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 המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב 
 

  01/2022     מס'מכרז פומבי 
 

ת תעשייתית  צה מקומיעבור מועתפעול ותחזוקת תחנות ניטור אוויר ל
 נאות חובב

 

)להלן: .1 חובב  נאות  תעשייתית  המקומית  מזמינה"המועצה  המועצה  קבלת    אתז ב  "(, 
 .עבור מועצה מקומית תעשייתית נאות חובבתפעול ותחזוקת תחנות ניטור אויר להצעות 

 
ניתן לרכושאת חוברת המכ .2 ן  בי  20223.022.החל מיום    אצל מזכירת מחלקת גזברות רז 

של   תמורת    0041-09:00:השעות   בחוברת ₪    1,000  -סך  לעיין  ניתן  יוחזרו(.  לא  )אשר 
 .לא תשלום )וללא זכות לצלמה(, לפני רכישתה, באתר המועצהז לרמכה

 

מציעים: .3 ביום    סיור  ב.  11:00     בשעה       03.202222.     יתקיים  המפגש:  בניין  מקום 
 .חובההמציעים . ההשתתפות בסיור  החדש  משרדי המועצה

 

לא  בדיוק.          12:00    בשעה    2022.11.04 המועד האחרון להגשת הצעות הינו ביום   .4
ההצעות יש להגיש במסירה ידנית בלבד )לא בדואר    אתתתקבלנה הצעות לאחר מועד זה.  

 ו/או בכל דרך אחרת(  
 

במילים: עשרים )₪       25,000   של    ערבות בנקאית בסך : על המציע לצרף  ערבות הגשה .5
 למסמכי המכרז.  בנוסח ובתנאים המצורפים(, חדשים יםל קוחמישה אלף ש

 

 לעמוד בכל תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז. על המציע .6

 

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

המכרז.                 אה .8 במסמכי  במלואם  המופיעים  המכרז  תנאי  את  ממצה  אינו  זו  במודעה  מור 
 יגבר האמור במסמכי המכרז.  ה,רקבכל מ

 

   6543156-08_ מספר טלפון:אמיר יוסף_ לבירורים לפנות ל:  .9
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 לוח הזמנים של המכרז

 
 
 

 הערות המועד הפעולה

מכירת מסמכי  
 זרהמכ

   ₪  1,000  עלות      .202222.03 החל מיום

סיור מציעים  
 חובה

 בבניין המועצה החדש   11:00בשעה   .202222.03ביום       

מועד אחרון 
 ה לשאלות הבהר

  למייל 14:00 בשעה 29.03.2022עד ליום 
mihrazim@neho.org.il  

  WORD, על גבי קובץ  
 בלבד

מועד אחרון 
 להגשת הצעות 

  12:00בשעה  11.04.2022עד ליום 

מועד פתיחת  
 מעטפות 

  14:00 בשעה 11.04.2022ביום 
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 הזמנה ותנאי המכרז  –  1מסמך 

 
המקומית  )להלן:  עש ת  המועצה  חובב  נאות  בזאת  "המזמין"  או"המועצה"  ייתית  מזמינה   ,)

בהתאם    עבור מועצה מקומית תעשייתית נאות חובבתפעול ותחזוקת תחנות ניטור אוויר  הצעות  
טכני  8למסמך   )  ותולהורא  מפרט  נספחיו  על  והחוזה  "המכרז  לפי  השירותיםלהלן:  הכל   )"

 (.המכרז"" התנאים המפורטים להלן במכרז זה )להלן:
 

 

 כללי: 
השירותים:   מתחזקת  תכולת  המועצה  חובב,  נאות  מועצת  ע"י  שמבוצע  האויר  ניטור  במסגרת 

את     שיתפעל  המציע הזוכהמערך תחנות ניטור אוויר הפרוסות בשטח המועצה ובישובים סמוכים.  
  ת תחנות הניטור עבור המועצה צריכה להיות בעלת הסמכה של הרשות הלאומית להסמכת מעבדו

 לכיול המערכות המותקנות בתחנות המועצה.  iso 17025קן לת
 

 המציע ימלא את הצעת המחיר בהצעת המציע ובכתב הכמויות.  מבנה ההצעה: 
 

  משך תקופת ההתקשרות  אית להאריך אתהמועצה תהא רש   .31.12.22עד ליום  משך ההתקשרות:  
 "(.ציהופאהתקופות חודשים נוספים כל אחד )להלן: "  12פרקי זמן של  4 -ב
 

אשר תתחיל  חודשים    12תקופת האחריות שתינתן ע"י הזוכה הינה לתקופה של  :  על ציוד  אחריות
 (.)כולל את כל הציוד המסופק מת מסירת הציודממועד השל

 
צוות   צוות  הזוכה:  מטעם המציעחברי  שני אנשי  את השירותים באמצעות  יידרש לספק  .  הספק 

ניסיון ניטור אויר   לפחותשנים    3ל  ש  ראש הצוות בעל  ניסיון של    בתחזוקת ציוד  וחבר צוות בעל 
ולהציג קורות חיים המוכיחים ניסיון זה. אנשי הצוות    שנתיים לפחות בתחזוקת ציוד ניטור אויר  

על יאושרו  צוות    כאמור  באנשי  החלפתם  לדרוש  הזכות  תהא  ולמועצה  המועצה,  חלופיים  ידי 
כאמ הניסיון  בדרישת  של המועצה. ,  רוהעומדים  דעתה הבלעדי  ולשיקול  שונים  מנימוקים    וזאת 

 אנשי הצוות המוצעים לא יוחלפו אלא כנגד אישור המועצה מראש ובכתב. 

 
ולנס למפרטים  בהתאם  העבודות  בעבור  הכוללת  כוללת  התמורה  המכרז  למסמכי  המצ"ב  פחים 

וה  העלויות  כל  השתתפותאת  מנהלה,  מזכירות,  שירותי  לרבות  הנדרש  ישב  הוצאות  ככל  יבות 
איסוף   למוסדות,  ותשלומים  אגרות  זמן,  וביטול  נסיעות  המועצה,  ודרישות  לצרכי  ובהתאם 

התמ את  תהווה  הכוללת  התמורה  שידרשו.  ככל  ודיונים  ישיבות  צילומים,  המלאה  נתונים,  ורה 
 בגין כל העבודות.  

 
הטכניים והמפרטים  לתכניות,  בהתאם  תבוצענה  זה  מכרז  נשוא  בלתי  מה ה  העבודות  חלק  ווים 

נפרד מההתקשרות )בין אם צורפו ובין אם לאו(, בהתאם להנחיות המפקחים מטעם המועצה ולפי  
הזוכה במכרז  הוראות מסמכי המכרז והחוזה המצורפות כחלק בלתי נפרד ממסמכים אלה, ועל  

והציוד   התוכנות  הגלם,  חומרי  הרכב,  כלי  היועצים,  האדם,  כח  החומרים,  את  לספק  יהיה 
 שים לביצוע העבודות בכללותן כחלק בלתי נפרד מהצעתו. רודה
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 הוראות כלליות  .1

על המציע לשים לב להוראות מכרז זה ולהגיש את הצעתו בהתאם לקבוע בחוברת המכרז.   .1.1
ועות בה עלולה להביא לפסילת ההצעה, בהתאם לשיקול דעתה  כל סטייה מההוראות הקב 

 הבלעדי של המועצה. 
 

ל .1.2 לב  לשים  המציע  יכולותו  ראוהעל  את  שלו  המבטחים  אצל  לבדוק  ועליו  הביטוח  ות 
להסדיר את הביטוח כפי הנדרש במכרז. מציע אשר יזכה ולא יסדיר ביטוח כאמור ללא כל  

רבות שהגיש תחולט והכל כפי שיקול דעתה של  שינוי בתוכנו, עלולה זכייתו להיפסל והע
 המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב. 

 
במ .1.3 הזכויות  כל   כימסכל  בהם  לעשות  רשאי  יהיה  לא  והמציע  למועצה  שמורות  המכרז 

 שימוש אלא לצורך הגשת הצעתו. 
 

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

או   .1.5 סעיף  חלקי  או  המכרז,  במסמכי  סעיפים  או  סעיף  כי  מוסמך  משפט  בית  ימצא  אם 
ין להם תוקף או שהם בטלים או שלא ניתן לאוכפם, לא יהא  א   ,זסעיפים במסמכי המכר

 בכך כדי לפגוע בשאר חלקי מסמכי המכרז, אשר יוותרו תקפים ומחייבים לכל דבר ועניין.  
 

סוג שהוא בכל הנוגע  אותן, לא תחול אחריות מכל מין ועל המועצה ו/או היועצים ששימשו   .1.6
במס שנתגלו  השמטה  ו/או  דיוק  אי  ו/או  למסמכי  י  כמלטעות  הקשור  בכל  ו/או  המכרז 

ו/או   בכתב  למציעים  נגיש  ו/או שהיה  יימסר  ו/או  למידע שנמסר  הנוגע  בכל  ו/או  המכרז 
 בעל פה במסגרת הליך המכרז.

 
הצעתו במכרז,   נהליו הורשע בפלילים, עובר להגשתמודגש בזה כי אם המציע או אחד ממ .1.7

ש עיסוקו  לתחום  הנוגעת  או  קלון  עמה  שיש  הליכים  המ  ל בעבירה  תלויים  אם  או  ציע 
הא  יפליליים נגד המציע או אחד ממנהליו של המציע והנוגעת לתחום עיסוקו של המציע,  

 .  ךפסול את המציע או הצעתו בגין כלשיקול דעת האם  םלועדת המכרזי
 

ובין אם   .1.8 זו, על נספחיה, בין שצורפו לה  מובהר בזה כי השימוש בלשון "הצעה" בחוברת 
זו כדי ל  ונלאו, הי  נוחיות הקורא. אין בשימוש המועצה בלשון  מען הזהירות בלבד ולשם 

להכשיר, בשום דרך ובכל מקרה שהוא, את המסמכים אשר יוגשו על ידי המציעים במכרז 
 לכדי הצעה על פי דין. 

 
לידיעת   .1.9 בזה  בחוק  מובא  לאמור  בהתאם  יבוצעו  הזוכה  למציע  התשלומים  כי  המציעים, 

לס תשלומים  תשע"ז  יםק פמוסר  "החוק"(    2017  –,  ההתקשרות)להלן:  לחוזה    ובכפוף 
 (. 9)מסמך 

תוך    יועבר  העבודות  ביצוע  עבור  למועצה   45התשלום  הומצאה  בו  החודש  מתום  ימים 
 חשבונית ובכפוף לאישורה.   
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 המכרז   שאנו 2
זה 2.1 מכרז  נשוא  העבודות  את  לבצע  מבקשת  ניטור ל  המועצה  תחנות  ותחזוקת  תפעול 

חובבועמ  עבור  אוויר נאות  תעשייתית  מקומית  למ  צה  בהתאם  הטכניהכל    פרט 
 ולהוראות המכרז והחוזה על נספחיו

 "(השירותים" או " העבודות)להלן: "       
 

מפרסמת   2.2 זוהמועצה  בחירת  לשם  זה  פומבי  לביצוע  מכרז  העבודות    כללכה 
אות נ  ת יעבור מועצה מקומית תעשיית  תפעול ותחזוקת תחנות ניטור אווירלהנדרשות   

 (."המציע הזוכה" או"הזוכה"  )להלן: חובב
 

לקבל   2.3 מבקשת  אווירשירותי  המועצה  ניטור  תחנות  ותחזוקת  מועצה   תפעול  עבור 
חובב נאות  התעשייתית  ו/או    המקומית  העבודות  כלל  הנכללות לרבות  המטלות 

 הטכניים המהווים חלק בלתי נפרד מחוברת המכרז.במפרטים 
 

כי עיכוב בתחילת ביצוע העבודות והשלמתן עלול לגרום ,  תומובהר בזה למציע מפורש 2.4
לפיכך, אם יחליט המציע לנקוט בהליך משפטי כנגד המועצה בקשר לכל נזק למועצה.  

המכרז,   בהליכי  נעשה  שלא  או  שנעשה  בו/א עניין  בהתאם ו  העבודות  ביצוע  תקופת 
נזקים שילחוזה ולנספחיו   ו לו )אם רמ גייוכל לבקש מבית המשפט סעדים כספיים על 

   ובמידה ויהיו כאלה(, אך לא "צו עשה" ולא "צו לא תעשה", זמני או קבוע.
 

דות וביצוען עלול אף יחור בהשלמת העבולעיל, הרי שכל א  2.4מהסיבה המנויה בסעיף   2.5
המועצה   מייחסת  משכך,  למועצה.  כבד  נזק  לגרום  לעמידה   ת רעמכות  חשיבהוא 

. אי עמידה בלוחות שהינם קשיחים לחלוטיןבלוחות זמנים, כמפורט בנספחים המצ"ב  
הזמנים לביצוע העבודות ו/או להשלמת כל חלק מהן ביחס ללוח הזמנים החוזי יגרור  

 טלת פיצויים על המציע הזוכה. אחריו ה
 

יי 2.6 אשר  העבודות  מסוגי  אחד  ובכל  העבודות  ביצוע  משלבי  אחד  יצוע, לב ו  מסרבכל 
לרבות   המוחלטת  להשלמתן  הנדרשות  וסוג  מין  מכל  העבודות,  כל  את  יכלול  הביצוע 

 פיקוח על ביצוע העבודות.  
 

אחראי   2.7 יהיה  הזוכה  המציע  התחייבויותיו,  מכלליות  לגרוע  כל מבלי  להשגת  בלעדית 
   מכות לביצוע העבודות ככל ונדרש.האישורים הנדרשים על ידי כלל הרשויות המוס 

 
האישורים  2.8 בקבלת  הכרוכות  ההוצאות  כל  לתשלום  אחראי  הזוכה  המציע  יהא  כן 

הנדרשים )למעט אלה שנקבע לגביהם מפורשות אחרת(, לביצוע כל העבודות הנחוצות 
העבודות/שירות ביצוע  לכל להבאת  מוחלטת  בצורה  תואמות  יהיו  הן  בו  למצב  ים 

כפי שתהיינה מעת לעת,   ת,חרת א התכניות, המפרטים, דרישות המועצה ו/או כל רשו
 וכן ביצוע כל העבודות לשביעות רצון המפקח ובהתאם לתכניות ולמפרטים.  

 
 

 תנאי הסף להשתתפות במכרז 3
 

ן. מציע, אשר הוא ו/או הצעתו לא  על המציע לעמוד בכל הדרישות המפורטות בסעיף זה להל
 א תובא לדיון:ולף הס המפורטים בסעיף זה להלן, הצעתו תיפסל עליעמדו בכל התנאים  

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

   )לא תתאפשר הגשת הצעות במשותף, למעט האמור במפורש להלן(.
 שם המציע. לצרף תעודת התאגדות עללצורך הוכחת האמור יש  

 
 

ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבד   הוסמךהמציע   3.2 ת  ותעל    ISO/IEC17025קן  לפי 
 . כמפורט במפרט הטכנילכיול מערכות ניטור אוויר 
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להיקף אישור הסמכה  צורך הוכחת האמור על המציע להגיש עם הצעתו  ל כולל נספח 
 מהרשות הלאומית להסמכת מעבדות.הסמכה 

 
 

, בהיקף כספי  גורמים לפחות  2עבור    במהותן  תדומועבודות    קודם בביצוע  ןניסיולמציע   3.3
 . 2016-2021לא כולל מע"מ, במהלך השנים מיליון ₪   1.5של  ברמצט

את   למלא  יש  האמור  הוכחת  במסמך  לצורך  המציע  של  ניסיונו     2לצרף  ו  א4פירוט 
  .המלצות חתומות על ידי המזמינים כפי שפורטו

ונה  עלולה  שכי הגשת המלצה בנוסח    יצוין  .  ב4נוסח המלצה מומלץ מצורף ומסומן  
 .  בהתאם לשיקול דעת ועדת מכרזים או מי מטעמה ודיקת נלגרום להפחת

 
 

על המציע לעמוד בדרישות החוק, לשלם שכר לעובדים ע"פ שכר מינימום לפחות ולבצע  3.4
 הפרשות סוציאליות עפ"י חוק.

