  לבדו  מתחת  ,  שהם  נזקים  רבות 

 תפות העצמית הנקובה בפוליסה. בול ההשתלג
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סכו  לנזקיםיהיה אחראי    ולבד   הספק .17.26 על  ה העולים  ולות האחריות  וגב ביטוח  מי 

 יסות. הנקובים בפול
 

ו/או  נה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המועצה  טעתהיה לו כל    אלכי    מצהיר  הספק .17.27
הבא ו/א   נבחריה מטעמהו  שה בגי  ים  נזק  הביטווא  ן  עפ"י  לשיפוי  הנ"לזכאי  ,  חים 

לנזק   אחריות  מכל  אותם  בזאת  פוטר  האמור  כוהוא  באמור.  פטור  לעיל  דבר 
 פי מי שביצע נזק בזדון . כל א יחולות למאחרי

 
ל  הספק .17.28 אחראי  עבור  םתשלו לבדו  ההשתתפויות  ה  הפרמיות  לתשלום  ביטוחים, 

 י הפוליסות. תנא פי -ח עלמבוטלות על ההמוט ובותמילוי כל הח העצמיות ול
 

הוראוהספק    הפר .17.29 ו/את  זכויותיו  את  המפקיע  באופן  הפוליסות  זכויות  א ת  ו 
ופן מלא  לנזקים שייגרמו למועצה בא  ראיפק  אח א הסבאים מטעמה, יהעצה וההמו

ו  תובלעדי,  תביעוי הלא  לו  המות  ינה  כלפי  אחרות,  או  כספיות  טענות,  עצה,  ו/או 
 פי המועצה.כל  נה כאמורל טעלהעלות כנוע מהא מ והוא י

 
היה המועצה  תבותו לפי המפורט לעיל במלואו או בחלקו,  ק בהתחיילא עמד הספ .17.30

ועל  חים או חלק מהם במקומו של  יטואת הב  ערוךאך לא חייבת, ל כאית,  ז הספק 
מועצה  כום שהוא, וזאת מבלי לגרוע מזכותה של הס  לם במקומו כלשלאו  / חשבונו ו

ל  של ביטו   של הספק תחול גם במקרה   ומו יטוח במק וך בזכות לער חר. העד אלכל ס
 הביטוח במהלך תקופת ההסכם .

  

 ויותכהעברת ז .18

לשהי  או לשעבד או למשכן בדרך כ  חותאו להמהסב  אי להעביר או לינו רשהספק א  .18.1
  חלק מהן לפי הסכם זה אלא בהסכמת המזמין ל  בויותיו או כיי והתחאת זכויותיו  
 .   מראש ובכתב

 

ו/או להע  רשאי  מיןהמז  .18.2 זכויולה  ביר  את  להמחות  ואו  והתח סב  כלפי  תיו  ייבויותיו 
לפי שי  זה  לפי הסכם  וללול דעתו הבלעקהספק  צורך בהסכמת  די  ובלבהספקא  ד  , 

המזמין    ותאת התחייבוי   ומ ל עצויות כאמור יקבל עמקבל הזכויות ו/או ההתחייבש
 כלפי הספק. 

 

 קיזוזים  .19

זכ .19.1 חיהמזמין  לא  אך  הפולרכו  -יב  אי  את  הנזכרוליסוש  ב ת  ו/או  ת  הביטוח  נספח 
תשלומלשלם   לאאת  והספק  ובמידה  אם  במועדיהן,  הפרמיות  במקר   י  כך.  ה  עשה 

מיום ההוצאה  הוציא, בצירוף הצמדה למדד  ם שן בסכומזמי ישפה הספק את הכזה  
 ום בפועל. לשם התעד יו

 

הוא מזה .19.2 חייב  אותו  סכום  מכל  לנכות  זכאי  ה  מין  את  בהסכומ לספק,  הוא ים  ם 
ו/או דין על הספק והכל    כח ההסכםו/או פעולות המוטלות מ  אותעקב הוצ  חייבהת

-לשהו. כמום כנו סכות ממדה ויחליט לנכו פק במימין יודיע לסזבהצמדה למדד. המ
 דין ולפי כל הסכם.   כללמזמין ע"פ  ב יק חילקזז כל סכום שהספכן זכאי המזמין 

 
המזמ-כמו .19.3 זכאי  תחתכן  לעכב  המגיעסכומ  ידו  ין  לים  בשל  ים  או  דריספק  שות 

משפטיות   כתביעות  המשהוגשו  עלול  ואשר  התכנון  עם  בקשר  המזמין  מין  ז נגד 
 בהם. להתחייב 
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 י דהן כפי סעיף זה ואין בהמזמין בגין זכויותיו על    על  ל חובהול כמובהר כי לא תח .19.4

י  על פ  ותיוו והתחייבוייר את האחריות מהספק לבצע את כל חובותיעבלגרוע או לה
 ה. הסכם ז

 
 ן העסקה שיגיש הספק: שבוקיזוז מח .19.5

 ה.  מלא של המועצהב לספק את מלוא השירותים לשביעות רצונה פק מתחייהס
 

המפורטים בנספח  מידה ויארע אחד מן המקרים  י בזאת, כים בהספק מאשר ומסכ   .19.6
מסכ   םכלהס  ה' הוא  ה  ים זה,  בנספח  המפורט  בסך  הקיזוז  בסכום  וזאת  לשאת   '

 ה'.  פח רטים בנס המפוה ומקרה  ל מקרם לכבהתא
 

  –דה  וים בנספח ה' להסכם זה במהלכו של חודש עב ם המפורטאירעו מספר מקרי  .19.7
 ד.  נפרמקרה ברה וזוז בגין כל מקפק בקייישא הס 

 
המקרים    .19.8 מן  מקרה  ה'ארע  בנספח  במהלכו  רמספ  המפורטים  חודש  ש   פעמים  ל 

 . בנפרדקרה כל מקרה ומ יישא הספק בקיזוז בגין –העבודה 
 

שלמוע .19.9 הזכ צה  כאמוות  מורה  הקיזוזים  את  בלגבות  לעיל  סכום  ר  קיזוז  של  דרך 
זזה  קי  פק. לאי הס שהוגש לה על יד תשלום  מן החשבון ל  שהקיזוזים של אותו חוד

לבצע את ת  מורה לה הזכוש  תהא  ים מכל סיבה שהיא,המועצה את סכום הקיזוז 
 שים הבאים.  הקיזוז מחשבונות העסקה של החוד

 
מקרבכ .19.10 המו ל  בו  קיזזהעצה  ה  בזמנם    את  לא  ש  –הסכומים  למותהא  עצה  מורה 

 פרדת.  ביעה נם הספק או בת עהזכות לבצע את הקיזוזים בגמר חשבון 
 

עם  טמעות  ויתור השתק או מניוז במועדם לא יהא בה משום  קיזכומי הית סאי גבי  .19.11
לג הקיזוז  בוהמועצה  סכומי  את  הזכ  –ת  שמורה  על ולמועצה  לפעול  די פי    ות  ן  כל 

 זוזים. הקי לגביית 
 

             ר ניגוד ענייניםהעד .20
בת  ולטועבור המזמין     נאמנותעמו אך ורק בט. בביצוע העבודות יפעל הספק ו/או מי מ20.1 

ו/או  נטר האי לספק  המזמין.  של  תצמחסים  לא  מטעמו  מביצוע    ת טוב  למי  הנאה 
  עצמו א יעמיד  הוא לזה ויטוי בחוזה  בודות מעבר לתמורה כפי שהיא באה לידי ב הע

בו עהו  במצב  בניגוד  להימצא  עלול  עא  במצב  ניינים  או  של המזמין  האינטרסים  ם 
ל הנאה    ושיצמחו  מכ  כאמור.טובות  לגרוע  האמולליומבלי  מ ת  כי  ר  תחייב הספק, 