 מכים הבאים:  ר יש לצרף את המסלצורך הוכחת האמו
 
חובות  - קיום  בדבר  בו  השליטה  בעלי  ושל  המציע  של  בכתב  עניין  ב  יעהמצתצהיר 

העבודה,   דיני  לפי  עובדים,  זכויות  הקיבוציים שמירת  וההסכמים  ההרחבה  צווי 
לצורך אספקת העבודה או השירותים כמפורט   במסמך החלים על המציע כמעסיק 

 למסמכי המכרז. ג4
ח על כך שהמציע שילם שכר לעובדים עפ"י שכר מינימום לפחות ומבצע ר רו"אישו-

 למסמכי המכרז.  ד4במסמך כמפורט ק חו"י והפרשות סוציאליות עפ
העסקת עובדים זרים, שכר מינימום והעדר הרשעה פלילית כמפורט   ןלענייתצהיר  -

 למסמכי המכרז.  ה4במסמך 
 

 על זכויות העובדים: תנאים לדחיית ההצעה בשל אי שמירה  
 

  ב   2ף  המציע או מי מבעלי השליטה בו הורשע ביותר משתי עבירות כאמור בסעי .1
ב( לחוק עסקאות גופים ציבורים ואם הורשע מי מהם ביותר משתי עבירות ולא  )

 חלפה שנה ממועד ההרשעה האחרונה.  
 

לחוק    5י סעיף  . המציע או מי בעלי השליטה בו נקנסו על ידי גזבר עבודה שמונה לפ2
התשמ"ו המנהליות,  ה  1985-העבירות  למועד  שקדמה  להגשת  בשנה  אחרון 

 משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה;ר ותבי  ההצעות במכרז
 

 
למתן   3.5 הנדרשים  הכספיים  המשאבים  את  להעמיד  יכולת  בעל  להיות  המציע  על 

 השירותים/ביצוע העבודות. 
המ של  העסקי  החשבו המחזור  לספרי  בהתאם  מהשני ציע,  אחת  לכל  שלו,  ם נות 

ביום   ע ה    2019-ו  2020בדצמבר    31שהסתיימו  לא    ₪(ן  יו מיל  1)₪    1,000,000ל  עולה 
 כולל מע"מ 

בנוסח המצורף  זה  רואה חשבון  לאישור האמור בס"ק  יצרף להצעתו אישור  המציע 
 .ו4כנספח לתנאי המכרז ומסומן 

 
ותנית לפקודת המועצה בסכום המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מ  3.6

)במילים:  25,000 של  וחמישה    ₪   חדשיםקלש  אלףעשרים  צמודה  כשהיא  (,  ים 
לצרכן המחירים  חודש      למדד  מדד  יהיה  היסודי  המדד  הידוע     2022  ראפברוכאשר 

המקומית  15.03.2022ביום   המועצה  חובב    לפקודת  נאות  תהתעשיתית  ייה ואשר 
   "(.  ערבות ההשתתפות: "להלן).20221031.   קף עד בתו

ערב להצעתו  צירף  בהמציע  המכרז קנות  לתנאי  המצורף  בנוסח  לעיל  כמפורט  אית 
 במסמכי המכרז. 5ומסומן כמסמך 
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 המציע רכש את מסמכי המכרז. 3.7

 
 מסמכים שיש לצרף להצעה: 4

 
המו 4.1 שנתנה  ההבהרות  ואת  מציעים  סיור  כשהם פרוטוקול  המציעים  לשאלות  עצה 

 עם הצעתו.  חתומים על ידו יחד 
 
 .  1976 -ציבוריים, התשל"ו   םיגופ  לחוק עסקאות  2אישור תקף לפי סעיף   4.2
 
 . אישור ביטוחי 4.3

 
 כל מסמך המצורף למסמכי המכרז הטעון השלמה או מילוי.  4.4
 
 קבלה על רכישת מסמכי המכרז. 4.5

 
 ההצעה 5

 
ף ובסיכום כתב הכמויות ובהתאם יף וסעיבכל סע   הצעת המחירבהצעת המציע תצוין   5.1

 להוראות הקבועות להלן.  
 

 ( בעט בלבד. 7)מסמך  ףמשתתהצעת ההצעת המציע תוגש על   5.2
 
ובכתב   בהצעת המחיר  המחירים הנדרשים על ידו לכל סעיףהמציע ינקוב בהצעתו את   5.3

 הכמויות. 
 

נו 5.4 או  העולות  הצעות  העבודות.  לביצוע  אומדן  למועצה  כי  בזאת  בשיעור מובהר  פלות 
ל דעת וועדת המכרזים של ניכר ממחירי האומדן עלולות להיפסל והכל בהתאם לשיקו

 . ועצההמ
 
יש לחתום   , אחד מקור ואחד העתק.ההצעה וכל מסמכיה כאמור תוגש בשני עותקים 5.5

 על כל מסמכי המכרז, בשולי כל דף ובמקומות המיועדים לכך.
 

כל המאוחר מיום שיתבקש לעשות כן על ימים ל  5הזוכה במכרז יתחיל בביצוע בתוך   5.6
 ועצה. מ הידי המועצה אולם לא לפני קבלת צו התחלת עבודה חתום על ידי 

 
על ידו במסמכי    המוצעכוח אדם  המציע הזוכה יידרש לספק את השירותים באמצעות   5.7

המכרז. שינוי או החלפת אחד מאלו  תהווה הפרת הסכם זה אלא אם כן ניתנה הסכמת 
ורה להחלפה או לשינוי מראש ובכתב, ולאחר שיסופקו לה כל הפרטים המועצה ואיש

 עים בהוראות מכרז זה.צוהמ   המוכיחים את עמידת המחליפים
 

  
  

 תוקף הצעה 6
 . .20221031.ההצעה תהא בתוקף עד ליום   

 
 הוצאות המכרז  7

ובה למכרז  ההצעה  בהכנת  הכרוכות  שהוא,  וסוג  מין  מכל  ההוצאות,  במכרז כל  שתתפות 
 תחולנה על המשתתף. 
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   הבהרות ושינויים 8
מציעי 8.1 מציעים    ם:מפגש  מפגש  במשרדי    :0011בשעה    22.03.2022ביום  יתקיים 

המפגש  כי  מובהר  בזמן.  ולהגיע  לדייק  במפגש  להשתתף  המעוניינים  על  המועצה. 
 המציעים.   מציעים חובה, והפרוטוקול שיופץ בין המשתתפים יחייב את

 מובהר כי המועצה רשאית לקיים מפגש נוסף לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.  3.1
 

המבמסגר 3.2 ביצוע  גפ ת  במקום  סיור  לערוך  חייבת,  לא  אך  רשאית,  המועצה  תהא  ש 
העבודות. תינתן אפשרות למשתתפים לשאול שאלות ובמידת הצורך, לפי שיקול דעת  

והסבר הבהרות  יינתנו  המפקח  ו/או  מובהר המועצה  ספק,  הסר  למען  פה.  בעל  ים, 
פגש כדי לשנות מההלך  פה במ -מפורשות, כי לא יהיה בהבהרות ובהסברים שיינתנו בעל

צורה  בכל  המועצה  את  לחייב  כדי  ו/או  עליהם  להוסיף  ו/או  במסמכים  האמור  את 
לכל  וימסרו  המועצה  ידי  על  הכתב  על  אלו  והסברים  הבהרות  יועלו  אם  אלא  שהיא, 

ב למועד המשתתפים  עד  בכתב  שאלותיהם  את  להעלות  רשאים  יהיו  המציעים  מפגש. 
 לות בכתב.א שיב להקבע במסמכי המכרז והמועצה תש

 
 ע"ג טבלה כדלהלן בה ימולאו כל הפרטים: wordהשאלות תוגשנה בקובץ 

 תשובה שאלה  סע' עמ' 
    

 
המועצה  מובהר, כי על המציע לצרף להצעתו את פרוטוקול המפגש הכולל את הבהרות 

גש. למען הסר כפי שנשלחו למשתתפים כשהוא חתום על ידו גם אם לא השתתף במפ
יודגש את ההכי    ספק  ויחייבו  המכרז,  מתנאי  חלק  יהיו  המועצה  שנתנה  בהרות 

   המשתתפים.
  

 
את  8.2 להאריך  למכרז,  הצעות  להגשת  האחרון  למועד  קודם  עת,  בכל  רשאית,  המועצה 

הארכת המועד תהיה באמצעות פרסום בעיתונות או   המועד להגשת ההצעות )הודעה על
יהם( ו/או להכניס שינויים טראת פבפקס למציעים שרכשו את חוברת המכרז והותירו  

השינויים  המשתתפים.  לשאלות  בתשובה  או  ביוזמתה  המכרז,  במסמכי  ותיקונים 
עתם והתיקונים כאמור, ייעשו בכתב ויהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו, לידי

לפי   במייל  השונים  והמציעים  הפוטנציאלים/  ולידיעת  במפגש/  המשתתפים  כל  של 
 ידם או בפקסימיליה.   ו עלהכתובות שנמסר 

 
 

 ביטוח: 
 

כזוכה          8.5 )יבחר  תתקבל  והצעתו  היה  כי  ומתחייב  מצהיר  הצעתו  הגשת  בעצם  המציע, 
ל במכרז  הנדרש  כפי  ביטוחים  קיום  אישור  את  למועצה  ימציא  שינוי  במכרז(  כל  לא 

 בתוכנם אלא אם אושר בהליך שאלת הבהרה או הליך אחר בטרם הגשת המכרז.  
 

לפני הגשת הצעה למכרז זה על המציע חלה האחריות לוודא בעצמו   יכזאת  מובהר ב 8.6
המשמעויות  ואת  במכרז  כנדרש  לבטחו  תסכים  האם  ביטוח  חברת  עם  חשבונו  ועל 

רשותו לדרישות המועצה, ככל שיש הכספיות של התאמת הכיסוי הביטוחי העומד ל
 כאלה.
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 למען הסר ספק מובהר בזאת: 8.7

לטעון כי אין ביכולתו להתאים את כיסוי הביטוח ו/או    ליוכ  מציע שהצעתו תתקבל לא 8.8
עלויות  כי  ו/או  במכרז  לנדרש  שלו  הביטוח  כיסוי  את  להתאים  מסרבת  ביטוח  חברת 

 חו בחשבון בהצעתו. התאמת כיסוי הביטוח שלו לדרישות המועצה לא נלק
 

ורה מציע שהצעתו תתקבל ולא יתאים את כיסויי הביטוח שלו לדרישות המועצה, שמ  8.9
את מל לבצע  שהגיש,  הערבות  את  לחלט  הבלעדי,  דעתה  שיקול  לפי  הזכות,  ועצה 

הנדרש במכרז זה על ידי ספק אחר על חשבונו וכן לנקוט נגדו בכל דרך חוקית העומדת 
פיצוי ממנו  לדרוש  המציע   לרשותה  עמידת  אי  מעצם  לה  שיגרמו  הנזקים  על 

 בהתחייבות זו כלפיה. 
 

 שמירת זכויות      9
 

במסמכי המכרז מכל סוג שהוא הינן של המועצה. רכישת מסמכי המכרז   ויותכל הזכ 9.1
כל  לעשות  רשאים  יהיו  לא  במכרז  והמשתתפים  בהם  זכויות  כל  לרוכש  מקנה  אינה 

 גשת הצעה במכרז זה.שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת וה
 
 

  עהמציאין לראות בתוצאות מכרז זה משום התחייבות של המועצה להזמין עבודות מ  9.2
או המציעים שיקבע/ו כזוכים במכרז ואין בקביעת הזוכה/ים במכרז כדי להעניק למי   
עת  בכל  נתונה  עבודות  הזמנת  כלשהו.  בהיקף  להתקשרויות  זכות  כזוכה/ים  שנקבע/ו 

 י והמוחלט של המועצה. לשיקול דעתה הבלעד 
 

זה   9.3 מכרז  תוצאות  פי  על  המועצה  ידי  על  עבודות  הזמנת  מותנית  מקרה   ת בקבל בכל 
 אישור ראש המועצה. 

 
ואף לאכוף על המשתתפ/ים במכרז  9.4 יותר  המועצה תהא רשאית לבחור מציע אחד או 

שיקבעו   שנקבו  כזוכיםהמסגרת  כשהמחירים  מחיר  הצעות  בנוהל  הצעות  הגשת   ,
לתת צעתם במכרז יהיו  המחירים המקסימאליים והזוכים יהיו רשאים  המציעים בה

שנקבו, במקרה של נוהל הצעות מחיר תזמין    םימאליהצעה בגבולות המחירים המקסי
הנמוכה  ההצעה  את  שייתן  מהזוכה  הפרק   על  העומדת  העבודה   ביצוע  את  המועצה 

 ביותר.    
 

 
 הגשת ההצעה  10

ציון המכרז חתומה ללא סימנים מזהים, נושאת  ההצעות יש להגיש במעטפה אטומה ואת  
)לא ל  01/2022   פומבי   בשעה      202211.04.     בדואר( עד ליום     שלוחולהכניסה אישית 
)להלן         12:00 להגש  –בדיוק  האחרון  הצעותהמועד  שבמשרדי  ל(  ת  המכרזים  תיבת 

 המועצה. 
 

 הגשת הצעות לא תידון ותיפסל על הסף.ון להאחרהצעה שתוגש לאחר המועד  
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 בחינת ההצעות  11
רשאית   11.1 תהא  המועצה  של  המכרזים  ל ועדת  בלתי  תהלא  שהיא  בהצעה  כלל  חשב 

שאינה   או  המכרז  לתנאי  התייחסות  חוסר  בשל  או  תנאיה  מחירה,  בשל  סבירה  
ועדת המכרזים, מונע הערכת ההצעה כדבעי. מחיר   וברורה באופן, שלדעת  בהירה 

 סביר עלול לגרום לפסילת ההצעה. בלתי 
 

אמינותו 11.2 את  ההצעות  בחינת  במסגרת  לבחון  רשאית  המכרזים  של  ר שוכו  ועדת  ו 
המשתתף לבצע את החוזה המוצע לרבות על פי ניסיונה של המועצה עם המשתתף  
מכריע   משקל  שיהיה  יכול  המציע  עם  כאמור  שלילי  עבר  לניסיון  כי  מובהר  בעבר. 

 בדחיית ההצעה.
 

חיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת  הצעת מ   אי הגשת 11.3
הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת    ו כלשייעשו במסמכי המכרז א

 בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת עלול לגרום לפסילת ההצעה. 
 

מכל 11.4 הבלעדי,  דעתה  שיקול  לפי  לדרוש,  רשאית  או    המועצה  מהמשתתפים  אחד 
נוספ מסמכים  ו/או  פרטים  מידע  מחלקם  להשלים  ו/או  נוספות  הבהרות  ו/או  ים 

או המלצות ו/או אישורים דקלרטיביים, לרבות בכל הקשור לניסיונו ויכולתו  /סר וח
של המשתתף, וזאת על מנת לבחון את המשתתף, ו/או חוסנו הכלכלי, ו/או ניסיונו  

במסג והצעתו  ו/או  הסף  המקצועי,  בתנאי  עמידתו  לרבות  כאמור,  שיקוליה,  רת 
 להשתתפות במכרז שפורטו  לעיל. 

 
מהא 11.5 לגרוע  כושרו  סממור  מבלי  אמינותו,  את  לבחון  המכרזים  ועדת  של  מכותה 

וניסיונו של המציע כאמור לעיל תקבע ועדת מכרזים את ההצעות הזוכות בין היתר  
ה נשוא  מהעבודות  אחת  לכל  המציע  שנקב  המחיר  פי  בהצעת  על  כמפורט  מכרז 

 7מסמך -המשתתף
 

כפי   11.6 עבודות  לביצוע  יותר  זולה  לזוכה שהצעתו  תפנה  או    ושיהיהמועצה  לעת  מעת 
תבצע התמחרות בין הזוכים, על אף האמור לעיל מובהר, כי המועצה תהא רשאית  
להתקשר עם הזוכה השני )או השלישי וכן הלאה( אם הגיעה לכלל מסקנה כי הזוכה  

 ל לבצע את העבודה נשוא ההתקשרות לשביעות רצונה.  הראשון לא יוכ
 

 
 בחירת ההצעה הזוכה 12

תנו מההצעות  אחת  יהווה  מחיר  ש  כך  ד קכל  המשוקללת    %20ממשקלה,    %80ההצעה 
 .הנותרים יינתנו  לאיכות המציע

 
 

 ושה שלבים:ההצעות תיבחנה בשל 
 

 ף. תבחן ועדת המכרזים את עמידת המציעים בתנאי הס בשלב ראשון 12.1
 

תיבחנה סבירות ההצעות הכשרות ביחס לאומדן וכן יבחנו המציעים אל      בשלב שני   12.2
 . ככל וקיים של המועצה עם המציעים יונה מול ניס

 
ישוקללו ההצעות לפי המבחנים הבאים: מחיר ההצעה המשוקללת     בשלב השלישי 12.3

העבודות   בהתאם    יינתנו  הנותרים  20%ממשקלה,    80%יהווה  לביצוע  לאיכות 
 פורטות להלן: לאמות המידה המ
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 מס'

 
 תבחין

 
 פירוט

 

 
ניקוד 
 מרבי

 
1 

 

שנות ניסיון 
 והמלצות

של    שנות ניסיון  העבודות/השירותיוהיקף   םמבצע 
הצוות, אנשי  ו/או  שירותי  בפועל    ם בביצוע 

בהתאם   המכרז  נשוא  לשירותים  דומים  בפרויקטים 
 4לפירוט שסיפק המציע במסמך 

עיות  התרשמות מניסיון מקצואיכות טיב  ההמלצות ו
 ושירותיות. 