הפ וכל  יהוא  לא  מטעמו,  אחר   ו עניקועלים  גורם  המעורב  )  לכל  המזמין(  שאינו 
שירותים כגו  בעבודות,  יעכלשהם,  פן  הקש וץ,  ביקוח  או  במיעבודות,  ור  שרין 

 ין ללא תמורה.תמורה ובבעקיפין, בין ב
 

כי    .20.1 מובהר  ספק  הסר  רשא הלמען  אינו  לקבלספק  כל  י  ו/או  אחר תמו  כספים  ת  רה 
 ין. ל גורם שאינו המזמ כל הקשור במתן העבודות, מכב

 

ע  בביצו ותי  עניינים מה  ודיע למזמין על כל חשש לקיומו של ניגודלההספק מתחייב    .20.2
   זה.וא מכרז ת נשהעבודו

 

 ערבות לקיום החוזה  .21
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מ   .21.1 ימציא  להבטחת  זה,  לחוזה  בהתאם  הספק  חיובי  למועצה,  הילוי  לאחר ספק 

רים לצרכן, כאשר  אוטונומית צמודה למדד המחיית  ת בנקאערבותימת חוזה זה,  ח

מדבהמדד  ה יהיה  חודשד  סיסי  בי2021ספטמבר    בגין  שפורסם    15.10.21ום  , 

על  רישה,  ברת פירעון עם ד  תית נאות חובב", עשיית התועצה המקומי "המ   לפקודת 

כנספח  והמסומן    ך זההמצורף למסמסח  הערבות יהא לפי הנו  נוסח.  ₪  00020,סך  

 ". ביצוע חוזהערבות , "ב'

ידי  ל  וקפה בכתישאר בתנקאית  ב ההערבות   .21.2 נותן  מהלך תקופת החוזה. ותחודש על 
לפ פק  30חות  השירות  בטרם  ההעת יימים  תפ ,  כלשהו  ובשלב  לא  יה  הערבות,  קע 
המ תשלומיםתשלם  הש   ועצה  לנותן  להאכלשהם  עד  של  רירות  חידושה  או  כתה 

 ההסכם הפרה יסודית. ן השירות יחשב כמי שהפר את ונות ות הבנקאית ערבה

 
תערבות     .21.3 כבטהביצוע  הורחושמש  כל  של  מדויק  ולמילוי   לקיום  מסמכי  ן  אות 

בכללי החוז לפגוע  מבלי  העראמוהת  ו ה.  תשמשנה  לעיל  ולכיסוי  ר  להבטחת  בויות 
 של:

 
הפרה או אי  כל  עקב ו/או בקשר עם    ההיגרם למועצאו הפסד העלול לכל נזק   .א

 . י תנאי כלשהו מתנאי חוזה זהמילו 
 

והתשלו .ב ההוצאות  הקשוימ כל  לספק ם  או    צהשהמוע   רים  להוציא  עלולות 
 חוזה זה.   ב בהם  בקשר עםלשלם או להתחיי

 
ו  ויות, כולם את לגבות את סכומי הערב ר תהא המועצה רשאיאמוכה רבכל מק 

 חת או משך מקצתם, בפעם א
ולהיפרע מב פעמים,  הנמת  ספר  לגבי  ההוצאות  זקיםוכן  ההפסדים,   ,

 ים כאמור. והתשלומ
 

אית  ערבות הביצוע. לא עשה כן הספק רש  אתלפעם,    יך, מפעםב להארייהספק מתח   .21.4
לממ ולהחזיק המועצה  הערבות  את  אדבי  ש  כבטה  הערבות  סכום  לקיום  ת  חון 

 ות החוזה.ק של כל הוראומילוי מדוי

 

 תשונו .22
לו תוקף אלא אם נערך    יהיהבמשתמע, לא  או  ל הסכם זה, במפורש  שכל שינוי   22.1

 ונחתם ע"י הצדדים. בכתב 
 

תיזכמהפעלת  הימנעות  ארכה,    לכ 22.2 לא  כאמור  בזכות  שימוש  אי  או  חשב  ות 
ו/א השתק  כויתור  ו/או  מניעות  התחייבותוש  רלדמו  כל  כל    ביצוע  לתבוע  ו/או 

 זה. ת הצדדים לפי הסכם ו ת מהתחייבויהפרת כל התחייבותרופה בגין  סעד או

 
דדים  צהואר רשום לפי כתובות  לח מצד אחד למשנהו תישלח בד שתישכל הודעה   22.3

להסב ומבוא  זה  לאחרתיכם  ימים  ארבעה  נתקבלה  כאילו  בבית    חשב  מסירתה 
כדיה באמור  אין  אוע  ר לג  דואר.  למסירה  הזכות  ההודעה מן  תיחשב  שאז    ישית 

 מסירתה. כנתקבלה עם 
 

 י משנהנעובדים וקבלהעסקת  .23
השילש  מתחייב  הספק 23.1 אספקת  ובערותים  בהיקף  אדם  כוח  להעסיק  ל  ם 

מה הגבוהה ביותר במסמכי  ברירותים  אספקת השש לשם  רדכישורים, ניסיון כנ
   .המכרז
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יהיה    הספק 23.2 זר לא  עובד  להעסיק  התעסדרת גכה  רשאי  שירות  בחוק  וקה,  ו 
 שנה. מובין כספק  ם זה, בין כעובדרך ביצוע הסכ, לצו1959התשי"ט  

 
יהיה אפק  בכל מקרה, הס 23.3 לו   חראילבדו  ומין  סוג  זכאי    לכל תשלום מכל  יהיה 

 רו או במקומו את השירותים למועצה. בומטעמו עה שיספק ק המשנ פסהעובד או 

 
חוקי העבודה  ם מלא ושלם של כל  קיולי  אובדים, הוא יהיה אחרהספק ע   העסיק  23.4

על   לרב החלים  ההר העובדים,  צווי  ע"פ  זות  ובכלל  מינימום,    החבה  שכר  חוק 
 . 1987מ"ז התש

 
מהספק  צההמוע 23.5 לקבל  עת  בכל  שכר  זכאית  תלושי  של  מי  ,העתקים  דע,  וכל 

 קים עובדיו. אחרים בדבר תנאי העבודה בהם מועס  יםים ופרטמסמכ
 

  של צווי הרחבה להסכמים י לקיום שלם ומלא  חראאק  פלאמור, יהיה הס  נוסף ב 23.6
 לים על העובדים.קיבוציים הח 

 
וה כי    מוצהר 23.7 חוקים  הוראות  אלהצוופרת  הרחבה  תחי  ועניין  ,  דבר  לכל  שב 

 ודית של הסכם זה.כהפרה יס
 

ה  םכסמו 23.8 כיעל  וי  צדדים  כוונת  יקהיה  למרות  כי  כל שהיא  הצדדים  בע מסיבה 
שבא בהסכם  כפי  ביטוי  לידי  סיפ  כי  –ה  זה  הספק  של  השירותים  עובד  את  ק 
ה המקומיכעובד  נאותמועצה  תעשייתית  יהיה  ת  את    חובב,  לשפות  הספק  על 

 צה בשל קביעה כאמור. ה על כל ההוצאות שיהיו למועדרישצה, מיד עם מועה
 

לגרו   נוסףב 23.9 מהאמ מבלי  בתשלומים  ורוע  תחויב  המועצה  באם  כלשהם    לעיל, 
ב תהיה  כאמור  רשאי  זה,  אלו,  צה  עמו הסעיף  סכומים  שיגיע  לקזז  סכום  מכל 
 . למועצה