המלצות על עבודות דומות לעבודות נשוא    2יש לצרף  
 זה  מכרז

  

 נק'  20

 
2 

 

 
 סה"כ 

 
 נק'  20

 
 

 ניקוד ההצעות
 

 מחיר 
  

הכשרה 12.4 המחיר  ביו  הצעת  הזולה  א  תרהמשוקללת  בסעיף  תקבל  הניקוד  מלוא  ת 
   נקודות(, 80המחיר ) 

 
 יה עפ"י החישוב הבא: צעות תדורגנה יחסית  אלשאר הה

 
 

 Aמחיר ההצעה המשוקללת הזולה ביותר = 
 

 Bמחיר ההצעה הנבחנת = 
 

 Cה הנבחנת ברכיב המחיר =עצהן הציו 
 

 80*  C=    
 
 
 

 לעיל   12.3בהתאם לסעיף   בצירוף ניקוד האיכות( Cה"כ ניקוד ההצעה=ניקוד הצעת המחיר )ס
 
 

 
צעה שהיא כהצעה   ת ההצעה הזולה ביותר או כל ההמועצה אינה מתחייבת לקבוע א 12.5

 רונות למועצה. תירב ההזוכה, ההצעה שתיבחר תהיה ההצעה בה גלומים מי
 

גבוה  ועדת המכרזים רשאית לפסול   12.6 יהיה  נמוך  הצעה שהמחיר בה  מעותית  משאו 
   בהתאם לשיקול דעת וועדת המכרזים.מהאומדן, 
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 פגמים במכרז  13
 

יס 13.1 פגם  נפל  כי  משפט  בית  או קבע  המכרזים  ועדת  בהחלטת  המכרז    ודי  בהליכי 
ובמקו במכרז  מציע  זכה  לא  זה  מפגם  וכתוצאה  זהאחרים  יהא    הכמו  אחר,  מציע 

הוצאות   עבור  פיצויים  ורק  אך  זכייתו,  אי  עקב  מהמועצה,  לקבל  המציע  זכאי 
שהוציא בפועל בגין הערבות הבנקאית ורכישת טפסי המכרז ובלבד שאלו  מוכחות  

אלפים שקלים חדשים(. פרט לפיצויים אלה לא יהיה  חמשת  ₪ )  5,000לא יעלו על  
ות, הפסדים או אבדן רווח, אשר נגרמו לו  א צן הואחר, בגי  זכאי המציע לכל פיצוי 

לטענתו, כתוצאה מפגם בהליכי המכרז והוא מוותר ומוחל בוויתור סופי ומוחלט על  
 אמור. כל תביעה ו/או טענה בגין הוצאות, הפסדים או אבדן רווח כ

 
בהליכי   13.2 או  המכרזים  ועדת  בהחלטת  יסודי  פגם  נפל  כי  מוסמך  משפט  בית  קבע 

לכך,  אצוכתוהמכרז האחרים   זכאי  ולא מציע אחר שהיה  המציע  זכה  זה  מפגם  ה 
מתחייב המציע שזכה, מיד עם הודעת המועצה, לפעול בהתאם להוראות המועצה  

המכרז ולאפשר למועצה    לרבות להפסיק את  עבודתו עפ"י החוזה שנחתם עמו עפ"י
  בית  למסור את המשך ביצוע העבודה למציע שאמור היה לזכות במכרז עפ"י קביעת

 המשפט המוסמך. 
 

במקרה כזה, לא תשלם המועצה למציע דבר זולת התמורה עבור העבודה שביצע עד            
או   תביעות  כל  תהיינה  לא  ולמציע  החוזה,  לתנאי  בכפוף  העבודה,  הפסקת  למועד 

הקשור  טע בכל  מטעמה,  מי  ו/או  המועצה  כלפי  שהוא  סוג  מכל  דרישות  או  נות 
בו וכיו"ב, וכן בקשר עם החוזה שנכרת בעקבותיו ו/או    כייהלמכרז, אופן ניהולו, הז

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

 ביטול המכרז, פיצולו, שינוי גודלו או ביצוע חלקי  14
 

מבלי לגרוע מחובת המציע לתת הצעה לכל העבודות נשוא המכרז, רשאית המועצה              14.1
לזוכה    לשיקולפי   למסור  או  שלב  בכל  המכרז  את  לבטל  והמוחלט  הבלעדי  דעתה 

 לביצוע חלק מן העבודות בלבד .
 

 
      מבלי לגרוע מחובת המציע לתת הצעה לכל העבודות נשוא המכרז, רשאית המועצה         14.2

  או לפצל את הזכיה בין מספר מציעים.  להחליט על פיצול העבודות למספר שלבים
ה זכות להגדיל או  להקטין היקף העבודה או את  הכמויות בכל  יה צה תכן למוע-כמו

ובהצעת   הכמויות  בכתב  היחידה  מחירי  ישתנו  לא  אלו  במקרים  שהוא.  שיעור 
כלפי   טענות   כל  תהיינה  לא  לספק  הזוכה.  האמור    המציע  ביצוע  עקב  המועצה 

 בסעיף זה. 
 

הזוכה לבצע את                  לתו שהחליטה המועצה כאמור לעיל, לא יהא בכך כדי לפגוע בחוב 14.3
בתאומים   המקורית  הצעתו  עפ"י  ביצוען,  את  לו  למסור  שהוחלט  העבודות 

 ובשינויים המחויבים עפ"י העניין. 
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לעצמה במפורש את הזכות לבצע              מובהר ומודגש בזאת במפורש כי המועצה שומרת   14.4
בהתאם  חל במכרז  הכלולות  מהכמויות  ו/או  מהעבודות  התקציביות  ול למגבק  ת 

בשלבים,   המכרז  נשוא  העבודות  לבצע  הזכות,  לעצמה  שומרת  המועצה  שלה. 
להשלים חלק מהעבודות בלבד ולחייב את המציע הזוכה לבצע את יתרת העבודות  

כן, ועל אף האמור בחוזה,  רק לאחר שימצאו התקציב  ים להשלמת העבודות. כמו 
חלק  לבצע   הזכות,  את  לעצמה  המועצה  המכרז    דבלב   שומרת   נשוא  מהעבודות 

יחייבו את המועצה בתשלום   חלק ממנה  ביטול  או  ביצוע העבודה  מבלי שהפסקת 
פיצוי מכל סוג שהוא לספק והמציע הזוכה מוותר בזאת על כל דרישה ו/או תביעה  

ט נשוא  ו/או  מהעבודות  חלק  בביצוע  והכרוך  הקשור  בכל  שהוא  סוג  מכל  ענה 
 המכרז.

 
לבצע את כל העבודות ו/או שלא לחתום על החוזה                 אלור שאם תחליט המועצה כאמ 14.5

ו/או לא לבצעו כלל, לא תהיה למשתתפים במכרז או לזוכה במכרז כל תביעה ו/או  
וצאות בגין הערבות הבנקאית ורכישת  דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא למעט הה 

       טפסי המכרז כאמור  לעיל שתוחזרנה לזוכה במכרז בלבד.    
 

             
 סתירות, שגיאות ואי התאמות 15

 
במקרה של אי בהירות במסמכי המכרז, על המציע לפנות באמצעות מייל בדרישה           15.1

 להבהרות אל המועצה.          
 

סתיר  15.2 ימצא  המציע  איאם  שגיאות,  שהוא  התא -ות,  כל  ספק  של  במקרה  או  מות 
עליו   כלשהוא,  פרט  או  סעיף  של  למובן   או    עי להודבקשר  בכתב  למועצה  כך  על 

 . mihrazim@neho.org.ilבמייל 
 

          ההבהרות שתיתן המועצה בכתב במייל יהיו מחייבות. המועצה אינה מחויבת בכל   15.3
 פרשנות או הסבר שיינתן בעל פה. 

 
או 15.4 שינוי  כל  המכרז.  במסמכי  כלשהו  שינוי  לבצע  אשר    תפתוס  אין  השמטה,  או 

או  שינוי  ע"י  בין  לגביהם,  הסתייגות  כל  או  המכרז  במסמכי  המציע  ע"י  יעשו 
הוכרז   בטרם  בין  אחרת  דרך  בכל  או  לוואי  במכתב  ובין  המסמכים  בגוף  תוספת 

ר הכרזתו )להלן: "השינוי"(, יקנו למועצה זכות לפסול את ההצעה  כזוכה ובין לאח
הזכייה, את  לבטל  ו/או  הסף  עפ"י חלאו    על  וזאת  מהשינוי,  להתעלם   ילופין, 

המכרז   נספחי  לרבות  הינו  האמור  הרשות.  של  והמוחלט  הבלעדי  דעתה  שיקול 
בש המועצה  בהתנהלות  יראו  ולא  אין  הביטוח.  אישור  נספח  ולרבות  לב  והחוזה 

ההצעה או בכל שלב אחר ולרבות לאחר בחירת המציע הזוכה וחתימת הסכם עמו 
 שינוי כלשהו.  עולביצכהסכמה או אישור 

 
 הודעה בדבר תוצאות המכרז, חתימת החוזה, כשיר שני והשבת ערבויות הגשה  16

 
)להלן   16.1 לו  שתשלח  בכתב  בהודעה  זכייתו  דבר  לזוכה  תודיע  הודעת    –המועצה 

 (. הזכייה
 

ת ההתקשרות, על הזוכה במכרז לחתום על הסכמי ההתקשרות  השתכללוכתנאי ל 16.2
בתוך   המועצה  עש  14מול  י)ארבעה  ולהמציא    ם ור(  הזכייה  הודעת  קבלת  מיום 

הסכמים  פי  על  הנדרשים  המסמכים  כל  בצרוף  החתומים  ההסכמים  את  למועצה 
כשהם   מסמך(  מכל  מקור  עותקי  )בשני  ביטוחים  קיום  אישור  נספח  לרבות  אלה, 

הביצוע.  ח ערבות  וכן  הזוכה  המציע  ידי  ועל  המבטחת  ידי  על  קיום  תומים  אישור 
ימים לפני החתימה על החוזה או בכפוף לאישור   10  תוהפח  ביטוחים יימסר לכל

 המועצה בכתב במעמד חתימת החוזה.
 

mailto:mihrazim@neho.org.il
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לא מילא הזוכה אחר התחייבויותיו כאמור לעיל, ייחשב הזוכה כמי שלא עמד אחר   16.3
ב זכייתו  ערבות הצעתו,  חילוט  על  להורות  רשאית  תהייה  והמועצה  תבוטל  מכרז 
 ההגשה בשל כך.  

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

 חילוט ערבות ההגשה בנסיבות אלה.
 

ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, להכריז במעמד בחירת ההצעה הזוכה   16.4
. כשיר שני, ככל ויוכרז על ידי ועדת המכרזים, יוכרז כזוכה במכרז  גם על כשיר שני

ימלא הזוכה במכרז אחר התחייבויותיו כאמור    אליא,  ה שהבכל מקרה בו, מכל סיב
 בהוראות סעיף זה. 

 
כפוף להוראות סעיף זה, המועצה תמסור לכל יתר המציעים הודעה בכתב על דחיית   16.5

 וחזרת, כפי שיפורט להלן:  הצעותיהם אליה תצורף ערבות ההגשה המ 
 

לו ערבות ההגשה לאחר המצאת כלל המסמכים     –  הזוכה במכרז   16.5.1 תושב 
ביצוע,   יחהנספו וערבות  ביטוחים  קיום  אישור  לרבות  הדרושים,  ם 

בהתאם לתנאי הסכם ההתקשרות וכאמור בהודעה הזכייה אשר תימסר  
 לו.  

 

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

תשכלל    לא  תוך  רשההתקבו   במכרז,  הזוכה  עם  עשר(    15ות  )חמישה 
ימים מיום שנמסרה לו הודעה על כך ורק לאחר  המצאת כלל המסמכים  
הנספחים הדרושים, לרבות אישור קיום ביטוחים וערבות ביצוע, בהתאם  

 י הסכם  ההתקשרות וכאמור בהודעה אשר תימסר לו. לתנא
 

, תהא המועצה רשאית לבטל  זרהמכ  זוכה שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי  16.6
המועצה   ידי  על  שייקבע  בתאריך  החל  לזוכה,  בכתב  בהודעה  במכרז  הזכייה  את 

 בהודעה. אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות המועצה על פי כל דין. 
 

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

 

ה  16.5.3 המועצה  בידי  אחר    ת וכחושיש  אדם  או  הזוכה  כי  דעתה,  להנחת   ,
מטעמו  נתן או הציע שוחד מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר  

 עם הזכייה  במכרז. 
 

ינה נכונה.   התברר למועצה כי הצהרה כלשהי של הזוכה שניתנה במכרז א 16.5.4
שר, לדעת המועצה, היה  או שהזוכה לא גילה למועצה עובדה מהותית א

 יעתו כזוכה במכרז. בקעל  בה  כדי להשפיע
 

הוטל/ו עיקול/ים  על נכסי הזוכה, כולם או חלקם, אשר לדעת המועצה   16.5.5
העבודות   את  לבצע  הזוכה  של  יכולתו  על  להשפיע  כדי  /הם  בו  יש  

והעיקול/ים   המכרז,  תוך  במסגרת   לחלוטין  הוסר/ו  לא    30האמור/ים 
 ימים ממועד  ביצעו/ם. 

 
נכסים זמני או קבוע או מפרק     ס כונ  מונה לנכסי הזוכה, כולם או חלקם 16.5.6

 יום ממועד קביעתו. 60זמני או קבוע והמינוי כאמור, לא בוטל תוך 
 

מהשליטה בזוכה ללא הסכמה מראש     25%התברר למועצה כי הועברה   16.5.7
    ובכתב של המועצה. 
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 סודיות ההצעה וזכות העיון במסמכי המכרז  17
במ 17.1 זכו  שלא  כשירים  למציעים  תאפשר  המכרזים  ועדת   כרז,ועדת  בפרוטוקול  לעיין 

זאת    ובמסמכיהמכרזים   כל  הזוכה,  ]תקנות העיריות   בהתאםההצעה  להוראות הדין 
 )מכרזים( וחוק חופש המידע[.

 
מסחריים ו/או סודות עסקיים   מציע הסבור כי הצעתו, כולה או חלקה, כוללת סודות 17.2

במכרז,   םיהאחר (, שלדעתו אין לאפשר בהם עיון למציעים  החלקים הסודיים  –)להלן  
 : כדלקמןלאחר הכרזת ועדת המכרזים על ההצעה הזוכה, ינהג 

 

 

אותם      17.2.1 וסימן  הסודיים  החלקים  מהם  בהצעתו  במפורש  יציין  המציע 
 באופן ברור וחד משמעי.  

 
א 17.2.2 את  סימן  שלא  ב מציע  סודיים  חלקים  ועדת   ותם  תראהו  הצעתו, 

ה  לעיון  הצעתו  למסירת  סייג  ללא  שהסכים  כמי     םימציעהמכרזים 
האחרים, במידה ויוכרז כזוכה במכרז. מציע שסימן בהצעתו את אותם    
סייג,     ללא  שהסכים,  כמי  המכרזים  ועדת  תראהו  סודיים,  חלקים 
סודיים    כחלקים  זומנו  שלא  חלקים  אותם  המציעים   למסירת  לעיון 
 האחרים, במידה ויוכרז כזוכה במכרז.   

 
יר 17.2.3 כמי שהסכים, ללא סייג,     אוהוסימן המציע בהצעתו חלקים סודיים, 

כי אותם חלקים אשר סומנו בהצעתו כחלקים סודיים מהווהים חלקים    
סודיים גם בהצעותיהם של המשתתפים האחרים ולפיכך, תראהו ועדת    
אש על זכות העיון בחלקים אלה של המציעים   המכרזים שמי שויתר מר 
 האחרים.  