 
 חוד ההתקשרותוי סודיות .24

תוכנו של חוזה  זה,    גע לכל מידע הנו וד  חייב  בזה לשמור בסתמסכים ומ  פקהס 24.1
עתו  עקב ביצועו של חוזה זה,   דיגיע  לייע  או יאשר הג  ע ל  מרכיביו, וכל  מידעל כ 
 ל חוזה זה. אלא לצורך ביצוע שבו  משת לישי  כלשהו ולא להשא לגלותו לצד שול 

 
  או עצה ו/או המועצה ו/ויעה כנגד המ ה כי לא יגיש תבם ומתחייב בזהספק מסכי 24.2

בה  אליו תאם  המפקח,  בקשר  או  החוזה  שלישי   להוראות  צד  עם  ביחד   ,
 לשהו. כ 

 
ו  בביצוע   הספק  או מטעמ   יחולו  על  כל מי  שמועסק על ידי     סעיף זה  הוראות  24.3

ז  הספפעוו,  החוזה   את  תחייב   כאי לתו  ועניין  דבר   לכל  על  ק  נעשתה  ידי    לו 
 ו.הספק עצמ  

 
 

 וזה חהסבת ה .25

כל חלק ממנו,  וכן  ו/או להעביר את החוזה, או    שעבד להסב ו/או לאי  אינו רש  הספק   25.1
רש  ן אי להעביהוא  להאי  או  זכות   סב ר  כל  לאחר  להמחות  או  לשעבד  לפי       או 

 . החוזה
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ה,   ואולם העבודה, כולה או מקצת  אחר  את ביצועה של ר ל ומס להספק אינו רשאי    25.2
ביה עובדים,  משתעסקת  ששכרם  ולן  העבודה  זמן  לפי  משת  בין ם  לששכרם   פי  לם 

כ בה,  אין  העבודה,  בשיעור  מסירת  משום  שלצי שלעצמה,  חלק   העבודה   ועה   או 
 מנה לאחר. מ

 
מרא   25.3 לקבל  מתחייב  ש הספק  בכתב  הסכמה  שלש  להעסקתו  המועצה  נה מש   קספ  ל 

מועצה  למלאם. הסכמת ה   תחייב במפורשהינתן בסייגים שהספק יתוכל ל  והסכמתה
העבודה    תלמסיר של  חלק  הלספכל  או  משנה  זה   פסקתק  בסעיף  כאמור  עבודתו 

ל הספק לבצוע העבודה  ש  ו המלאהמאחריות   א תגרעלון, לא תפטור את הספק  להל
תנאי   כל  כאילולפי  זה,  יד   חוזה  על  שבוצעה  הפס  ינעשתה  הספק ק  ידי  על    משנה, 

בז מתחייב  הספק  את עצמו.  להפסיק  המשנ  את  ספק  כל עבודת  בביצוע  חלק   ה 
רשאי לבוא   על ידי המפקח והספק לא יהא   בכתבשיידרש לכך  חר  מהעבודה מיד לא

תביעה טע/ו  בכל  כלפי  או  הוצאה ו/המועצה  נה  או  נזק  מכל  כתוצאה  המפקח    או 
 ה על ידי המפקח. משנהק  פלהפסקת עבודתו של ס שעמד בהם בקשר

 
מועצה ו/או הת כלשהי על  יננה  מטילה חבואמור לעיל, א הסכמת המועצה בהתאם ל   25.4

לפי החוזה  ולפי כל    ספק מאחריותו והתחייבויותיואת ההיא פוטרת    איןהמפקח ו
והספיד בן  יישא  העבמלאחריות  ק  מבצעי  של  מחדל  או  מעשה  לכל  באי  אה  ודה, 

 ועובדיהם. כוחם 
 

שוי, מתחייב לרישום או ריכל עבודה עליה חל חוק  האמור לעיל, לגבי  מן    וער מבלי לג  25.5
למסור    קהספ משנה אלא  לספק  ביצועה  אשא  ת  רשום  מויננו  בהתאם  ו  רשה 

 . להוראות החוק
 
 

 ביצוע על ידי המועצה  .26
על פי חוזה  בהוצאות , אשר היה על הספק לבצע    אהות  נשיבות, לרבהתחיי  לכ 26.1

ו זה   נמנע מלציית  אשר קיבל מאת המפ  ות  אורהוהוא נמנע מלבצעה,  קח ואשר 
מה או  בעצועצה רשאית לבצען,  מ זה, תהיה ה  תחייב לכך בחוזההן  על אף שהל

 חרים. ות אבאמצע
 

  ר נגרמו וצאות אשמור בהאכ חייב את הספק במקרים  תהיה רשאית ל  המועצה 26.2
  שייחשבו כהוצאות   17%וראות, בתוספת  ה בביצוע כל אותן התחייבויות או ה ל

 , מימון ותקורה. יותלכל
 

בביצו   המועצה 26.3 תתחיל  ההתחייבות  לא  האמוע  ההוראות  מתאו  לפני    ן רות 
 ק. לספימים  15התראה של  

 
ועצה  כות המזמהספק על פי החוזה או  עיל כדי לגרוע מהתחייבויות  ל  ור באמאין   26.4

 ת. ומים האמורים מן הספק בכל דרך אחרסכות את הלגב
 
 

 רכותוא תיוטשימוש בזכויות, ס-איאו  שימוש .27
המוע 27.1 מלעשותהימנעות  המפקח  ו/או   בזכוי   צה  להן  שימוש  המוקנות  פי      ות                 על 

  ופן כוויתור  על אותה לל אין בה ולא תפורש בשום או בכ קרה מסוים א במ  החוזה 
בא ז מקרכות  בכותו   או  ויתור  ללה  זו  מהתנהגות  ללמוד   ואין  על  ,  כלשהו 

 תיהן לפי חוזה זה. זכויו
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ה במקרה  מתנאי חוזה ז פקח ו/או המפקח לסטות  צד המועצה ו/או המה ממסכה 27.2
 . אחר שווה למקרה זרהם ולא ילמדו ממנה גיתקד תהווהא מסוים ל

 
או  ו/המועצה  על ידי    על פיו  ווזה או להוראות שניתנכל ויתור וארכה לתנאי הח 27.3

בזכוי יפגעו  לא  מטעמה  או  המועצה המפקח  של  ישמ  ותיה  ולא  המפקח  ו  ש ו/או 
ב  ספקל הגנה  או  קיוצידוק   אי  או  הפרה  עם  הספק,  קשר  מצד  ייחשבו  ם  ולא 

 זכות מזכויותיהן.  תור מצדן עלכווי
 

 

 החוזה  נוישי .28
ת שני ב ובחתימשה בכתענלו כל תוקף אלא אם     נוי מהוראות חוזה זה לא יהאל שיכ
 . אם נעשה בדרך האמורהנה לשינוי אלא יהא  מנע מלהעלות כל טע והספקדים צדה

 

 ת וסעדיםפרוה .29
ודות ב לבצע את הע  התחייבויות הספקפים שעניינם  ן הצדדים, כי כלל הסעימוסכם בי 

ים של חוזה זה הינם תנאים עיקריים ויסודי   ם זהצורפים להסכהמ  בהתאם למפרטים
צויים דית של החוזה המזכה את המועצה בפיסוכהפרה יהם תחשב  אחד מ   לכוהפרת  

ל  30,000  וקבועים מראש בסך שלמוסכמים   מדד, מהמדד הידוע ₪, כשהם צמודים 
לגרוע    בלישלום בפועל, וזאת מתשיהא בעת ה  סכם זה ועד למדדהחתימה על ה   ביום
או חוזה זה  על פי    ההמוקנים לרשות המזמינוע מכל סעד או תרופה אחרים  לפג   ו/או
 כל דין.  י על פ

 
מ אי  מהאמור  לגרוע  התחייבות  מבלי  במשך  ילוי  הספק  תחשב   פיםורצ  ימים   7של 

 ת של הסכם זה.כהפרה יסודי
 
 