 

ה       17.2.4 כי שיקול  יודגש,  בר היקף זכות העיון כאמור   דבדעת  למען הסר ספק 
 נתון בלעדית לועדת המכרזים, אשר תפעל בעניין זה על פי דין.  

 
 

 יבויות והצהרות הזוכה במכרז חיהת 18
כי   18.1 מתחייב  ימים    14תוך  הזוכה  עשר(  הודעת)ארבעה  מסירת  ה  ייהזכ   ממועד 

כאמור, יחתום עם המועצה על ההסכם בנוסח המצ"ב וימציא לה את כל האישורים  
לרבות   להוראותיה,  בהתאם  ההסכם  פי  על  ותקףהנדרשים  חתום    2)   אישור 

מאת  םעותקי רישי   חברת(  בעל  ישרביטוח  מדינת  של  בביטוחים  ון  לעסוק  אל 
וערבות  סכם  ה לורף  הנדרשים במכרז זה על דבר קיומם של ביטוחי ספק בנוסח המצ

בכפוף   ביצוע ההסכם,  מן  נפרד  בלתי  חלק  מהווה  ההצעה  ההסכם.  בגוף  כמפורט 
הזוכה. עם  ומתן  משא  בעקבות  בה  שנעשו  זה,    להפחתות  בסעיף  הרשום  למרות 

 ימים לפני החתימה על החוזה.   10מסר לכל הפחות אישור קיום ביטוחים יי
 

האמור לעיל ו/או להמציא    דהמוענמנע הזוכה מלחתום על ההסכם עם המועצה עד   18.2
ולחתום על ההסכם   זכייתו  איזה מהאישורים דלעיל, תהא המועצה רשאית לבטל 

הזוכה   הצעת  לאחר  מדורגת  שהצעתו  המציע  אחרעם  מציע  כל  את  או  לבטל  או   ,
לעדי של המועצה ו/או לחלט את הערבויות, זאת  הכל לפי שיקול דעתה הבהמכרז, ו

מוד למועצה כלפי המציע, במקרה כזה, עפ"י כל  עתרת שומבלי לגרוע מכל זכות אח
 דין. 

              
 

 בכבוד רב,       
     
 עו"ד גדי אלפסי   ד"ר      

 
 ראש המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב       
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 שי חתימה מטעם המציע אישור מור  –  2מסמך 

 
 

 לכבוד 
 המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב 

 בב נאות חו
 

 א.ג.נ., 
 

 אישור פרטי המציע הנדון:           
 
 

                    ______________________ של  לבקשתו   ,___________ דין  עורך  הח"מ,  אני 

 : כדלקמן, מאשר בחתימתי( המציע –ח.פ./ח.צ./ת.ז. ______________ )להלן 

 
 מורשי החתימה של המציע במכרז הינם:  .1
 

 ____________________  _______ ת.ז.גב' / מר  __________ 
 

 גב' / מר  _________________ ת.ז. ____________________ 
 

 גב' / מר _________________  ת.ז. ____________________ 
 

ו .2 דבר  לכל  המציע  של  המחייבת  התחייבויותיו  חתימתו  לצורך  ולרבות,  הצהרותיו  עניין 
ובחוזה שבגדר מסמ המכרז  גבי    ההינכי המכרז  ומצגיו במסמכי  על  החתימה המופיעה 

המציע נחתמה    הצעת  והיא  למכרז  המציע  להצעת  המצורפים  המסמכים  ועל  למכרז 
 באמצעות מורשי החתימה שלו כאמור לעיל.  

 
 : להלן דוגמת החתימה והחותמת של המציע .3

 
 ________________________________________________________________ 

 
במצי  .4 מחיהתקבלה  החלטה  מסמכי    תביע  ולפי  דין  כל  לפי  למכרז,  ההצעה  להגשת 

 ההתאגדות שלו. 
 

 
   _________       __________________ 

 שם, מ.ר, חתימה וחותמת        תאריך         
 
 
 

דות של התאגיד המציע, אישור  העתק מאומת של תעודת ההתאג** במקרה של תאגיד, מצורף 
העתק מאומת של תזכיר ותקנון המציע וכן תמצית   ,שליטה במציע עו"ד בדבר בעלי מניות ובעלי 

 מידע מועדכן מרשם החברות. 
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 פרטי המציע  –  3מסמך 
 

א הפרטים  ההתייחסות במסמך זה הינה ל"חברה", במידה והמציע אינו "חברה", יש למל 
אחר( ות / עוסק /  במסמך זה בהתאם לסוג האישיות המשפטית של המציע )חברה / שותפ

 המחויבים.  םבשינויי
 

 : נתונים כלליים
 

        סוג האישיות המשפטית: 
 

        שם החברה מציע:
 

         מס' חברה/ת.ז.: 
 

         מועד יסוד: 
 

          כתובת:
 

         מס' טלפון: 
 

         פקס: מס' 
 

        כתובת דואר אלקטרוני: 
 

 . ____________  מספר עובדי המציע:  
 
 

 :זכויות חתימה ימנהלים ובעל
 

תפקיד  מספר זהות שם משפחה  שם פרטי
 במציע

    

    

  
 

            
 חתימה וחותמת     תפקיד          שם מלא        תאריך         

 
 אישור

 

ב כי  בזה  מאשר  ______________הנני  __________________,    יום  עו"ד  בפניי,  הופיע 

___, מר/גב' ___________________,  זיהה/תה  _ ____________במשרדי שברחוב _______ 

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

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

 וחתם/מה עליה בפני. 

         _____________ ______ 
 ____________,עו"ד                        
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 פרטי ניסיון קודם – א 4מסמך 
 

 תנאי סף  להוכחת ריכוז הפרטים בדבר ניסיון מקצועי 
  רף]על המציע לצ . ביחס לביצוע עבודותו/או דירוג איכות  תשמש את המציע לפירוט ניסיון מקצועיטבלה זו 

יצוין כי הגשת המלצה בנוסח שונה  עלולה לגרום להפחתת  . ורטות בתנאי הסףהמתייחסות לעבודות המפ המלצות  2
 [המלצות 5ניקוד עבור עד   ןיינת .ועדת מכרזים ם לשיקול דעת ניקוד בהתא

 

 

הנני מאשר נכונות ומהימנות הנתונים הנ"ל וכן מסכים שהמועצה תפנה לבקשת המלצות  
 מהלקוחות  

 הנ"ל. 

 __________________________  מת: ______ חתימה וחות

 _________ שם חותם/ים:     _______________________  

 יד/ם:           ________________________________ קפת 

 
 מס'

 
 שם המזמין 

תיאור האתר  
 וכתובתו 

 
מהות פירוט 

ת שבוצעו העבודו
 ידי המציע  על

 
 

 
מועד 

תחילת  
וסיום  
 עבודות

היקף  
כספי 
 בשנה 

 
שם איש  

מין  קשר מז
 +טלפון 

 ר ישי

1       

2       

3       

4       
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 ב 4מסמך 
 המציע  לשימוש מומלץ נוסח המלצה 

עלולה    מלצה בנוסח שונה יצוין כי הגשת ה .המתייחסות לעבודות המפורטות בתנאי הסף  המלצות 2 רף]על המציע לצ
 [המלצות 5ניקוד עבור עד  ןת ניי .לגרום להפחתת ניקוד בהתאם לשיקול דעת ועדת מכרזים

 
            לכבוד

  המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב 
     באמצעות המציע 

 
       א.ג.נ.,

 י המציע בדבר ביצוע עבודות כנדרש בתנאי הסף על ידאישור הנדון: 
 

 ____________________     שם המזמין: 
 

 ____________ ________  שם מנהל היחידה הרלוונטי:
 

 ____________________  טלפון ליצירת קשר )חובה(: 
 
הננו מאשרים בזה כי המציע/ה _________________________________ ביצע/ה עבורנו   .א

 (:בלבד  2016-2021 את הפרויקטים הבאים )במהלך השנים
 

מיקום ביצוע 
 העבודות

 מהות ופירוט העבודות 
 

 מועד התחלה וסיום

  
 

 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 (:*הקף/סמן בהתאםות דעתנו המקצועית ביחס לעבודות המפורטות בטבלה דלעיל )ו חלהלן   .ב

 

 גבוהה   איכות העבודה
 

 טובה 
 

 מספקת  
 

 עומד בלו"ז   עמידה בלו"ז 
 

 עומד חלקית  
 

 חורג מלו"ז  
 

מול   עבודהיחסי 
 המזמין

 טובים מאוד  
 

 טובים  
 

 מספקים  
 

 
/ אין "ל  הננו מאשרים בזה כי למציע/ה הנ .ג ( תביעות משפטיות תלויות  *מחק את המיותר)  יש 

 ועומדות כלפינו. 
 הערות: ______________________________________ 

 פרטי החותם )שם מלא + תפקיד(: _____________________ 
 

 ______________ : ___________חתימה + חותמת
 חותמת(  +בלבד )חתימה  המזמיןחשוב: טופס המלצה זה צריך להיות חתום על ידי 
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 תצהיר בדבר שמירת זכויות עובדים  –  ג'4מסמך 

 
 

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

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

 __________ _____________ שם    _______________________    נושא/ת ת.ז. מס'  _

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

 ע, כדלקמן: כן, מצהירים בזאת, בשם המציע _________________, וכבעלי השליטה במצי
 

 מורשה החתימה מטעם המציע במכרז הינם: _____________, _____________.  .1
במציע הינם: _______________, _____________ והרינו עושים   הבעלי השליט   

 תצהירנו זה בהתאם לתקנות חובת המכרזים.  
 

ל .2 עובדים  זכויות  שמירת  בעניין  חובותיו  את  מקיים  המציע   כי   מצהירים  דיני  אנו  פי 
 העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים  עליו כמעסיק. 

 
או מ .3 דיני העבודה,    הט ליי מבעלי השהמציע  שעניינה הפרת  בעבירה  לא  הורשע  במציע, 

 בשנתיים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז. 
 

לחוק    5סעיף המציע או מי מבעלי השליטה במציע, לא  נקנס ע"י מפקח עבודה שמונה לפי  .4
ודה, בשנה   פרת דיני העב, ביותר משני קנסות בשל ה1985  -העבירות המנהליות, התשמ"ו

 מה למועד האחרון להגשת הצעות למכרז. דקש
 

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

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

 
 

             
 מה      חתימה                                חתי                      המציע           חתימה + חותמת   

                
 
 
 

 אישור 
 

  ,__________________ עו"ד  בפניי,  הופיע   ______________ ביום  כי  בזה  מאשר  הנני 

הה/תה  במשרדי שברחוב _______________________, מר/גב' ___________________,  זי

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

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

 וחתם/מה עליה בפני. 

          ___________________ 

  ____________,עו"ד       
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 המציע בדבר תשלום זכויות עובדים מנכ"ל הצהרת -ד'4מסמך 
 

            לכבוד
  נאות חובב  המועצה המקומית תעשייתית

     מצעות המציע אב
  א.ג.נ.,

 

אני הח"מ,________________________ מנכ"ל המציע, מרח' _____________________,  

מש   __________________ ח.פ.  הספק(,  )שם   _________________ כי  לעובדיו,  מאשר  לם 

הפוע או  עובדיו  עם  בקשר  כלשהו  ג'  צד  או  רשות  לכל  או  מטעמו,  הפועל  כ לכל  מטעמו,    ל לים 

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

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

הפתנ נסיעות,  פרישה,  פיצויי  פיטורין,  פיצויי  מחלה,  דמי  חופשה,  דמי  דין,  עפ"י  שכר  רשות  אי 

  סיה, מס בריאות וביטוח לאומי.          נ פלקופות 

    ______________    _________________   ___________________ 
 חותמת    חתימה      תאריך  

 
 

 
 

 אישור רו"ח על הצהרת המציע  
 
 

            לכבוד
  המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב 

     באמצעות המציע 
  א.ג.נ.,

 

בהצהרת   ,   שבון של המציע, ח.פ.  חה ם וכרואי שתכלבק האמור  את  בדקנו 
התשמ"ז מינימום,  שכר  חוק  לפי  מינימום  שכר  תשלום  בדבר  ותנאים    1987-המציע  ותקנותיו 

ומסומנת       סוציאליים, שהוצגה בהצהרת המציע מיום   בזאת  המצורפת 
הינה לחוות דעה    ונהלתו, אחריות בחותמתנו לשם זיהוי, הצהרת המציע הינה באחריות המציע והנ

 על הצהרה זו על בסיס ביקורתנו. 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים על פי דין בישראל, על פי תקנים אלה נדרש  
ה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בהצהרה הצגה  מאתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטר
בדי כוללת  הביקורת  מהותית.  שלמוטעית  מדגמית  ובמידע    קה  בסכומים  התומכות  ראיות 

 שבהצהרה הנ"ל. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו. 

 ל בה. לדעתנו, ההצהרה הנ"ל משקפת באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות את המידע הכלו

 
 בכבוד רב 

 
                          

 רואה חשבון                     תאריך 
 גם בנוסח המופיע בהוראות תכ"ם  ש**ניתן להגי
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 תצהיר לענין העסקת עובדים זרים, שכר מינימום והעדר הרשעה פלילית  –  ה'4מסמך 
 

שהוזהרתי   לאחר   ,_________ ת.ז.  בעל/ת   ,______________ הח"מ  את  אני  להצהיר  עלי  כי 
אם בחוק  הקבועים  לעונשים  צפוי/ה  אהיה  וכי  מצהי  האמת  כן,  אעשה  בכתבלא  בזה    , ר/ה 

 כדלקמן: 
 
ח.פ./ח.צ   .1  ________________ בשם  זה  תצהיר  על  לחתום  מוסמך/כת  הנני 

להקמת   עבודות  לביצוע   _______ מס'  פומבי  במכרז  המציע   ,_____________
 ._________________________ 

 
   ום  בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים ו/או לפי חוק שכר מינימ   לא הורשעהמציע

 דשים( שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות במכרז.וח  12בשנה )
 
   זרים    הורשעהמציע עובדים  חוק  לפי  יותר  או  עבירות  בשתי  חלוט  דין  ההרשעה    –בפסק 

 האחרון להגשת הצעות במכרז.( השנים שקדמו למועד  3האחרונה לא היתה בשלוש )
 
   ח  הורשעהמציע לפי  יותר  או  עבירות  בשתי  חלוט  דין  מינימבפסק  שכר  ההרשעה    –  םווק 

 ( השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז.3האחרונה לא היתה בשלוש )
 

המציע מצהיר כי יפעל בכל הקשור למכרז ולביצוע העבודות לפיו בהתאם להוראות כל דיני  
ידוע למציע כי  וכל תקנות מכוחו.    1953-דה ובכלל זה הוראות חוק עבודת נוער, התשי"גהעבו

 מהוראות אלה תהווה הפרה יסודית של התחייבויות המציע מכוח המכרז. תחהפרה של כל א

   ו/או מי ממנהליו לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון או כרוכה באלימות או בעבירת המציע 
עיסוקו של המציע   מירמה או בעבירה הנוגעת )  לתחום  ( השנים שקדמו למועד  7וזאת בשבע 

שבמקרה של הרשעה באיזה מן העבירות כאמור,    ע. ידוע למציזהאחרון להגשת הצעות למכר
ולא    רשאית ועדת המכרזים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לא לבחור בהצעה הזוכה במכרז

 תהא לו כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך. 