 ת חירוםעשוא החוזה בספקת השירותים נהעבודות וא עביצו  .30
לספק 30.1 מתחייב  וה  מובהר  השירו  לבצעספק  את  ולספק  העבודות  נשוא  את  תים 

ברצ זה  גם  פיהסכם  חיות  לבשעות   , וכל  רברום  טבע  אסון  פיגוע  מלחמה,  ות 
 צ"ב.  כיו

 
יפ  30.2 ויקבהספק  התמ"ת  למשרד  לאי  תא  לנה  המאשר  בכתב  צוות  שורו  לרתק  ו 

וכ  בשע עובדים  עבודה  לטובת  לי  חירום  העבוד ות  השירותים  וביצוע  ואספקת  ת 
    א על אף האמור לעיל, תהמסור עותק מהאישור למועצה.  פק יא החוזה. הס נשו

רשאית, המועצ לא    ה  לספק  חי אך  חירום  בשעת  לספק  לאפשר  את  יבת, 
וה התחייבהשירותים  עליהם  שהשיפן  ובא   עבודות  ובלבד  רותים  מצומצם 

יאפשרו תפקוד  וחו את דעתה  ישור המועצה יניהספק  לפי א  המצומצמים שיספק
 וי ורא סביר 

 
ה 30.3 היקף מועצהסכמת  את  לצמצם  לספק  לאפשר  ור  ה  אך  תהיה    קהשירותים 

כל עוד לא    ותים שעל הספק לספק בשעת החירום .ירהיקף השתפרט את  בכתב ו
כ   לספקן  נית בכתב  לספקיה  רמואאישור  חייב  הספק  השירותים    יה  מלוא  את 
עליהם  והע לא תשמבודות   . על מהתחייב  טענה  בעלת ע  .  פה  ן הסכמת המועצה 

כי   בה  המועמובהר  לחזור  שלב  בכל  רשאית  שירות צה  לאספקת    םימהסכמתה 
 צומצם .מ ת בהיקףוע עבודוולביצ

 
לעיל   30.4 מהאמור  לגרוע  הסכמ מבלי  כי   שירמובהר  לאספקת  המועצה    םתיות 

חיבה בעת  מצומצם  ,  יקף  אוטומטית  תתבטל  בוטרום  שלא  ע"י  ככול  קודם  לה 
עםהמו מיד  ו   עצה,  החירום.  שעת  חייבהספסיום  יהיה  מידי  לחז   ק  באופן  ור 

ן. כמו כן  קפ מלוא היעבודות בע את הצבולספק את השירותים ולמלאה    לעבודה
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ולבצע עבודות בה אופן מידי שירויהיה הספק חייב לספק  ב עיקפיתים  ודפים  ם 
 עצה . שביעות רצון המומצב החירום לל החוסרים שנוצרו בשל עד להשלמת כ

 
לגרובאין   30.5 כדי  לעיל  מאמור  המוטע  ע אחריות  כלל  לת  לביצוע  הספק  ל 

  דין לותיו בחוזה זה ולפי כהתחייבוי
 

 תקשרות הה מיצוי .31
ממו 31.1 זה  חוזה  תנאי  כי  הצדדים  בין  אתסכם  נכונה  והמותנה    שקפים  המוסכם 

לבמל  הםי בינ המועצה  וכי  הבטחואו,  בכל  קשורה  תהיה  פרסומים,א    ות, 
ם בחוזה  כלליפה, שאינם נעל ייבויות, בכתב או בחהסכמים והת הצהרות, מצגים,

 עשו, קודם לחתימתו. זה ואשר נעשו, אם נ
 

 פוטכות שימס .32
הנובעים מחופוכות השיסמ   ועניין  דבר  כל  לגבי  לבתיט  זה תהא  המשפט המוסמכים,   זה 

 בלבד. בע שר אבב
 
 הודעות .33

במהו  תהיינה  הצדדים  לפידעות  רשום  הצדדים    כתב  לחוז כתובות  הודעה  הבמבוא   כל   .
ד רששעות ממסירתה למ  72ך  יחשב כאילו הגיעה לנמען בתו"ל תהכתובות הנ  לפי שתישלח  

 ר. הדוא
 

 
 
 

        ______________________    ____________  __________ 
 ספק ה                              נאות חובב  קומית תעשייתית המ  הועצהמ         

 
 
עו"ד    אני מאש_______ הח"מ  כ ___________  חתוםר  זה  חוזה  _________ו  על    י  ידי 

חתום על חוזה זה בשם הספק,  ל  כיםוכי הם מוסמ  ____ ___________________ בשם  _____

 פק. זה מחייב את הסזה ו ן חוכזה התקבלה כדין, כי ת ר בחוזה ההחלטה להתקש

    
    
    
    
                                                  

_______________ __________ 
 , עו"ד  ת חותמ                        
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 ספח א' נ
 אישור קיום ביטוחים 

הנפקת  תאריך 
 (DD/MM/YYYY)האישור

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

 שור. ור זה מיטיב עם מבקש האיבמקרה שבו תנאי באיש יסת הביטוח למעט בפול
 האישור  מבקש מעמד העסקה  אופי מבוטחה מבקש האישור

נאות חובב מועצה  :  שם 
 מקומית תעשייתית 

ו/או חברות האם ו/או  
חברות בנות ו/או חברות  

 . קשורות

  שם 

 נדל"ן ☐

 שירותים  ☒

 אספקת מוצרים ☐

      אחר:  ☐
לאספקת והתקנת מדי ספיקה  

פכים  ערכת מעקב ממוחשבת לשומ
ה מקומית  סניטריים עבור מועצ 

 תעשייתית נאות חובב 

 

 משכיר ☐

 שוכר ☐

 זכיין ☐

 קבלני משנה ☐

 מזמין שירותים ☒

 מזמין מוצרים ☐

 אחר: ______☐
 

 ת.ז./ח.פ. 
500217708 

 ת.ז./ח.פ. 

 מען
 שבע -באר  360ת.ד 

 

 מען

 כיסויים

 סוג הביטוח
 
לפי   חלוקה

אחריות   גבולות
 ביטוח   סכומיאו 

מספר  
 הפוליסה 

נוסח 
  ומהדורת

 וליסה הפ

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום

גבול האחריות/  
 סכום ביטוח

 וביטול  בתוקף נוספים כיסויים
   חריגים

 סכום  X לנספח  בהתאם כיסוי  קוד לציין יש
 

מ
ט
ב 
 ע

₪      רכוש
  

ויתור על תחלוף לטובת מבקש   – 309
 האישור

 ראשוניות  – 328
        

₪ 4,000,000     צד ג'
  

 צולבתאחריות  – 302
ויתור על תחלוף לטובת מבקש   – 309

 האישור
מבוטח נוסף בגין מעשי ומחדלי   - 321

 המבוטח 
 כיסוי לתביעות מל"ל – 315
 ראשוניות  – 328
 כיסוי לנזק משימוש בצמ"ה  – 312
 מבקש האישור יוגדר כצד ג'  -332
חשב כצד רכוש מבקש האישור יי – 329

 שלישי  
 

ת  חבו 
 מעבידים 

    20,000,000 ₪
  

ויתור על תחלוף לטובת מבקש   – 309
 האישור

היה וייחשב   –מבוטח נוסף   – 319
 מעבידו של מי מעובדי המבוטח  

 ראשוניות  – 328
ויתור על תחלוף לטובת מבקש   - 309

 האישור )רלוונטי רק בחברות כח אדם(
 

אחריות 
 מקצועית 

    1,000,000 ₪
  

חלוף לטובת מבקש  ויתור על ת – 309
 האישור

ח נוסף בגין מעשי ומחדלי  מבוט - 321
 המבוטח 

 ראשוניות  – 328
 חודשים(  6תקופת גילוי ) – 332
 דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע )  – 303
מרמה ואי יושר עובדים )אם    – 325

 רלוונטי( 
 פגיעה בפרטיות   – 326
 עיכוב/ שיהוי   – 327
 דן מסמכים  אוב – 301

חבות  
 צר המו 

    1,000,000 ₪
  

 אחריות צולבת   – 302
ויתור על תחלוף לטובת מבקש   – 309

 האישור
מבוטח נוסף בגין מעשי ומחדלי   - 321

 המבוטח 
 ראשוניות  – 328
 חודשים(  12תקופת גילוי ) – 332
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        אחר

 : *(ג'בנספח  הרשימה המפורטת מתוך  יין את קוד השירותלמבקש האישור, יש לצ  )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטחפירוט השירותים 

51 62 68 83 88 
 ביטול/שינוי הפוליסה  

 האישור למבקשהודעה   משלוח  לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול   או האישור מבקש לרעת שינוי
 בדבר השינוי או הביטול.