 תנהלים במועד זה נגד המציע ו/או נגד מי ממנהליו חקירה פלילית  ידיעתי לא מ   כמו כן למיטב
 ן עבירה פלילית כאמור לעיל.  יגים משפטיים ב או הליכ

 
   לחלופין* מתנהלים הליכים משפטיים או חקירה פלילית או הוגש כתב אישום נגד המציע ו/או

להל  כמפורט  לעיל  כאמור  פלילית  עבירה  בגין  ממנהליו  מי   ן: נגד 

  _________________________________________________________________
_______ ____________ _  .__________________________________________ 

יהיה שיקול דעת לא לבחור בהצעת המציע עקב הליכים ו/או    ועדת המכרזיםל ידוע למציע כי  
לע  שפורט  כפי  אישום,  כתב  הגשת  ו/או  בקשר  חקירה  תביעה  ו/או  טענה  כל  לו  תהא  ולא  יל 

 לכך.
 ם לנדרש אתלכך ולפרט בה במקומות המיועדים  X*על המציע לסמן 

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

                                  __________________ 
 חתימת המצהיר                
 אישור           

 
, עו"ד __________, במשרדי שברחוב ___________, מר/גב'  ום _____ הופיע בפניהנני מאשר בזה כי בי

עצמו/ה על ידי ת.ז. שמספרה  ____________  ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה    ה__,  שזיהה/ת______

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

    ם/מה עליה בפני. הצהרתו/ה זו וחת

 ______________ _____________, עו"ד        



 

25 
  חתימת המציע                               

 

 

 

 
 ו'4מסמך 
 

 "ח ר רואישו
 

 ד לכבו
 המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב 

 )להלן: "המועצה( 
 
 

 א.ג.נ.,
 

כרואי החשבון של ________________ בע"מ )להלן: "החברה"( ולבקשתה, ביקרנו את 
ה המציע  בהצהרת  הכלולים  )להלן:  הנתונים  זיהוי  לשם  בחותמתנו  והמסומנת  מצורפת 

היקף   בדבר  העסקי  המחז"ההצהרה"(  המציע,פי  הכס ור  של    של  העסקי  המחזור  לפיה, 
בדצמבר   31המציע, בהתאם לספרי החשבונות שלו, לכל אחת מהשנים שהסתיימו ביום  

ם הנ"ל.  מיליון ₪( לא כולל מע"מ בכל אחת מהשני  ₪1 )   1,000,000עולה על    2019-ו  2020
נו היא  רת המציע, הינם באחריות הנהלת המציע. אחריותהנתונים הנ"ל כפי שנכללו בהצה

 דעה על נתונים אלו בהתבסס על ביקורתנו.  לחוות
מאתנו   נדרש  אלה  תקנים  פי  על  מקובלים.  ביקורת  לתקני  בהתאם  ביקורתנו  את  ערכנו 

הצהרה בדבר ן שאין ב של בטחו   לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה
 ל שדיקה מדגמית  נתוני המחזור העסקי הכספי הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת ב

בסיס   מספקת  שביקורתנו  סבורים  אנו  שבהצהרה.  ובמידע  בסכומים  התומכות  ראיות 
 נאות לחוות דעתנו. 

הבחינות   מכל  נאות  באופן  משקפת  ההצהרה  שערכנו,  הביקורת  על  ובהתבסס  לדעתנו 
 יות את הנתונים הכספיים ביחס למחזור העסקי הכספי של המציע הכלולים בה.המהות 

 
 
 
 
 

 ד רב, בכבו 
 
 

 ___________________                    תאריך: ___________                  
 , רו"ח                                  

 
 
 
 

 **ניתן להגיש גם בנוסח המופיע בהוראות תכ"ם 
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 ז' 4מסמך 
 

 הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה  
 

 לכבוד 
 חובב   תתעשייתית נאוהמועצה המקומית 

 )להלן: "המועצה( 
 א.ג.נ.,

 
הנני מצהיר בזאת כי מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב הביאה לידיעתי את הוראות  

 קובע כדלקמן:  א' )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( ה122הסעיפים הבאים: סעיף  
 
לק העולה על  חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים ח-
יהיה צד שע בו, לא  עובד אחראי  או  ברווחיו או שאחד מהם מנהל  רה אחוזים בהונו או 

 .בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות –לענין זה, "קרוב"  ;לחוזה או לעסקה עם העיריה
 
ודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  )א( של הה  12כלל  - 

 הקובע:   המקומיות
"חבר    ר"חב זה  לעניין  המקומית,  הרשות  עם  לעסקה  או  לחוזה  צד  יהיה  לא  המועצה 

חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי ששליטה בו )ראה הגדרות    -מועצה"
 ()ב(." 1)2  -()ב( ו1) 1סעיף "בעל שליט" ו "קרוב" ב

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

של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או    דב"פקיד או עו
בן ידי  עבודה  -על  ובשום  העירייה  עם  שנעשה  חוזה  בשום  סוכנו,  או  שותפו  או  זוגו 

 המבוצעת למענה".  
 לכך הרני מבקש להודיע ולהצהיר כי  אם בהת

 
, הורה, בן או בת, אח או  גואין לי: בן ז בין חברי מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב  

 או שותף.   אחות ואף לא סוכן ; 
אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים  

הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד  בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו  
 אחראי בו.  

 בד ברשות.  וע אני סוכנו, האין לי בת זוג, שותף או מי ש 
ידוע לי כי ועדת המכרזים של המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה 

 כאמור לעיל או אם מסרתי הצהרה לא נכונה .  
ינם נכונים ומלאים והאמור בהצהרה הוא  אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל ה 

 ת. אמ
כל   מהוראות  לגרוע  כדי  לעיל  באמור  ובפאין  בכלל  סעיף    טרדין  ( 3א')  122מהוראות 

של   ברוב  המועצה  לפיהן  העיריות,  רשאית    2/3לפקודת  הפנים  שר  ובאישור  מחבריה 
לפי סעיף   ובלבד שהאישור ותנאיו יפ 11להתיר התקשרות  ורסמו  א')א( לפקודת העיריות 

 ברשומות.  
 

 שם משתתף: ___________      
 חתימת משתתף:_________    
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 ח' 4מסמך 
 

 אי תיאום מכרז   תצהיר בדבר
 

הצעת  עם  בקשר  תצהיר  על  לחתום  כדין  מוסמך  ת.ז________   ________ הח"מ  אני 
  מכרז פומבי מס'תפעול ותחזוקת תחנות ניטור אוויר  _________ )להלן: "המשתתף"(, למכרז  

 )להלן: "המכרז"( מצהיר בזאת כדלקמן:  01/2022
 
 ליו.  ה נשם המשתתף ומ . אני מוסמך לחתום על תצהיר זה ב1
 . אני נושא המשרה אשר אחראי במשתתף להצעה המוגשת מטעם המשתתף למכרז. 2
ללא  3 עצמאי,  באופן  המשתתף  ידי  על  הוחלטו  למכרז  המשתתף  בהצעת  המופיעים  המחירים   .

 הסדר או קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר.  התייעצות,     
בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד    ו מכרז לא הוצג. המחירים בהצעת המשתתף ל4

 אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.  
 .לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז.  5
מעורב 6 הייתי  לא  למש  .  לגרום  מהצעת  בנסיון  יותר  נמוכה  או  גבוהה  הצעה  מלהגיש  אחר  תתף 

 המשתתף למכרז.  
 רב בנסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא. וע.לא הייתי מ7
 

הצעת המשתתף למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם  
 אחר במכרז.   מתחרה או מתחרה פוטנציאלי

 המשתתף לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז נכון/לא נכון.  
נא   -נכוןלא  אם  

 ט:____________________________________________________ רפ
לרבות   חוק ההגבלים העסקיים,  על  בעבירות  בארבע השנים האחרונות  הורשע  לא  המשתתף 

 כון.  נכון/לא נ -עבירות של תיאומי מכרזים
נכון לא  נא  -אם 

 פרט:____________________________________________________ 
 

 כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.  אני מודע לכך 
 

  ______ מצהיר:____  שם  משתתף:___________  שם   _________ תאריך: 
 חתימה:___________ 

  
 אישור:  

עו"ד מטה,  החתום  באני  כי  מאשר  בפני  _________  התייצב  יום___________ 
הנ   _________________________________ ת.ז  והמוסמך  _ושא   ____________

להתחייב בשם המשתתף ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה כי אם לא  
 תו וחתם עליה בפני  יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אישר ברוזניי את נכונות הצהר

 
 
 
 

 ___________________                ____________________ _______ 
 חתימה+ חותמת                      ךתארי
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 ערבות השתתפות –  5מסמך 

 
          לכבוד 

 המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב 
        נאות חובב 

 
   א.ג.נ., 

 ערבות בנקאית הנדון: 
 

( אנו ערבים  המציע  –________________ ח.פ./ח.צ./ת.ז. ___________ )להלן  בקשת _פי  -על
במילים: עשרים וחמישה אלף שקלים  )  ₪    25,000  ק כל סכום עד לסך של  ול לפיכם לסית כבזא

  בתוספת הפרשי הצמדה למדד וזאת בקשר עם השתתפותו של המציע במכרז פומבי מס'   (,חדשים
אויר    01/2022 ניטור  תחנות  ותחזוקת  הלתפעול  המקומית  מועצה  נאועבור  חובב   תתעשייתית 

 ( ולהבטחת מילוי שלם ומלא של כל תנאי המכרז על ידי המציע. המכרז  –)להלן 
 

לכם   לשלם  בזאת  מתחייבים  מידי  אנו  דרישתכםבאופן  קבלת   הקרן  עם  לסכום  עד  סכום  כל   ,
הפרש  מאתנבתוספת  הראשונה  דרישתכם  עם  מיד  הצמדה  לבסס  י  חובה  עליכם  להטיל  מבלי  ו, 
 ישתכם באופן כלשהו. רדו להוכיח את  ו/או לנמק ו/א

 
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את התשלום של סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה או כל  

וב  ואנו מתחייבים למלא דרישותיכם,  או במספר דרישות  כל  חלק ממנו בדרישה אחת  לבד שסך 
 דרישותיכם לא יעלה על סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה. 

 
 :בכתב ערבות זה

 
 המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.  המחירים לצרכן  דדמ –" מדד"
 בסמוך לכך.   או 2022שנת מרץ ב 15שפורסם ביום  2022שנת  רוארפבמדד חודש   –" יסודיהמדד "
 המדד האחרון הידוע קודם לביצועו של כל תשלום בפועל על פי כתב זה. –" ש המדד החד"
 

, יהיו הפרשי ההצמדה הסכום השווה למכפלת  היסודילעומת מדד    עלהדש  חכי המדד האם יתברר  
 ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הקרן מחולק במדד היסודי.

 
 תי תלויה ואינה ניתנת לביטול. התחייבותנו על פי כתב זה הינה בלתי חוזרת ובל

 
   יא.שה ורההסבה בכל צהתחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה ו/או ל

 
 

 .ועד בכלל   2022         לשנת   אוקטובר     לחודש     31   ערבות זו תשאר בתוקפה עד ליום 
 

תוכל   כך שהמועצה מקומית תעשייתית נאות חובב,אנו נותנים בזאת הסכמתנו הבלתי חוזרת ל
אלינו   לפנות  המוחלט,  דעתה  שיקול  את  לפי  ואנו  כת  הארולדרוש  לעת  מעת  הערבות  תוקף 

 מעניקים אף הסכמתנו לכך שנאריך את תוקף הערבות, ככל שיידרש על ידכם 

 בכבוד רב,           
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 הצהרת המציע –  6 מסמך
 לכבוד

 ב עשייתית נאות חובהמועצה המקומית ת
 01/2022מכרז פומבי מס'    –טופס הצעה, הצהרות והתחייבויות 

 
_____________ מצהיר/ים בזאת כי לאחר שבחנתי/נו לעומק והבנתי/נו  ___הח"מ __ ו  / אני .1

אם   בין  המכרז,  בחוברת  המפורטים  הטכני/ים  המפרט/ים  החוזה,  למכרז,  התנאים  כל  את 
  –קרתי/נו במקום שנועד לביצוע העבודות נשוא המכרז )להלן  צורפו ובין אם לאו, ולאחר שבי

אותוהעבודות ובדקתי/נו  שנ(,  ולאחר  ל ודע ,  הפרטים  ו  כל  שערכתי/נו,  בירורים  בעקבות  י/נו, 
הנוגעים לביצוען של העבודות והאפשרויות לביצוען, הנני/ו מציע/ים בזאת לבצע את העבודות  

וה המלא  הכמויות  בכתב  המפורטים  ידי/נו במחירים  על  המחיר    חתום  הצעת  את  מהווה 
 שלי/נו וחלק בלתי נפרד מטופס זה. 

 
אהיט  והבנתי/נוקראתי/נו   .2 סמך  ב  על  זו  הצעתי/נו  והגשתי/נו  ותנאיו  המכרז  מסמכי  כל  ת 

בדיקתי/נו את מסמכי המכרז ובירורים שערכתי/נו ואהיה/נהיה מנוע/ים מלהציג כל תביעות  
יעה ו/או אי הבנה של תנאי המכרז ומסמכיו או כל חלק  ו/או דרישות שתתבססנה על אי יד 

ר ומוסכם בזאת כי אני/ו מקבל/ים על  וצה; מטענות כאלהמהם ואני/נו מוותר/ים מראש על  
 עצמי/נו את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים בחוברת המכרז ללא כל הסתייגות. 

 
ע .3 זאת  הצעתי/נו  את  ביססתי/נו  אני/ו  כי  בזאת,  ומוסכם  כאמור  מוצהר  בדיקותיי/נו  סמך  ל 

ת שתתבססנה  ישודר  תביעות או   נהיה מנוע/ים מלהציג כל/דלעיל ועל כן אהיה  2-ו  1בסעיפים  
על כל טענות של אי ידיעה וגם/או אי הבנה של תנאי המכרז או איזה מקרב המסמכים הנ"ל  

 ואני/ו מוותר/ים מראש על כל טענות כאלה. 
 
שולם על בסיס  התאם למסמכי מכרז זה וכי התמורה תידוע ומוסכם כי העבודות תתבצענה ב .4

ההסכם   להוראות  בהתאם  נ9מך  מס  –הצעתי/נו  על  המחירים    יו,ספח,  פי  על  ועל  המוצעים 
 , ואני/ו מוותר/ים על כל טענה בקשר לכך.  ידינו ביחס לכל שלב בתכנון

 
ומהוו  .5 דעתי/נו  את  מניחה  בהצעתי/נו  הנקובה  התמורה  כי  ומצאתי/נו,  תמורה  בדקתי/נו  ה 

  םכי המחירימאשר/ים    מלאה, שלמה והוגנת לכל התחייבויותיי/נו נשוא מכרז זה. עוד אני/ו
בין  צעתבה המיוחדות,  בין  ההוצאות,  כל  את  כוללים  והם  ישתנו,  לא  סופיים,  הינם  י/נו 

הכלליות ובין האחרות, מכל מין וסוג, הכרוכות בביצוע העבודות, בהתאם לדרישות מסמכי  
מסמכים המצורפים להצעתי/נו זו וכי לא א/נציג שום תביעה או טענה בשל אי  המכרז וכל ה 

ידיעה שלהבנה, או א  ההסכם או של כל אחד מהמסמכים הקשורים להסכם או של  אי  תנ  י 
 מסמכי ההצעה. 

 
אני/ו מצהיר/ים כי ברשותי/נו המומחיות, הידע, הרישיונות, האישורים, כוח האדם והניסיון   .6

ביצוע  לשם  הסמכויות,  הדרושים  בגדר  הינה  זאת  הצעתנו  וכי  המכרז  נשוא  העבודות  של  ן 
שלנו והמטרות  מסמכ   הכוחות  העפ"י  הגופים  יסוי  ידי  על  אושרה  הגשתה  וכי  שלנו  ד 

 המוסמכים במציע. 

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

ן וכי יהיו בידי/נו במהלך כל ביצוע העבודות כל הרישיונות,  לבצען על פי כל דין, מנוסה ומיומ
 על ידי/נו.  ועןביצשים בדין לההיתרים והאישורים הנדר 

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

נקבע  ויחול על העבודות/שירותים אלא אם  לי/לנו היטב  וידוע  מפורשות    נשוא המכרז מוכר 
 אחרת.
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קשירת .9 קנוניה,  כל  וללא  לב  בתום  מוגשת  זאת  הצעה  כי  מצהיר/ים  חב  אני/ו  או    ירה קשר 
מכרזבח לאותו  אחר  מציע  כל  עם  הסף    וזה  בתנאי  מלא  באופן  עומדים  והצעתנו  אנו  וכי 

 הקבועים במכרז. ידוע לי כי ועדת המכרזים מסתמכת בין השאר על הצהרתי זו. 

 
תתק .10 זאת  הצעתי/נו  מתחייב/יםאם  אני/ו  מולכם  בל,  החוזה  על  לחתום    14בתוך    בזאת 

קב מיום  ימים  עשר(  דרישתכם)ארבעה  כנדרש אשוהר  לת  המסמכים  כל  בידיכם  ולמסור  נה 
 במסמכי המכרז. 

 
ידוע לי/נו ואני/ו מסכים/מים כי גם אם הצעה זאת תתקבל, המועצה אינה מחויבת להוציא   .11

כלל העבודו הפועל באמצעותי/נו את  להקטין/לצמצם אל  והיא תהא רשאית  נשוא המכרז  ת 
דע לשיקול  נשוא המכרז,  היקף העבודות  הבלעדי.את  ו/או    י/ואנ  תה  טענה  כל  על  מוותר/ים 

 תביעה כלפי המועצה בעניין זה לרבות טענה בדבר ציפייה ו/או הסתמכות. 