 חתימת האישור
 טח:המב
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 ח ב' ספנ
 

 ערבות ביצוע חוזה
  בנק :  

 יף סנ :  

 הסניף   תובתכ :  

 תאריך  : 

 לכבוד 

 עשייתית המועצה המקומית הת
 נאות  חובב 

 ס'____________ ית מערבות בנקאהנדון: 

 ( יםחדש אלף שקלים עשרים),  ₪ 20,000ל של סכום כולל סכום, עד לם כם לתשלו יכאנו ערבים בזה כלפ .1
הערבותסכ:")להלן  _________ום  מאת  שתדרשו   ,)"" )להלן:  למכרז  בקשר    "(,בהנער_________ 

למד  26/2021מספר   צמוד  יהיה  הערבות  לצסכום  המחירים  לפע  ,כןרד  מפעם  שיתפרסם  ע"י  כפי  ם 
)להלן: "וסד ממחקר כלכלי, או ע"י מטטיסטיקה ות לסהלשכה המרכזי בתנאי    (,"המדד משלתי אחר 

 ן:  ללה ה שההצמד

 . 15.10.2021ע ביום  הידו  2021ספטמבר בגין  חודש לעניין ערבות זו יהא המדד " היסודימדד ה"

ערבות  המדד החדש" לעניין  יהזו"  שפו,  לקבלת התשלוםלאחררסם  א המדד  עפ"י    ונה הקודם  בפועל 
  .רבות זוע

 להלן: ו יחושבו כדת זניין ערבו" לעהפרשי ההצמדה"

ה, הסכום השווה למכפלת היסודי, יהיו הפרשי ההצמדלעומת המדד    עלה  ד החדשכי המד  אם יתברר 
  יהיה חדש  אם המדד ה  ודי.יסהחדש למדד היסודי בסכום הדרישה, מחולק במדד ה  המדדהפרש בין  ה

נש היסודי,  מהמדד  הסכנמוך  את  לכם  הנקולם  לסכום  ום  עד  בדרישתכם  לב  הפרשי  לא  הערבות,  כל 
 מדה. הצ

ז .2 הינה  ערבותנו  ואנתובל  מוחלטתו  נשלם לכם את סכום הערבוי תלויה  ת, בתוספת הפרשי הצמדה, ו 
שלום ת התוש אחייבים לדרהיו  שתיכם לבסס או להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי  ה עלמבלי שיהי

 תחילה מאת הנערב.

ה .3 דרישתכם  אראשונה  לפי  לכם  נשלם  אנו  הבכתב,  הסכום  באנקות  בדרישה  ובלבב  מיידי  שלא ופן  ד 
 ספת הפרשי ההצמדה למדד. הערבות בתו םסכו עלה עלי

למ ע .4 בתוקפה  תישאר  זו  ערבות  שים  חוד  12שך  רבות  עפ"י  דרישה  כל  בכלל.  ועד  הוצאתה,   זוממועד 
 הנ"ל. בכתב לא יאוחר מהתאריך דינועל יכה להתקבל צרי

נו .5 בזאנו  חוזתנים  הבלתי  הסכמתנו  שמאת  לכך  תעועצ רת  מקומית  חוה  נאות  תוכשייתית  לפי  בב,  ל 
ניקים אף  ו מעת לעת ואנאת הארכת תוקף הערבות מעט, לפנות אל הבנק ולדרוש  דעתה המוחל  לשיקו

 דן. על יכל שיידרש  ת, כבוהסכמתנו לכך שהבנק יאריך את תוקף הער

 בנק_______          
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 'גנספח 

 ת כתב כמויו

   
      

 כמות  יחידה  תאור  סעיף 
מחיר יחידה  

לא כולל   ש''ח 
 מ "מע

  סך הכל ש''ח
לא כולל  

 מ "מע

         אספקה והתקנה  1

         "מ המוצע כולל את מערכות מדידת המים והקר  

         כיביהם. הצעת הקבלן כוללת את כל על כל מר  

         וט, צביעה, התקנה מושלמת, החומרים, שיל   

         כל מרכיביה, החזרת  השמשת המערכת על  

         מותו, הכל בהתאם לרשום במפרט המצב לקד  

         , למערכת פעילה ותקינה, קומפלט. הטכני   

            

1.01 
עם    2נה של מד שפכים אלקטרומגנטי " אספקה והתק

     16 יח'  ר"מ כולל התאמת צנרת משדר אלחוטי למערכת ק

         מפרט הטכניהכל בהתאם לרשום ב  

            

  CSמאוגן גוף  2אספקה והתקנה של ברז קדורי "  1.02
     5 יח'  , תוצרת הבונים או שווה ערך PTFEים פנ

            

  CSמאוגן גוף  3והתקנה של ברז קדורי "  אספקה  1.03
     5 יח'  הבונים או שווה ערך  , תוצרת PTFEפנים 

            

ונים  איסוף ואיבוד נתפקה,התקנה והפעלה מערכת הס 1.04
     1 פ' קומ ממדי ספיקה, התאמתה, 

         נדרש לביצוע במרכז הבקרה , כולל כל וכל ה  

         וכו'(,   UPS)מחשב, התקשורת והמיחשוב ותערכמ  

         המ.א. בדיקות, הרצות, חיבור למערכת הבילינג של   

         למערכת קר"מ פעילה   סימולציות וכל הדרוש  

         . הכל בהתאם לרשום במפרט הטכני  ותקינה ,   

         תחזוקה  2

     3 קומפ'  ה שבמסגרת וקתחז ביצוע כל פעילויות ה  

         האחריות של השנה הראשונה לתקופה של   

         עיף נה נוספת. הערה: נושא התחזוקה בס ש  

         החל מהשנה ול בשנה הראשונה וישולם זה כל  

         השנייה.   

            

   א כולל מע"מ סה''כ ל   

   מע"מ   

   סה"כ כולל מע"מ  
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 נספח ד' 
 ביטוח  - ד'נספח 

הספק    עללגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין,    מבלי .1
חשב על  ולקיים,  הספקולערוך  למשך  ן  עוד פת  תקו  כל,  וכל  ההסכם 

הספק קיימת )ולעניין ביטוח אחריות מקצועית או חבות מוצר,    אחריות
ההסכם(  3למשך   תקופת  תום  לאחר  נוספות  הביטוחים  ,שנים    את 

המצורף  המפורטים   הביטוח  עריכת    ,א'כנספח    זה  להסכםבאישור 
עריכת  אישור" ו הספק" ביטוחי"והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: 

 ת ביטוח מורשית כדין בישראל.  העניין(, אצל חבר לפי, "הביטוח

,   הספק   ידי  על עובדים  מועסקים  ולא  ככל  כי  מוסכם  -חבות מעבידים .א
 אישור  מתוך"  מעבידים  חבות"  ביטוח  סעיף  למחוק  יהיה  ניתן