 
ן קבלני המשנה  הנני/ו מצהיר/ים כי כל האמור בהצעתי/נו על נספחיה הינו אמת וכי הנני/ו וכ .12

הנדרשי בתנאים  עומד/ים  המועצה  ידי  על  ויאושרו  ככל  במסמכי מטעמי/נו  ב  ם  ר  אשהמכרז 
אנו מאשרים כי אנו והצעתנו עומדים בתנאי הסף במלואם וכי ידוע לנו    עי הצעה למכרז.מציל

 כי וועדת המכרזים תסתמך בין השאר על הצהרתנו זו. 
 

זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת ל .13   31.10.2022ביטול או לשינוי ותהא תקפה עד ליום  הצעה 
הצעה לתקופה נוספת כפי הנדרש ע"י המועצה  ף התוקנאריך את  / פי דרישת המועצה אאריך ל

ונוכרז כזוכים במכרז והמועצה  לשם בחירת הזוכה במכרז.   ברור לנו ואנו מסכימים כי ככל 
השי את  לספק  מחוייבים  נהיה  בהסכם  איתנו  המפורטים  תתקשר  המוצרים  ו/או  רותים 

במחירי הצעתנו   כולה  ההתקשרות  כל תקופת  כל תוסבהצעתנו במשך  המחירים  על  פת  ללא 
 המפורטים בהצעתנו. 

 
הוכחה   .14 כל  הבלעדי,  דעתה  שיקול  עפ"י  ממני/ו,  תדרוש  שהמועצה  לכך  מסכים/מים  הנני/ו 

ו המקצועית,  ורמתי/נו  ניסיוני/נו  כושרי/נו,  בדבר  לנכון,  הכספית  /שתראה  היכולת  בדבר  או 
העניינים    לכלשר  לת מידע בקשלי/נו, תפנה ללקוחותיי/נו ולכל אדם אחר, לפי בחירתה, לקב

האמורים לעיל ולכל מידע אחר עלי/נו שהוא רלוונטי להצעתי/נו ולמכרז, על פי שיקול דעתה  
 הבלעדי. 

 
ליט שלא לדון ו/או לא  ידוע לי/נו ואני/ו מסכים/מים, כי המועצה רשאית לשיקול דעתה, להח .15

ו/או למועצה  אם  בהצעתי/נו  לבחור  ו/או  היה    לקבל  רעניסיולמועצה  בעמי/נ   ן  הקשור  כל  ו 
לעבודות שבוצעו על ידי/נו ובין היתר, בקשר עם כושרי/נו, בלוחות הזמנים ועמידתי/נו בהם,  

באמינותי/נ  התנהלותי/נו,  בדרכי  העבודות,  את  לבצע  ביכולתי/נו  השירותים,  ו,  בטיב 
הצעה לפסול  רשאית  המועצה  תהיה  כן  בהתחייבויות.  עמידתי/נו  ובאופן    במיומנותי/נו, 

מציעים אחרים אם יוכח לכאורה קשר כזה ו/או אם מצאה כי קיים קשר    עם   אוםשהוגשה בת 
מוקדם בין המציעים, ובכלל זה קשרי בעלות בין המציעים, קשרים בין חברות אחיות, קשרים  

 צ"ב ו/או אם קיים חשש כי ההצעה תכסיסנית. בין חברות בנות וכיו
 

אק  .16 לא  או  הצעתי/נו  אחר  אמלא/נמלא  לא  מאיז יים/נקיים  אם  כאמור,  ה  התחייבויותיי/נו 
סעד   מכל  לגרוע  ומבלי  מוקדמת  הודעה  למתן  או  להסכמתי/נו  להזדקק  מבלי  רשאים,  תהיו 

הערב את  לחלט  דין,  כל  פי  על  ו/או  המכרז  מסמכי  פי  על  לכם  הנתון  הבנקאית  אחר  ות 
והפסד  לנזקים  ומוערכים מראש  כפיצויים קבועים  וזאת,    ים העלוליםהמצורפות להצעתי/נו 

 ם לכם עקב כך. יגרלה
 

מפורשות   .17 נקבע  אם  בתנאי המכרז, אלא  להם  הנתונה  המשמעות  תינתן  זה  בטופס  למונחים 
 אחרת.
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 פרטי המציע 
 ____________________  איש הקשר למכרז  
 ____________________  תפקיד  

 ____________________  כתובת המציע  

 _ ___ __________ ______  טלפון + נייד  

 ____________________  כתובת דוא"ל ופקס  

 ____________________  חתימה + חותמת  
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 הצעת המציע  – 7מסמך 

 

 01/2022ז מס' הצעת המציע במכר
 

  להצהרותינו אנו מתחייבים למלא את כל התחייבויותינו על פי מסמכי המכרז ולבצע את שך  בהמ
 ת בין היתר:רבות לכל העבודו

 

לספק את כל החומרים, האמצעים כח האדם הנדרש , אנשי המקצוע, מומחים והניסיון   .1

 הדרושים לשם ביצוע העבודות, בהתאם לתנאי מסמכי המכרז.

 

העבודה .2 והיטל כלי  מיסים  ,  ים,,  עובדים  במבדקים,   הסעת  השתתפות  דוחות,   הפקת 

עלויות מעבדה וכל הנדרש לביצוע  ם, מחימדידות, מורכבים כח אדם, הדפסות, צילומים, 

 מלא ומושלם של העבודות. 

 

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

 המכרז ועל פי כל דין. 

 

 עול תקין ושוטף של מערך תחנות ניטור האויר. פת הנדרשת לתפכל פעילות נוס  .4

 
ה .5 והתשלומים  ההוצאות  במכל  ה סמכמפורטים  תנאי  י  אשר  שהוא,  סוג  מאיזה  מכרז, 

 המכרז מחייבים את המציע הזוכה 

 

 רווחי המציע הזוכה.  .6

המכרז  .7 לתנאי  בהתאם  המכרז  נשוא  העבודות  כלל  של  ומושלם  מלא  לביצוע  הצעתנו 
 רטים המצורפים לו ובהתאם להוראות כל דין היא: נספחיו והמפ

 

 תיאור העבודה 

המבוקש  המחיר 
ל כתב בהתאם 

ההכמויו  ב  מצ"ת 
 כנספח ג' 

 משקל בהצעת המחיר

ניטור  ותחזוקה של מערך תחנות  תפעול 
כמפורט  חובב  נאות  מועצת  של  אוויר 

 (1סעיף בכתב הכמויות )
נספחיו   המכרז  לתנאי  בהתאם 

לו  המצורפים  ובהתאם    והמפרטים 
 להוראות כל דין

 

 80% 

בכתב   כמפורט  נוספים  שירותים 
  ( 2.1,2.2הכמויות )סעיפים 

20% 
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 *המחירים אינם כוללים מע"מ.
רשאית   זה  במסמך  שצוין  המחיר  לבין  הכמויות  בכתב  הצעתנו  שווי  בין  סתירה  של  במקרה 

המכרזים   בוועדת  הנלראות  כהצעה  השתיים  מבין  הזולה  תחייב  הצעה  כאמור  וההצעה  כונה 
 אותנו

 
 

צעה זו למשך כל תקופת  וצעים בהים המהמחיר  המחירים לא יוצמדו למדד כלשהו וישולמו ע"פ
האופציה תקופות  ו/או  תוספת    ההתקשרות  כל  עליהם  תתווסף  ולא  ובנספחיו  במכרז  כהגדרתם 

           תקופות האופציה.מחירי התשומות או כל תוספת שהיא לרבות ב יוקר או תוספת הנובעת מעליית
              

 
        
                  _____________ _______ 

 חתימת וחותמת המשתתף                                                                                                                    
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 '  8מסמך 
 שירותים מפרט 

 
 כללי   .1

במסגרת ניטור האויר שמבוצע ע"י מועצת נאות חובב, המועצה מתחזקת מערך תחנות  .1.1
בשטח המועצה ובישובים סמוכים. מערך תחנות ניטור האוויר    אוויר הפרוסותניטור  

לתקן   מעבדות  להסמכת  הלאומית  הרשות  של  הסמכה  תחת  פועל  המועצה   isoשל 
 ובהתאם לדרישות מנ"א. 17025

 לפעולות  דרישות / היצרן  דרישות לפי יבוצעו  הדגימה ציוד  והפעלת כיול /תחזוקה .1.2
-  תקן פ "עהמועצה,   של תפעוליות יות הנח  / הממונה  דרישות / הרלוונטי   מתקנות 

ISO/IEC 17025  
 המועצה תנחה את ספק התחזוקה  )זוכה במכרז זה(. , חופפות  דרישות של במקרים .1.3

 
 תקופת  במהלך בפועל יתווסף שו בפועל  הקיים  הציוד כל על יחולו  התחזוקה  שירותי  .1.4

 אינו כש(  תוספת ר  / ושנא  טעות או /ו סופר  טעות עקב  ( הוא  אם  גם  ,התחזוקה שרותי
 .ל"הנ ברשימות מופיע

 
 כל רכש ציוד נוסף/מבנה יהיה בהתאם למפרטים הקבועים בדרישות מנ"א.  .1.5

 
 

שי  הספק יידרש לספק את השירותים באמצעות שני אנ  חברי צוות מטעם המציע הזוכה: •
של  צוות ניסיון  בעל  הצוות  לפחות  3. ראש  אויר  שנים  ניטור  ציוד  צוו  בתחזוקת  ת  וחבר 

ולהציג קורות חיים המוכיחים    של שנתיים לפחות בתחזוקת ציוד ניטור אויר  יון  בעל ניס 
לדרוש  הזכות  תהא  ולמועצה  המועצה,  ידי  על  יאושרו  כאמור  הצוות  אנשי  זה.  ניסיון 

ומדים בדרישת הניסיון כאמור, וזאת מנימוקים שונים  ים הע חלופי החלפתם באנשי צוות  
   ועצה. ולשיקול דעתה הבלעדי של המ

 

 

 לתחזוקה: טכני טמפר .2

הבאות  הנכלל הציוד .2.1 מהתחנות  אחת  בכל  זה  ירוחם,   -במכרז  שלום,  שגב  שבע,  באר 
כל  ובנוסף  התצפית,  וגבעת  מרכזית  מזרחית,  דרומית,  צפונית,  הנגב,  צומת  פזורה, 

) פירוט הציוד לשתי תחנות אלה בסעיף    וגבעת שמןנתן  מחנה    הנמצא בתחנות  הציוד  
2.1.1: ) 

 

 דגם ספקיצרן /  מכשיר 

,  NO2NO ,)   תרכובות חנקן
NOx ,3NH) 

Ecotech 

 
Serinus 44 

 
HTO-1000-N{NH3 

CON}  
  

 Ecotech ( 2S+ SO2H)   תרכובות גופרית
 

Serinus 50 
H2S -1100 
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BTEX Chromatotec 
AIRTOXIC GC 866 

 Ecotech (  Calibratorמכייל ) 
Serinus Cal 2000 

 Ecotech "ס אוויר אפ"
ZERO AIR 

8301LC 

 מחשב תעשייתי  אוגר נתונים 
 מחשב תעשייתי 

 Hilomast תורן מטאורולוגי 
תורן אלומיניום נרכן/תורן  

 פיברגלאס טלסקופי 

WS/WD Thies clima First class 4-20ma 

  A TECHNOLOGY מניפולד  -ה זרימ חיישן 

 B101VAISALA PTB  חיישן לחץ ברומטרי 

 Thies clima 155VAISALA HMP ות מד טמ"פ ולח 
 

 כ"ס  1 אלקטרה/תדיראן  ן מזג

MFC Sierra micro trak 101 

 MONOline 404  מד חמצן 

UPS  6KVA    

   ונטה 

 
 ציוד מותקן בתחנת מחנה נתן .2.1.1

 שנת יצור  ידורי  מספר ס דגם  שם מכשיר  
  IPC-510 5272128 אוגר נתונים 

-Thermo 1160 אוויר אפס 
BHP2M 

1162950065  

המחשב פסק אל  עבור    -רק 
AVIEM 

  

-NOx Thermo 42iאנלייזר 
D2MSDAA 

4963768 2015 

-O3 Thermo 49iאנלייזר 
D2NAA 

5863759 2015 

-SO2 Thermo 43iאנלייזר 
D2SAA 

5863753 2015 

- Thermo 146i ר קליברטו
DT3BEAA 

4963775  

כיול   גז 
SO2/NOx/NO 

 LL125846   ץ  לח   02/2026תוקף
  500psiגליל  

טמפרטורה   מד 
 ולחות 

COMET- T3311 Young  



 

36 
  חתימת המציע                               

 

 

 

  Young  מד כיוון  ומהירות 
-LEGENDטורנדו   מזגן 

22A 
  

 
 
 ציוד מותקן בתחנת גבעת שמן 

 שנת יצור  מספר סידורי   דגם  שם מכשיר  
  IPC-510 2019608 תונים ר נאוג

 Zero 1160 Air אוויר אפס 
Supply 

1504963779  

    אל פסק 
    ארולוגי אל פסק מט

 2SH Model 42i 4963769 2015ר זיאנלי 
 NOx Model 49i 5863762 2015אנלייזר 
 O3 Model 43i 5863752 2015אנלייזר 
 SO2 Thermoאנלייזר 

43iD2SAA 
  

 Model 146i יר מערכת יניקת אוו 
Delutor 

4963771  

- Thermo 146i קליברטור 
DT3BEAA 

  

 
 .בתחנות שיותקן  החדש והציוד הקיים הציוד  לכ  על יחולו קההתחזו שירותי .2.1.2

 
 אחר  ציוד  וכל  העזר ,ציוד הכיול  ציוד  :לרבות הניטור ציוד  כל את  כולל  הציוד .2.1.3

, גזי כיול,  MFC,  ניםהמקצועי כולל מזג לתפעולו הקשור או הניטור  במערך המצוי
טה,  זים, וסתים,ונ,גלאי חמצן ,תורן מטארולוגי וכל ציוד נלווה, צנרת גUPS,  חנקן

 סופר  עקב טעות ,הוא אם גם צינורות, בידוד וכ"ד, ריהוט נדרש וכן כל ציוד נוסף  
 .ל"הנ ברשימה מופיע אינו אנוש/ ציוד חדש, טעות או/ו

 
וכל כל ציוד   .2.1.4 נוסף שירכש במסגרת מכרז זה הן כציוד  כל הציוד המוכל במכרז זה 

ל וכ"ד( יהיה  רכוש  חלפת מזגן תקו דש והן בשל  קלקול של ציוד קיים ) לדוגמה, הח
 מועצת נאות חובב וישאר בחזקת המועצה בתום ההתקשרות בין הזוכה למועצה. 

 
 לפני , הקיים  הציוד של מוקדמת בדיקה על אחראי יהיה המציע - מוקדמת בדיקה .2.1.5

 .והצעת  מתן
 

  הניטור בתחנות המחשבים ציוד על יחולו לא התחזוקה שירותי - ומחשוב תוכנות .2.1.6
 התוכנות חבילות ועל התקשורת תוכנות על התחזוקה תישרו  .הבקרה כזובמר

 הניטור ובתחנות  הבקרה במרכז המותקנות  מ "בע אנויטק  חברת של הייעודיות
 .במועצה נוספים ובמחשבים

 
 :םהדרושי התחזוקה שרותי תיאור .2.2

 
 :זה ובכלל המכרז במסמכי כנדרש העבודות כל את במערכת לבצע מתחייב המציע .2.2.1

שבר,   ,מונעת התחזוק ,שוטפת  תחזוקה    תקינות של שוטפות  בדיקותתחזוקת 
 וחומרים חילוף חלקי לרבות ,מקוריים וחלפים חלקים אספקת ,המכשירים וניקיון  

 .  מקוריים מתכלים
ציוד    הניטור ציוד של כיולים הנדרוכל  סעפת  נלווה   ( תקינות  אישור  בבדיקות  ש 

 הנחוצות העזר  פעולות תרי  כל וביצוע תהמערכ  של תקינה הפעלה דיגום, ונט וכ"ד(,
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 ת.השרו  תקופת כל במשך הציוד וכל המערכות כל של ותקינה שוטפת להפעלה
 

יעשו   .2.2.2 השבר(  ותחזוקת  )שוטפת,  האחזקה   ,הציוד יצרן לדרישות בהתאםעבודות 
 לפעולות  דרישות )מהמכשירים כל אחד     של הטכניים  בספרים   ופיעותמה המלצות)

) סעיף   חליפי ציוד התקנת ,הצורך במידת ,כולל  לציוד ונטילו הר  התקן פ"ע  קנותמת
.  התיקון בסיום תקינה הציוד לפעילות חזרת להוכחת נדרשים וכיולים בדיקות(  2.3
  הממונה הנחיות,  ISO/IEC17025  להוראות בהתאם תבוצענה  ,ל"הנ הפעולות כל

 ובהתאם להנחיות המועצה.  
 

 לביצוע  שבוע בכל תחנה  ל אחת  לפחות  הבתחנ  קבוע  ביקורבמסגרת השירות יבוצע   .2.2.3
 'וכד סעפות, תחנה ניקיון ,ויזואלית בדיקה ,שוטפים טיפולים

 
ביקור של   .2.2.4  / או    ספקעבודה  נציג הזוכה  ע"י  גורם אחר תלווה תמיד  כל  משנה  או 

נציג המועצה/ הזוכה במערך הניטור ללא    המועצה. לא תותר נוכחות גורם שאיננו 
 ליווי. 

 
   הבקרה במסגרת שהתגלו בתקלות  או/ו  דרישה פ"ע בתקלות פוללטי לתחנה הגעה .2.2.5

 שרות  קריאות  כולל תיקון כיול ) במקרה שהכיול האוטומטי לא תקין(, ,השוטפת                
ובסופ"ש עד      ות מתחילת התקלהשע24לא יאוחר מ    הממוחשבת במערכת שנרשמו

 שעות מתחילת התקלה.   72
 
 

ל      מתחת בתחנה הנתונים  זמינות  את המביאה  ניםנתו בזמינות תקלה  של במקרה .2.2.6
ל )לא יאוחר  התקו בציוד התיקון להשלמת עד  יחלופ  ציוד לספק  הזוכה יתחייב  85%

 . גילוי התקלה(שעות מרגע  72 -מ 
הזוכה לתת    -UPSתחזוקת   .2.2.7  UPS  -במערכות המענה לכל תקלה העולה  באחריות 

נתיים וחצי לאחר  באופן יזום כשובנוסף יש לבצע החלפת סוללות  ובדיקת תקינות  
 חתימה על חוזה השרות. 

 
חיצונית. המועצה נציג י"ע לבדיקה התחנה והכנת איכות בקרת .2.2.8 ביקורת  על     או 

 .תחנות להיות מוכנות לביקורת בכל עתה
 
 המועצה.    נציג ידי עלמראש  יאושר הזוכה מטעם שבוצע טיפול כל .2.2.9

 
 :מתכלים וחומרים , ציוד חליפיחלפים מלאי .2.3

 ציוד עבורותקינים   חדשים מקוריים חלפים של מלאי להחזיק מתחייב הזוכה .2.3.1
השוטף    הניטור ולטיפול  תיקונים  לצורך  נוספת,  עלות  ללא  הנלוות  והמערכות 

 אם להוראות יצרני הציוד. במערך הניטור במשך כל תקופת ההסכם ולהתקינם בהת 
צבה  חלופי תקין להכתב הכמויות  הזוכה יחזיק לפחות מכשיר אחד מכל סוג על פי   .2.3.2

 זמנית במקום ציוד תקול עד להשבת הציוד לכשירות.  
   והצפנתם בתחנות  הרכבתם ,מהמעבדה החזרתם ,הובלתם ,המכשירים פירוק .2.3.3

 .הניטור תחנות של התחזוקה ספק באחריות הינם ,המועצה רצון לשביעות      
 

 
 שעות עבודה  .2.4
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( תוך 08:00-17:00בין השעות    ה-במהלך שעות עבודת המועצה ) ימים אהשרות יינתן  
העבודות  בביצוע  להמשיך  יכול  הזוכה   . וכו'  הזמינות  תחזוקה,  הכיול,  ביעדי  עמידה 

 עבור תחנות הניטור של המועצה גם מעבר לשעות הללו. 
 

 יםכיול .3

 :םכיולי לביצוע הנחיות .3.1

 לכלל   ISO/IEC 17025תקן   לפי לכיול הסמכה בעל ספק  ידי על מלא כיול  ביצוע .3.1.1
 על  תוכן אשר  לתוכנית בהתאם עויבוצ הכיולים  .הניטור ותבתחנ המדידה  ימכשיר

 .המועצה י"ע  ותאושר הספק ידי
 

 והנחיות המועצה.  להנחיות הממונה  בהתאםו יבוצע לים הכיו .3.1.2
 
ראות עבודה של   ם במסגרת מכרז זה מפורטים בהופירוט הכיולים/ בדיקות הנדרשי .3.1.3

"אישרור מז    המועצה  לניטור  ודאות  אוויר  בתחנ  BTEXהמי  ואי  ניטור  ות 
"      "+"אישרור אוויר  ניטור  בתחנות  אנאורגניים  מזהמים  לניטור  ודאות  ואי 

"    2ו    1נספחים  " עבודה  בהוראת  הניטורוכן  תחנות  מערך   אוויר"      תפעול 
  

 
 .החליפי הציוד למלאי בהתאם יולכל יועבר הציוד .3.1.4

 
  לוח מש עקב תוניםנה בזמינות מפגיעה האפשר ככל להימנע מתחייב המציע .3.1.5

 מספר ואת הכיול מועדי את לתזמן הזוכה הספק  יידרש כך לצורך .לכיול מכשירים
 בזמינות הפגיעה  את למינימום שיצמצם באופן לכיול המועברים  המכשירים

  .הנתונים
 

 
  על ,הממונה הנחיות מול אל והכיול התחזוקה בפעולת התאמה אי שתמצא במידה .3.1.6

 .נוספת תמורה ללא וזאת דרישותב לעמוד מנת ל ע מיידי  באופן לפעול ספקה
 

 
 
  מטאורולוגיים פרמטרים למדידת לציוד שנתי כיול .3.1.7

 .הממונה והנחיות  היצרן הנחיות, השמ״ט  להנחיות בהתאם יבוצע  .3.1.7.1
 

  לתקן מוסמכת במעבדה יבוצע גייםרולומטאו פרמטרים למדידת לציוד כיול .3.1.7.2
ISO/IEC 17025  .הספק רשנד ,מוסמכת דהבמעב כיול לבצע  ניתן שלא במידה 

 מעבדה באמצעות כיול  לביצוע ובכתב מראש המועצה  אישור את לקבל
 .אחר גורם/אחרת

 
  בתחנות והצפנתם הרכבתם ,החזרתם ,למעבדה העברתם  ,המכשירים ירוק פ .3.1.7.3

 .הניטור תחנות של התחזוקה ספק באחריות  נםי ה ,המועצה רצון לשביעות 
 

 . ISO 17025סמכת לתקן  יבוצע אחת לשנה ע"י מעבדה מו MFCכיול  .3.1.7.4
 

 :צוות מקצועי .4

לפנות המועצה כי יודגש .4.1  עצמה המועצה ניסיון על יסתמך ואף לממליצים רשאית 
 .המועצה עבור שעבדו במידה ,המוצעים מול העובדים בעבודה
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במסגרת מכרז  יועסקו  להלן  המפורטים  השירותים  ונותני  דים העוב כי יוודא המציע .4.2

 על  2.4כמפורט בסעיף    הנדרש בהיקף   מועצהה ור של  זה עבור תחזוקת תחנות הניט
 של  מאחריותו  גורע  אינו להלן הפירוט  כי  יובהר .המכרז דרישות בכל  לעמוד  מנת

 נימליימ   איוש מציג אלא ,השירותים ותכולת  השירות רמת  בהסכם  לעמוד הזוכה
 המועצה.  לדעת הנדרש

 
של  עדכון   המצריכ   )טוריןיפ/עזיבה עקבעובד תחזוקה ייעודי לתחנות המועצה ) החלפת  .4.3

 .לכך המועצה אישור וקבלתהעובד החדש   בפרטי המועצה
 

 לתפקיד   המכרז במסמכי המפורטות דרישות  בכל יעמוד המחליף  כי  יתחייב  המציע  .4.4
 .הרלוונטי

 
ראש צוות בעל ניסיון של   –יים  טכנאי שירות יעוד  2זה זה  על הזוכה להעמיד לטובת חו  .4.5

ומעלה   שנתיים  צוות נוסף בעל ניסיון של    ר אוויר. ואיששנים בתחזוקת תחנות ניטו  3
  .בתחזוקת תחנות ניטור אוויר

 

 תיעוד ודוחות .5

תתועד .5.1 בתחנות  שתבוצע  פעילות  רק  MAINTAIN VIEW .בתוכנת   כל  ולא   -כולל 
ציו החלפות  ופרטים  כיולים,  סידוריים  מספרים  ועדכון  תחזוקה. ד  פעילות  נוספים, 

 באמצעות,MAINTAIN VIEW,  חזוקההת לתוכנת  קחומר  לגישה קוד יקבל הזוכה
 שוטף מעקב  לבצע   הזוכה באחריות  .הקיים במידע  לצפות  מנת  על האינטרנט
 לצורך הנדרש וכל כיולים לרבות ,בהן ולטפל  והתראות  תקלות אחר התוכנה באמצעות

 .לכךת הנלוו ופעילויות בתקלות הטיפול
 

 
 .הניטור תחנת בתוך - תחנה תיק ניהול   .5.2

 את  המתעד ועותק דיגיטאלי על מחשב התחנה   מודפס תיק יהיה ניטור תחנת לבכ .5.2.1
 התחנות ובין התחנה בתוך  תקשורת תשתית תיעוד  ,החשמל תוכנית ,התחנה פרטי

 ספרי ,סידוריים פריםסמ  כולל הציוד מצאי,  המועצה במשרדי הבקרה למרכז
 .  עבור הציוד המותקן איכות י הכוללים מפרט יצרן, אישור מכשיר

 
 .ההסכם תקופת אורך לכל התיק את ויעדכן ימשיך ספקה .5.2.2

 
 מעודכנים התחנה תיקי כל כי ספקה יוודא  השנה תום לקראת ,לשנה אחת .5.2.3

 למועצה. מעודכנים עותקים ויעביר הצורך במידת ויעדכנם
 

  ידי על  ההחלפה  תבוצע  ,הקיים בתיק  חלקים/עמודים החלפת  ונדרשת  במידה .5.2.4
 . ובאחריותו ספקה

 
 :ולי כ חות"דו   .5.3

 
המועצה   של העבודה בנהלי המופיעות המפורטות להנחיות בהתאם יבוצע התיעוד .5.3.1

 .לעת מעת יעודכנו/שיפורסמו  כפי הממונה  הנחיות ולפי 
 

 מעת העבודה ונהלי האיכות נהלי  את  לשנות הזכות  את  ה לעצמ ת שומר המועצה  .5.3.2
 .הממונה בהנחיות שינוי פי ועל ה צרכי פ"ע לעת
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 שיכול מכשיר של טכני  תיעוד  למעט (בעברית כתובים יהיו התיעוד  מסמכי  כל .5.3.3
 . )באנגלית גם להיות

 
הכיולים אחד  כל .5.3.4 חודש   מדיה  גבי על  למועצה  יוגש מדוחות  עד  דוא"ל  מגנטית/ 

הכיול סיום  הכיול והרחבות הבהרות לדרוש תרשאי המועצה  .ממועד   לדוחות 
 .המוצג

 
על .5.3.5 הכיול  דוחות  ליצירת  אוטומטי  למנגנון  העדפה  את  ישנה  לצמצם    מנת 

 האפשרות לטעויות אנוש בעת ההקלדה. 
 

 על התחנה  תיק את ולעדכן הכיול מדוחות עותק למועצה להעביר הספק באחריות .5.3.6
 .ו עד חודש ממועד ביצוע הכיולותוצאותי הכיול מועדי

 
 
 ואישורים  ומיםאת בטיחות    .6

או שימוש  ותהתחנ  גגות גבי על טיפוס חייבת  התחנות תחזוקתתתכן ו כי בזאת מובהר .6.1
 עבודה  לנושא מתאימות והכשרות בטיחות לאמצעי לדאוג הספק באחריות.נוף וכד'מ

 לדאוג הספק על  .ת"התמ במשרד העבודה על הפיקוח אגף להנחיות  בהתאם בגובה
 לכל בהתאם  העבודה  את  יבצעו ,ובסביבתן אוויר ר ניטו בתחנות מטעמו העובדים  שכל
ממונה   בגובה בעבודה הבטיחות כללי זה ובכלל בעבודה הבטיחות כללי ובאישור 

 הבטיחות של המועצה. 

 
 באחריות  זאת  לאור ,וכדומה ציבור מבני ,בשטח המפעלים נמצאות מהתחנות חלק .6.2

 שוטף  באופן   העובדים להכנסת )מפתחות שכפול כולל (אישורים בהשגת    לטפל  ספקה
 . התחנות למתחמי

 
 תיאומים  הדורשים במקרים הטיפול סיום ועד  טיפול  בזמן בתחנה ישהה  הספק נציג .6.3

 תמורה ללא המועצה  י"ע שהוזמנו  יזומים  סיורים  ,חיצוניים גורמים עבודות  של  וליווי 
 .נוספת
 

 הניטור מערך לתפעול נלווים שירותים    .7

   למרחק  עד  מטרדים  בהרחקת וטיפול  התחנות סביבת לניקיון  לדאוג  הספק באחריות  .7.1
 כנגד  והדברה צמחיה וםגיז לרבות ,צההמוע עם ובתאום התחנה מגדר מטרים  5

   .המקצוע( אנשי וליווי התיאום ,ההדברה שירותי רכישת על אחראי הקבלן( מזיקים
 

, ת תחנות הניטור כולל סתימת חורים, טיפול בנזילו  10יש לבצע תחזוקה שוטפת לכל   .7.2
      כל עבודות תחזוקה פנים וחוץ תחנה ) התקנת מדפים, שרשראות , צנרת, חשמל וכד( 

 עת ותחזוקת שבר.תחזוקה מונ 
 

 
 נוספים שירותים .7.3

 ,נוספת תמורה וללא זה חוזה פי על מחובותיו כחלק ,המועצה לרשות יעמיד הזוכה
 במשימות  ללונכ ושלא הניטור למערך הקשורות לעבודות ניטור תחנות טכנאי  שירותי
 לעיל לרבות: שפורטו

 
   .התחנות יןב ציוד וניוד חדשה ניטור  תחנת הקמת ,  קבועה ניטור תחנת העתקת .7.3.1
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   .ניידת ניטור תחנת העתקת בזמן ליווי .7.3.2
 

החזרה  /העברה  או תחנות בין ,מטאורולוגי ציוד / ניטור מכשירי העברת .7.3.3
 .המכיילת מהמעבדה

 
 
 
 גזי כיול וחנקן  .8

 
 גז חנקן באופן שוטף לתחנות הניטור  באחריות הזוכה לספק .8.1
גזי הכיול  יהיו מיוצרים במעבדות אשר מוסמ .8.2 תם הגזים תחת תקן  כות לייצור אוכל 

ISO17034 . 
 

עבור כל גליל יוגש לאישור המועצה טרם הבאת הגליל למערך ניטור אוויר תעודת כיול   .8.3
יהיו   התעודות  המועצה.  יבי   .  AFTER FILLING ANALYSIS  של  לא  א הזוכה 

 לתחנות ניטור אוויר של המועצה גליל גז שלא יאושר מראש ע"י המועצה.
 