 .  החתום על ידי המבטחים הביטוח

  על   נערכת  לא  סהוהפולי  ככל  כי  מוסכם  -מקצועית  אחריות  ביטוח .ב
,   גוף  נזקי  לעניין  מקצועית  אחריות  חריג  לבטל  הספק  על,  ספקה  ידי

 .  שלישי צד כלפי אחריות בביטוח

נות רבתי" יבוטל בכל " רשלג  על הספק לוודא כי חרי  -נוסחי הפוליסות .ג
 מזכויות המבטחים על פי דין(.הספק) אין באמרו כדי לגרוע ביטוחי 

המז  ללא .2 מצד  דרישה  בכל  המזמין, להמציא    הספק  עלמין,  צורך  לידי 
או לכל תשלום התקשרות  וכתנאי מוקדם למתן השירותים    לפני תחילת

בידי   חתום  כשהוא  הביטוח,  עריכת  אישור  את  התמורה,  חשבון  על 
כן,  מבטחה כמו  הביטוח,    מיד.  תקופת  ידי  ל  להמציאהספק  על  בתום 

מעהמזמין   ביטוח  עריכת  ב   ,ודכןאישור  תוקף  חידוש  הספק בגין  יטוחי 
ב  טוחבילתקופת   תקופת  ומדי  בתוקף נוספת,  זה  הסכם  עוד  כל   יטוח, 

 לעיל.   1ו/או לתקופה נוספת כמפורט בסעיף 
עומד   הספק  מביטוחי  מי  כי  למזמין,  יודיע  הספק  שמבטח  פעם  בכל 
לאישור  בסיפא  כאמור  לרעה,  שינוי  בו  לחול  עומד  או  מבוטל  להיות 

את לערוך  הספק  על  הביטוח,  ול  עריכת  מחדש  הביטוח  המציא  אותו 
ביטוח עריכת  בביטוח    אישור  לרעה  או השינוי  לפני מועד הביטול  חדש, 

 כאמור.

הינם   מובהר .3 הספק  ביטוחי  במסגרת  הנדרשים  האחריות  גבולות  כי 
מזערית דרישה  הספק  ,בבחינת  על  כדי  המוטלת  בה  שאין  מכל  ,  לגרוע 

ואין בה כדי לשחרר  ו/או על פי כל דין,  לפי ההסכם    הספקהתחייבות של  
פי  את על  החבות  ממלוא  דין,  הספק  פי  על  ו/או  זה  לא  ספק  ול  הסכם 

  לגבולות בכל הקשור    ,או מי מטעם המזמין  המזמיןכל טענה כלפי  תהיה  
 האחריות כאמור.

 ,הביטוחעריכת  לבדוק את אישור    למזמין תהא הזכות, אך לא החובה, .4
יד על  לעיל,  הספק  י  שיומצא  הספקכאמור  שינוילב  ועל  כל  ,  תיקון  ,צע 

הרחבה,   או  להתאים    ושיידרשהתאמה  מנת  הספק על  ביטוחי  את 
 .הספק על פי הסכם זה להתחייבויות

כי   .5 ולדרישת השינויים  המזמין  זכויות  מוצהר ומוסכם  לעריכת הבדיקה 
מי מטעם המזמין כל חובה  על  או המזמין  אינן מטילות על    ,כמפורט לעיל

לגבי  או   שהיא  אחריות  הספקביטכל  היקפוחי  טיבם,  או  ,  ותוקפם,  ם, 
לגרוע מכל חובה שהיאלגבי העדר ואין בהן כדי  על    ,ם,  הספק  המוטלת 

פי   דין,זה    הסכםעל  כל  פי  על  אם    או  בין  שינויים    עריכת  דרשהנוזאת 
ובין אם  הביטוח    אישור עריכת  בדק  נ ובין אם לאו, בין אם  כמפורט לעיל  

 . לאו

המזמין    הספק .6 את  הבאיפוטר  המזמין  ואת  מטעם    לכל ת  מאחריום 
ש או ציוד כלשהו, המובא על ידי הספק או מי מטעם  לרכואובדן או נזק  

לצורך מתן השירותים   ו/או המשמש  לחצרי המזמין    כלי  לרבות)הספק 
נזכרים הדרישה או תביעה כלפי    ,כל טענה  ספק ולא תהיה ל  (,ה"וצמ  רכב

כאמור לא יחול כלפי  , ובלבד שהפטור  בגין אובדן ו/או נזק כאמורלעיל  
 י שגרם לנזק בזדון.מ
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על  בנוס .7 הבאים  לערוך  הספקף,  הביטוחים  באמצעות את  או  בעצמו   ,
מטעמו עלהבאים  כנדרש  חובה  ביטוח  עקב   :  גופנית  פגיעה  בגין  דין  פי 

צד   של  רכוש  בגין  אחריות  ביטוח  רכב,  בכלי  עקב  השימוש  שלישי 
לסך   עד  רכב  בכלי  נזק    400,000השימוש  בגין  "מקיף"   ,אחד ₪  ביטוח 

 לעניין ציוד מכני הנדסי.  "כל הסיכונים"ביטוח במתכונת לי הרכב ולכ
)למעט  שלא לערוך את ביטוחי הרכוש  הזכות,  ספק  לעל אף האמור לעיל,  

שלישי צד  אחריות  או  (  ביטוח  במלואם  זה,  בסעיף  בחלקם, המפורטים 
ב המפורט  הפטור  נער   ,יחוללעיל    6סעיף  אך    םיהביטוחכו  כאילו 

 ם. במלואהאמורים 
מ ב .8 או  נוסף  רכוש  ביטוח  הספק,  שלים  כל  ידי  על  סעיף  שייערך  ייכלל 

וכלפי הבאים מטעם בדבר ויתור המבטח על זכות התחלוף כלפי המזמין  
יחול לטובת אדם    ויתורוה  המזמין; זכות התחלוף כאמור לא  שגרם  על 

 לנזק בזדון.  
זה    מבלי .9 הסכם  מהוראות  הוראה  מכל  ההסכם,    לענייןלגרוע  הסבת 

ידי    ינתנוי  םאו חלק מההשירותים  בו  ובמקרה   משנה מטעם   ניקבלעל 
בידי  על  הספק,   כי  לדאוג  ביטוח    קבלניהספק  פוליסות  נאותות המשנה 

עמם/   ההתקשרות  והיקף  לאופי  ולסכומים    לתנאיםבהתאם  בהתאם 
 על פי הסכם זה.  הנדרשים

ביחס  זמיןאחריות כלפי הממוטלת ההספק  על כי  ,מובהר בזאת
יתנו או אמורים היו להינתן על  שירותים שנלרבות מלואם, שירותים בל

 . משנה  ידי קבלני
  נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם.  .10

הביטוח במועד לא תהווה  על אף האמור לעיל, אי המצאת אישור עריכת  
חלפו   אם  אלא  יסודית,  המזמ  10הפרה  בקשת  ממועד  מאת  ימים  ין 

 .כאמור מצאת אישור עריכת הביטוחהספק בכתב, לה
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 'נספח ה
 ע סודיות מיד  לשמירת התחייבות

  
  :  תאריך   
      

         לכבוד 
 ת חובב  נאוצה המקומית תעשייתית המוע

 
 דיות מידע סוות לשמירת התחייב דון: נה

 
ת הסכם בינינו  במסגרבודות"(  "הע  (  )להלן: 10החוזה )מסמך  הואיל ואנו נבצע את העבודה נשוא  

 ן: אחריה כדלקמודה  ולביצוע העב  חייבים  כלפיכם בתקופתמת  , אנולבינכם
 
בכל הקשור   הפי הוראותי ו ל לידי על ידי המועצה אוג שהוא אשר יימסר וסין  כל מידע מכל מ  .1

בעב ע ודוהכרוך  ישמר  שבנדון,  במסגרת ההסכם  לי  מוחלטת  ות שתימסרנה  בסודיות  ידי  ל 
 ודה בעניין זה. העב יצוע ש אלא אך ורק לצורך בשימו שה בו כליע אול

לעילהמידע   .2 יוהאמור  לא  ידי,,  על  אל  עבר  אחר,  גורם  בלכל  המוקדמת  הסא  כמתה 
 ה. ועצרשת מראש ובכתב של המוהמפו

ה .3 יימסא המידע  לא  או  מור  כולו  מבלמקר  עמי  הקשור/ים  לגורם/ים  או  שלי  לעובד  י  צתו 
 ויחתמו עליו.  ות זהסכם סודי י ה פ שאלה יהיו מחויבים על 

מסר לי בכתב או  י או אחר שנמך עיונ , חומר, מסמוחלטת כל מידע, תכניתות  בסודילשמור   .4
 בכל דרך שהיא. ה ל פבע

ל .5 להרשותלא  לא  ו/או  להעתילא  העתיק  ו  קחרים  מידע,  כ כל  זה,  לרבות  ל  בכלל  העתקה 
הירות  צעי זט בכל אמנקו לאחרת וכן לשמור בהקפדה ו צילום, תדפיס או כל צורת העתקה  

החזיר כל  ע כאמור, ולאו מיד  של כל חומרנו או הגעתו לידי אחר  ובדיעת א הנדרשים לשם מנ
 תן. שמיד עם דריאת קיו, לידי המועצה, וז שנמסר לידי על העת  דעמי חומר וכל

יר או למסור מידע  מידע בין בעצמי ובין באמצעות אחרים ולא להעב ב   ת כל שימושלא לעשו .6
 . שהיא לכל מטרה ג'  זה לצד

כתב .7 של  תוכנו  מעיבוהתחי   להביא  כל אחד  לידיעת  זה  וכאמת  כלפי   ור אהיהובדי,    אחראי 
 א.שהי המועצה לכל מטרה 

ה  ל   אות שיגרמום ו/או ההוציין כל הנזקבג   יד עם דרישתה הראשונהלפצות את המועצה מ  .8
עדים  ת ו/או סויוכלפגוע בכל תרופות ו/או ז כתוצאה מהפרת ההתחייבות דלעיל, וזאת מבלי  

 .ההסכםלהם היא זכאית על פי 
ו, אגב,  ינ אל  נהלי או אחר שיגיע, תפעולי, מדע עסקידיות כל מינו מתחייבים לשמור בסוא .9

  –תשמ"א  ,  ת הפרטיות  אות חוק הגנרקפדה על הוך ההלך ביצוע העבודות תובקשר או במ
 ו/או כל דין.   1981

שב,  ם, מפרטים, תכניות מחרטוטיכניות, ש: תתלרבו  -תחייבות זו משמעו  "מידע" לעניין ה 
שמיותיטוש רשימות  עבודה,  מקצת  מידע  או  ,  המועי  וכל  ברשאישי  האגורים    תותסמכים 
 כם.מחשבים והתקשורת שלה

בי המידע הסודי שלנו, וזאת  לגידינו  -על   רות הננקטיםיבאמצעי הזה וט  אנו מתחייבים לנק  .10
 דע או הגעתו לאחר. למניעת אובדן המי

 יבות זו לא תחול על:התחי ור לעיל, האמ למרות .11
ו  ת הכלל לאחר גילויך לחלק מנחלו או הפגילויו לנ  ה חלק מנחלת הכלל לפני שהימידע   .א

 יבות זו;שלא עקב הפרת התחי  נול
 ו; לנפני שנמסר  ידוע לנו ל  הלהוכיח שהי כל  מידע אשר נו .ב
 ות. ודיסעתנו, אינו חב לכם חובת מידע אשר קבלנו מצד שלישי אשר, למיטב ידי .ג
 דין. כל ראות פי הו-גילויו נדרש על אשר  מידע .ד

 
 בכבוד רב, 

______________________ ______ 
 ____ _____ עות: ____________ באמצ

 _____________ ________________ 
 __ ___________ __________  מה:חתי
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  ו'נספח 
 

 הצהרת ספק בדבר שמירה על מאגרי מידע
 
 
 בוד  לכ

 ובב ת נאות חיתי יהמועצה המקומית תעש
 
 

 רי מידע מאגה על הצהרת ספק בדבר שמיר
 

 
מצהי    .1 הובאנו  כי  לידירים  הוראותאו  הפרטיות  עתנו  הגנת     1981  –"א  תשמ,  חוק 

ע העבודות או  צובמסגרת בי  מועבר אלינוהעול במידע  פ ל  החוק"( ואנו מתחייבים" )להלן:
 השירותים בהתאם להוראות החוק. 

 
 

ות נשוא חוזה   בודרת העשיועבר לרשותנו במסג  במידעע שימוש  תבציאנו מתחייבים כי לא     .2
 תקבל המידע.מטרה לשמה נ( שלא ל10ת )מסמך ההתקשרו

 
 
 ת. הגנת הפרטיו  מידע בדיניל ה עובדינו להם תהיה גיש תחייבים להדריך את ו מאנ    .3
 
 
ה    בטחאלנכון למועצה על נהלי ה   מתחייבים לאפשר בקרה מתמדת בזמנים כפי שיראה ו  אנ    .4

ביצואופ  ידן  על  החוק  הוראות  ווע  שלמס ינו  פירוט  או  מידע  כל  מאתנור  יד יידרש  על  י  ו 
 . ילניינים שפורטו לעיהמועצה בע

 
 
שוא  נ  וע העבודות בקשר עם ביצ  יע לרשותנוגשה השיב למועצה כל מידע  ל אנו מתחייבים      .5

אחסון אמצעי  ו/או  מדיה  כל  לרבות  זה  המועצה,  מכרז  לידי  לנו  אנו    כמו  שנמסר  כן 
 ותנו עם סיום העבודות. ברשישאר בים למחוק כל מידע שימתחיי

 
 
מידע ושמירתו    ת פרטיות )תנאי החזקת ה גנפי דרישות תקנות הם לפעול על  מתחייביאנו      .6

בי בהעוסדרי   מידע  התשציבו גופים  ןרת  ממנהל    1986  -ו  מ" ריים(,  הנדרש  פי  על  ולפעול 
 . 14 -ו  3בות סע' המאגר לר

 
 
מנא    .7 כ ו  אינצהירים  ני י  של  במצב  נמצאים  ענו  ענייגוד  כל  לנו  אין  ו/או  במידענים    ניין 

 תנאי המכרז.  צוע העבודות על פילביר ביצוע העבודות מעבלנו לצורך   המועבר
 

 
 
 
 
 
 ___________ חתימת הספק:_____                              __________תאריך:_____                 
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  'נספח ז

 
 חות נספח בטי

 
  

 
יים  כת מעקב ממוחשבת לשפכים סניטרמדי ספיקה ומערוהתקנת    ת אספק  –בטיחות בעבודה  

   ובב ח-ומית תעשייתית נאותעבור מועצה מק
 

 ת את כל דרישות הבטיחות המפורטות להלן:   מזמין לבצע בצורה קפדניי ההקבלן מתחייב כלפ 
 

 כללי 
 

זה נפרד מתנ   נספח  בלתי  נאותמהווה חלק  מועצת  בין  הזמנה  או  חוזה  כל  לבין הקבלן  -אי  חובב 
 נותן השירות.  

 
 הבטיחות בעבודה הקפדה מלאה על כללי   צע את העבודות תוך הקבלן וכל מי שפועל מטעמו יב

 יישא באחריות מלאה לכל הפרה שלהם . ות כל דין שבתוקף והוא  וראבהתאם לה 
 

 בנספח זה אינן גורעות מחובתו לנקוט בנוסף  דרישות הבטיחות המפורטות מודע ומאשר כי הקבלן 
 יחות החלים על ן, כללי מקצוע ובטת בטיחות הנגזרת מהוראת כל דיבכל אמצעי בטיחות או פעול 

 כגון אלו, גם אם אינם מפורטים בנספח ומחיותו בניהול עבודות ומ  ת וביצוען ומכוח ניסיונוהעבודו
 ת . בחוזה ההתקשרוזה או 

 
 ך את עובדיו לנהוג לפי דרישות הבטיחות וכללי הבטיחות בעבודה בהתאם באחריות הקבלן להדרי

 הבטיחות בדרכים. רטים בנספח זה וכללי נהלי הבטיחות המפוהוראות כל דין, כללי המקצוע ול
 

 י הבטיחות על פ ל מי מטעמו ויוודא את מילוי הוראות ודרישותח על עובדיו, קבלניו וכיפקהקבלן  
 קצוע ונהלי הבטיחות המפורטים בנספח זה. הוראות כל דין, כללי המ 

 

כל הקשור  אחראי יהיה לטפל באי לצוות עובדיו. תפקידו של ההקבלן ימנה נציג שיהיה אחר  .1
 ר העבודה. ל קבלן משנה מטעמו, באתי כ ות עובדי הקבלן, או עובדלבטיחות וגה

  

כ .2 כל  עפ"י  ינהגו  והאחראי  ה הקבלן  הבטיחות  דין,  ללי  כל  בהוראות  תקנות  מעוגנים  חוקים 
מ לרבות  בישראל,  והנהוגים  הידועים  בעבודה  הבטיחות  ,  וכללי  האמור  מכלליות  לגרוע  בלי 

נוסח חדש , [ תש"  ה ];פקודת הבטיחות בעבוד 1954 -העבודה, התשי"ד  ק ארגון הפיקוח עלחו
; תקנות  1970ל    - ציוד מגן אישי  )תקנות  בגובה,  ותקנותיה  ; תקנות    2007התשס"ז    עבודה 

 ברעש ועוד דה על גגות שבירים או תלולים; תקנות עבודה במקום מוקף; תקנות עבודה עבו
 

 בודה ויוודא את  בלן במהלך כל שעות העיפקח על עובדי הק  האחראי מטעם הקבלן .3
 ר ורים בכל הקשוחות. בנוסף יהיה אחראי לתיקון ליקויים ושיפוע הנהלים והוראות הבטיביצ        
 ובדי הקבלן. לבטיחות וגהות ע       

 

 דיו כפי שיידרש לשם ביצוע הקבלן יהיה אחראי לספק את כל ציוד הבטיחות והגהות לעוב .4
 לעיל, יספק הקבלן ור  מבלי לפגוע בכלליות האמ י שנדרש עפ"י כל דין.העבודה, או כפ        

 ן, ביגוד, נעליים, כפפות אביזרי בטיחות, אפודים זוהרים, כלי בטיחות, ציוד מג  -יו לעובד
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 ו/או שיומלץ ע"י מגן, משקפי מגן, כובעי מגן, אוזניות מגן, רתמות וכל ציוד אחר הדרוש 
 בדי הקבלן בעבודה. מירה על בטיחות עום שהאחראי לש

 
 

 לפינוי נפגעים. נה לעובדיו, כולל ציוד אשוהקבלן יספק ציוד עזרה ר  .5
 

 פ"י הדרישות לעובדיו, אלא אם יפעלו ע  לא יתיר ולא יאפשר הקבלן כל עבודה בגובה .6
 ובדים בגובה יהיו מצוידים.הע 2007בתקנות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה ,( התשס"ז 

 מטרים 2ל ה ע א ייפול עובד לעומק העולים כי במקרה נפילה, ל צעי בטיחות המבטיחבאמ
 ל נקודתן. אמצעי הבטיחות יהיו רתמות בטיחות שלמות אשר תיקשרנה אמנקודת העיגו

 מצעי קשירה מתאימים . העיגון באמצעות א
 
 

העבודה .7 באתר  ע  נהיגה  ייעשו  הסמוכה,  בובסביבתו  שבתוקף  התעבורה  חוקי  נת  מדיפ"י 
 ישראל.  

 

 בודה ובשימוש בציוד מגן בע של עובדיו בנושא הבטיחותידאג להדרכה מוסמכת   הקבלן .8
 כמו כן, יחתים הקבלן את לעיל וטיפול בהם.  11אישי ובציוד כיבוי אש כאמור בסעיף 

 עליהם ובדיו על כך שהם קבלו והבינו את הנאמר בהדרכה, וכן את החובה המוטלת  ע
 אישי. להשתמש בציוד מגן  

 

 די למפקח מטעםמי ה, או כמעט תאונה, באופןכל אירוע מסוכן, תאונהקבלן ידווח על  .9
 דה וכו . ממונהויפעל לשם מתן הנחיות בטיפול, תדרוך, המשך או עצירת העבו המזמין,  

 ל הקבלן יעביר מידית למזמין דו"ח בדיקת תאונה. הבטיחות ש
 

 שים את וד הנלווה אשר משמוהצי   ות כלי העבודה, האביזריםהקבלן יוודא את תקינ  .10
 לתיקונו לפי הצורך.   או להחלפתו של הציוד הפסול עובדיו, וידאג

 

 כל הקשור לרפואה חריות לביצוע בדיקות רפואיות לעובדים, במידת הצורך, או בא .11
 תחול על הקבלן בלבד. תעסוקתית

 

 יםוגהות הקשוריו בנושאי בטיחות הקבלן אחראי למתן הדרכה יומית ותקופתית לעובד .12
 . ודהנלווים הקיימים באתר העבביבתו, כולל סיכונים  לאתר העבודה וס

 

 זכות להפסיק את עבודת הקבלן בכל מקרה של אי מילוי הוראהלמפקח מטעם המזמין ה .13
 ראות המפקח או מהוראות המזמין. לקבלן לא תהיה כל טענה מהוראות נספח זה ו/או מהו 

 כאמור. במקרה של הפסקת עבודההמזמין  או תביעה כנגד
 

 ו חיה כאמור בנספח זה ו/אהנ ם הבטיחות והגהות / ו אואת כי שום דרישה בתחומובהר בז .14
 תטיל אחריות כלשהי על שתינתן מפעם לפעם לקבלן על ידי המזמין או מי מטעמו, לא

 יו חות עובד זמין ולא תפטור את הקבלן מאחריותו ע"פ החוזה ו/או על פי כל דין לבטי המ
 ן ו/או נוהג בטיחות . המוטלת עליו על פי די תוסיף על כל חובה  באתר העבודה, אלא  

 

ויפעל בהתאם לתקנות ונהלי הבטיחות    קנות הבטיחות בעבודהאת חוקי ות  ן יכיר היטבקבלה .15
 בנושאים הבאים : ולל, כ
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 1999 -חוק אירגון הפיקוח על העבודה )מסירת מידע והדרכת עובדים(  התשנ"ט   ●

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

 1984 –עובדים ברעש(, התשמ"ד ת ה)גיהות תעסוקתית ובריאו תקנות הבטיחות ●

 ( ציבור והעובדים באבק מזיקתקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות ה ●
 1984התשמ"ד       

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

   1998 -מ"ח במקומות עבודה(  התש בודה )עזרה ראשונהתקנות הבטיחות בע ●
 
 
 
 
 
 
 
 

בלן( מאשר בזה כי הובאו לידיעת הקבלן כל ההנחיות  ___________ הח"מ,  )הק__ אני
למלא אחר כל דרישות והוראות כל דין בנושאי הבטיחות  ת המפורטות לעיל ומתחייב וההוראו

 לביצוע העבודות . ר והגהות, בכל הקשו
 
 
 
 
 

____   _______________        ___________________                   ________ _____________ 
 תאריך                                                  חותמת                   חתימת הקבלן                              

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