הז .8.4 למערבאחריות  לספק  נדרשת וכה  ובאיכות  בתוקף  כיול  גזי  המועצה  של  הניטור  ך 
 . ( לאורך כל תקופת החוזה8.8בסעיףמפורט )

 
 לא תבוצע העברת גלילים בין תחנות ללא אישור מראש של המועצה. .8.5

 
 .  2001תקנות שירותי הובלה"  ל"נות תבוצע בהתאם  העברת גלילים בין תח .8.6

 
: נכון ליום פרסום המכרז בתחנות הניטור קיימים גזי כיול שבמהלך מצב קיים גזי כיול .8.7

 בתקופת המכרז:אה בהתאם לטבלה הב של הגליליםעבודה תקינה ידרשו החלפה  
 

גלילים חדשים  סוג גז מוערך   -מספר 
 2026עד שנת 

Ammonia 10 
Hydrogen Sulfide 10 

BTEX Mixture 17 
NOx 17 
 300 חנקן 

 
 

 לתחנות ניטור האוויר הינן באחריות ספק התחזוקה. הגלילים  ופינוי   אספקת  .8.8
 

 
 גזי כיול נדרשים לתחנות ניטור אוויר

איכות  מארז  ריכוז סוג גז
 ודיוק

Hydrogen 
Sulfide 

 

12-13 ppm  - Balance Nitrogen 
 

Cylinder: 16 
liter 

Alumimium , 
CGA-330SS 

Grade: 
ISO 17034 
Analytical 
Accuracy: 
+/-1% 

http://www.osh.org.il/uploadfiles/b078_takanot_sherutei_hovala.pdf
http://www.osh.org.il/uploadfiles/b078_takanot_sherutei_hovala.pdf
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Ammonia 

 
20 ppm  Balance  Nitrogen 

 
Cylinder: 16 

liter 
Alumimium , 

CGA-705SS 

Grade: 
ISO 17034 
Analytical 
Accuracy: 
+/-1% 

 
BTEX 
Mixture 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
1ppm Benzene 

1 ppm Toluene 

1 ppm Ethylbenzene 

1 ppm o-Xylene 

1 ppm m-Xylene 

1 ppm p-Xylene 

Balance 

 

 
Nitrogen 

Cylinder: 16 
liter 
Alumimium  
CGA-350 ,  

 

Grade: 
ISO 17034 
Analytical 
Accuracy: 
+/-1% 

 

NOX 
Mixture 
 

50-55 ppm Nitric Oxide 

50-55 ppm Sulfur Dioxide 

Balance Nitrogen 
 

Cylinder:  16 

liter 

CGA660 

Grade: 
ISO 17034 
Analytical 
Accuracy: 
+/-1% 
 

99.999%  טוהר ברמת חנקן חנקן   Cyl.vol-40 L 

Gas Contents: 

8m^3 

Valve: CGA – 

350 

Purity:99.999% 

 

 

 
 
 
 
 קנסות .9

 להלן טבלת פיצוי כספי על אי עמידה בתנאי מכרז זה:

 ערך ההורדה ההפרה זמן ועד ביצועמ נושא/ אירוע  תיאור מס'

בזמינות   1 ירידה 

מתחת   מכשיר 

מ    85%   96ליותר 

 שעות 

בזמינות   ירידה 

ניטור   מכשירי 

תקלה   עקב 

גז   וכ"ד  במכשור/ 

קשור   שאינו 

לעמוד   יש 

בזמינות  

נתונים  

של  ח ודשית 

85% 

שעות    96

 ומעלה 

לכל    1000  ₪

שלא   מכשיר 

ביעד   עמד 

של   זמינות 

 חודשי.   85%
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 לאספקת חשמל 

בתוכנית  אי עמידה   2

 כיולים

עמידה   אי 

כיולים   בתוכנית 

 חודשית  תלת

איחור בביצוע   לרבעון אחת 

שבועי   כיול 

שבועיים  

 ברצף

לכל    500  ₪

 מכשיר

עמידה     אי 

כיולים   בתוכנית 

 שנתית 

לשנה,   אחת 

תוכ  פי  נית  על 

כיולים  

 שנתית 

של   איחור 

למעלה  

פי   על  מחודש 

תוכנית  

הכיולים  

  ( השנתית 

בהנחה  

כשור  שהמ

 תקין( 

עבור  ₪    500

 כל מכשיר . 

דוחות   3 הגשת  אי 

 כנדרש

מביצוע   הגשת דוחות כיול   חודש 

 הכיול 

לכל    500 שבועיים   ₪

 שבוע 

  

 

 מעבדת שירות  .10

ב אפשרות    לזוכהתינתן   .10.1 שימוש  חלעשות  ו/או  בהתאם דר  משרד  המועצה  שתקצה 

לצורך   וזאת  הזוכה  המציע  לשימוש  הבלעדי  דעתה  שירות הקמת  לשיקול  מעבדת 

 להלן: "מעבדת השירות"(.)

עם  .10.2 מייד  אותה  וייפנה  השירות  במעבדת  בלבד  רשות"  "בר  כ  ייחשב  הזוכה  המציע 

 דרישת המועצה בכתב. 

₪ למ"ר לא   35של    בסךבגין השימוש במעבדת השירות יישא המציע הזוכה בתשלום   .10.3

מע"מ   הלחודש  כולל  מחשבונות  קיזוז  באמצעות  למועצה  שישולמו  הזוכה.   מציע 

ה  ול עד  למועצה,  הזוכה  המציע  שישלם  בתשלום  החודש   10חילופין  בגין  חודש  בכל 

 . הקודם בהתאם להחלטת המועצה

תיקונים .10.4 ביצוע  למעט  השירות  במעבדת  שימוש  כל  לעשות  של   /אין  לציוד  כיולים 

 הזוכה.  המציע 
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המועצה בכתב   ימים מדרישת  3הימנעות המציע הזוכה מפינוי מעבדת השירות בתוך   .10.5

פנויה מכל אדם וחפץ תזכה כשהיא  והשבתה לידי המועצה במצבה כפי שקיבל אותה  

₪ )אלפיים ₪ ( לכל יום איחור. המועצה תהא רשאית   2,000:  את המועצה בפיצוי בסך

אין  התשלום בדרך של קיזוז מכל סכום לו זכאי המציע הזוכה מהמועצה.    לגבות את

ימים מדרישת  3ע הזוכה לשלם את הקנס כאמור בתוך  וע מחובת המציבאמור כדי לגר

 המועצה בכתב.
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 9 –מסמך 
 חוזה התקשרות 

                
 2202שנת               ודש לח                  שנערך ונחתם ביום  

 
 בין

 המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב              
 נאות חובב                                                    

 באמצעות מורשי החתימה כדין
 (המזמין ו/או   המועצההלן: )ל

 מצד אחד 
 ובין

                                                                     ע. /ח.פ                                    

                                                                                                                 מרח'                        

                                      :פקס'                               טל':                       

                     דוא"ל:                            

                     "(הספקאו " כה""המציע הזו)להלן:                                                           
                         

 מצד שני 
 

הינ והמ הואיל: הזוכה  במכציע  הזוכה  ניטור    תפעולל    01/2022  מס'רז  ו  תחנות  ותחזוקת 
בהתאם לתוכניות ולמפרטים    עבור מועצה המקומית התעשייתית נאות חובבאוויר  

שפ המכרז  ממסמכי  חלק  והמהווים  כנספחים  המועצה  שצורפו  ידי  על  ורסם 
 "( המכרז המקומית תעשייתית נאות חובב )להלן: "

 
הוא בעל הניסיון, הידע, הכישורים המקצועיים והיכולת    כה מצהיר כיוהמציע הזו              והואיל

 לבצע  את העבודות ברמה הגבוהה ביותר. 
 

עבור   ר אווירותחזוקת תחנות ניטו  תפעוללוברצון המועצה להזמין מהמציע הזוכה   והואיל:
חובב נאות  התעשייתית  המקומית  שצורפו   מועצה  והמפרטים  לתוכניות   בהתאם 

והמה ממכנספחים  חלק  הזוכה  ווים  והמציע  המכרז,  לתנאי  בהתאם  המכרז  סמכי 
 מעוניין לבצע את העבודות והכול בתנאים המפורטים במסמכי המכרז.  

                      
 : הצדדים כדלקמן פיכך הוצהר, הוסכם  והותנה ביןל
 

הזוכה   .1 מהמציע  בזאת  מזמינה  א  תפעול להמועצה  ניטור  תחנות  עבור   ווירותחזוקת 
המקומית  מוע חובבצה  נאות  ההתקשרות    התעשייתית  ותנאי  המכרז  במסמכי  כאמור 

 "(.         העבודההרצ"ב כחלק  בלתי נפרד מחוזה זה )להלן: "
 

 6654315-08פון: טל ו אמיר יוסף נציג המועצה לצורך חוזה זה הינ .2
 

ומנה .3 מתאם  מפקח  כגורם  המועצה  תיחשב  אחרת  המועצה  תורה  לא  עוד  לעניין  כל  ל 
 זה. חוזה

 
הזוכה מתחייב לבצע את העבודה בהתאם לפרטים המפורטים בחוזה זה, נספחי    המציע .4

 המכרז ותנאיו הרצ"ב כחלק בלתי נפרד מחוזה זה ועל פי מסמכי ותנאי המכרז. 
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 דים על החתום:ולראיה באו הצד
 
 

    ___________________ 
 חותמת                
 
 
 
 
 
 

____________      _______         ___        _________________        _____________ 
 גזבר    המקומית תעשייתית נאות חובב   ההמציע הזוכה                                המועצ 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

47 
  חתימת המציע                               

 

 

 

 
 

 תנאי ההתקשרות  – 1פרק 
 
 

 כללי  –פרק א' 
 
 ת החוזה. בו כדין הוראודין המבוא וההצהרות הכלולות  .1

 
 גדרות ופרשנותה .2

המשמעות   2.2 או  הפירוש  דלהלן  הימני  בטור  המפורטים  למונחים  יהיו  זה  בחוזה 
 המפורטים בטור השמאלי דלהלן, אלא אם כן מחייב הקשר הדברים אחרת. 

 
 המשמעות המונחים   

 
 התנאים הכללים של המכרז. "תנאי המכרז"   

 
נציגי  "המציע הזוכה"   , שלחיו,  וכה, עובדיוו של המציע הז לרבות 

הפועל   משנה  ספק/ספק  כל  ולרבות  מורשיו 
 בשמו  או מטעמו לביצוע העבודה. 

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

המפרט לרבות  מצורפים,  המיוחדים,  שאינם  ים 
וכל מסמך, מכל מין וסוג, שהוא שיצורף לחוזה  

 משנות. ות או תכניות  בעתיד לרבות פרטים נוספ 
 
 

וההתחייבויות   " השירותיםאו " עבודה""ה והפעולות  העבודות,  כל  פירושה 
וההתחייבויות   הפעולות  העבודות,  של  חלק  וכל 

לבצע   הזוכה  המציע  זה  שעל  לחוזה  בהתאם 
בקשר   ניטור    עולתפלונספחיו  תחנות  ותחזוקת 

התעשייתית    אוויר המקומית  המועצה  עבור 
 .בין אם לאוהיא מפורשת ו  בין אם ,חובב נאות

 
  

 כל הציוד הדרוש לביצוע העבודה.  "הציוד"
  

ציוד   "החומרים" מוצרים,  מדידות  עזרים,  תכנון,  חומרים, 
החומרים   כל  ו/או  עזר  חומרי  וחשמלי,  מכני 

 וע העבודה. האחרים הדרושים  לביצ
 
 

מי שיקבע על ידי המועצה המקומית תעשייתית   "המפקח"
  ה או כל חלק ל ביצוע העבודנאות חובב לפקח ע 

 ממנה. 
 

 רשימת המקרים המנויים להלן בלבד: "כוח עליון"
מלחמה, פלישת אויב, קרבות עם כוחות מזוינים   

ובין   מלחמה  שהוכרזה  )בין  אויב   מדינת  של 
הסר ספק מובהר בזאת  שלא( ואסון טבע. למען  
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אינם   והשבתות  שביתות  מילואים,  גיוס  כי 
  נחשבים ככוח עליון. 

 
 

זה. לצורך פרשנות רואים את החוזה כחיקוק כמשמעותו  יחול על החוחוק הפרשנות  2.3
 בחוק הנ"ל. 

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

משמעות כנגד מנסחו אלא לפי הכוונה העולה ממנו,  -וסתירה, ספק אי וודאות, או ד
לכותר  לכותרות,  הזדקקות  כל  ולחוללא  שוליים  החוזה  ות  ולסעיפי  לוקת  לסעיפים 

 משנה. 
        

 נספחים .3
המסמכים המפורטים להלן, בין אם הם מצורפים בפועל ובין אם לאו, מהווים חלק   .3.1

 העבודה בהתאם לכל דין. בלתי נפרד מחוזה זה, והמציע הזוכה מתחייב לבצע את 
 

 . ביטוח   נספח    א' נספח 

   שור קיום ביטוחים.יא    1א'נספח 

 נוסח ערבות ביצוע.  נספח ב'   

 .נספח ג'               כתב כמויות

 התחייבות לשמירת סודיות מידע.    ' דנספח 

 אגרי מידע. הצהרת ספק בדבר שמירה על מ  ה' נספח  

 נספח בטיחות.                ו'   נספח

 

לר   לעיל,  המפורטים  המסמכים  וכל  זה  חוזה  המכרז,בות  ולשם    תנאי  להלן  יכונו 
 הקיצור "מסמכי החוזה". 

 
למניעת כל ספק מצהיר בזאת המציע הזוכה כי ברשותו המסמכים המהווים חלק   .3.2

קרא   כי  צורפו,  שלא  אלה  לרבות  זה,  מחוזה  נפרד  תוכנם,  בלתי  את  הבין  אותם, 
פי על  העבודה  את  לבצע  ומתחייב  ביקש  אשר  ההסברים  כל  את  האמור    קיבל  כל 

נאי כלשהו מתנאי החוזה על ידי המציע הזוכה או אי התחשבות בו  . אי הבנת ת בהם
על ידו לא תקנה לספק זכות כלשהי לקבלת תשלום נוסף מכל סוג שהוא, ולא יהיו  

 י  המועצה ו/או המפקח בעניין זה. לו כל תביעות או דרישות כלפ
 
 
 הצהרות המציע הזוכה  .4

 
ס  4.1 כי  מצהיר   הזוכה  נאוהמציע  ברחבי  חובב/באתרייר  את    ת  ובחן  העבודות  נשוא 

ו/או   העבודה  בביצוע  הקשורים  והנסיבות  המבנים   הפיזיים,  הנתונים  התנאים, 
ת, וכל  הנובעים ממנה, התכניות המפרטים גורמי סביבה ותושבים באיזור ,התשתיו

על  נתון בכל גורם או רשות אשר יש בו כדי להשפיע על הצעתו והכל קודם לחתימתו  
מתחייב כי לא תהיינה לו כל טענות ו/או תביעות כספיות או  ספק מצהיר וחוזה זה. ה

אחרות, כלפי המועצה שמקורן באי ידיעה של תנאי או נתון כלשהו. בביצוע עבודות  
הס כי  לכך  ראיה  תהיה  הספק  שהחליט  ע"י  בטרם  בדיקה  הטעון  כל  את  בדק  פק 

 לבצע את העבודה. 
 

היכ 4.2 לו  יש  כי  מצהיר  הפיננסית,הספק  המיו  ולת  הכישורים  הידע,  הניסיון,  מנות, 
שתזמין   העבודות  לביצוע  הדרושים  המיומן  העבודה  וכוח  והטכניים  המקצועיים 
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ות בחוזה  המועצה בהתאם להוראות חוזה זה ועל פי כל דין וכי אין מניעה להתקשר 
פגיעה משום  יהא  לא  פיו  על  התחייבויותיו  ובביצוע  זה  חוזה  על  ובחתימתו    זה 

 ים כלשהם. דדים  שלישי בזכויות של צ
 

במסמכי   4.3 הכלולות  ההוצאות  כל  יחולו  הספק  של  לביצועו  שימסרו  העבודות  על 
 המכרז והחוזה. 

 
 

 סתירות במסמכים והוראות מילואים  .5
קבלת 5.1  עם  מיד  לבדוק  הספק  הנתונים    על  כל  את  ממרכיביו,  אחד  כל  או  החוזה, 

 והמידע האחר הכלולים בהם.
 

. ובין  בכל עת אחרת, סתירה, אי התאמה,  5.1עיף קטן  פי האמור בסה הספק, בין לגיל    5.2
משמעות, וכיוצא באלה בין הוראה אחת מהוראות החוזה להוראה אחרת ממנו    –דו  

מסמך או של כל חלק ממנו, או  שמסר או שהיה הספק מסופק בפירושו הנכון של  
כהלכ מפרש  הספק  אין  שלדעתו  לספק,  הודעה   יהמפקח  החוזה,  את  הספק  ה  פנה 

לפי  בכ תכניות  לרבות  בכתב,  הוראות  ייתן  והמפקח  למועצה  עם העתק  תב למפקח 
הצורך, בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו. אי מתן הודעה על ידי המפקח בדבר מחלוקת  

בה משום הסכמה לפירושו של הספק והיא לא תגרע מאחריותו   בפירוש החוזה אין
לבדו חייב  הספק  זה.  תשומתבחוזה  ולהסב  ל  ק  המפקח  מסמכי  לב  בין  סתירה  כל 

פירוש  לפי  ונהג  כן,  עשה  לא  כאמור.  הוראות  ולקבל  העבודה  ביצוע  לפני  החוזה 
להור  המפקח  מן  למנוע  כדי  כאמור,  בסתירה  או  בכך,  יהיה  לא  לחוזה,  ות  מסוים 

של המפקח. הספק מתחייב   לפי שיקול דעתו הבלעדי  פירוש אחר,  לפי  לנהוג  לספק 
יין זה, ולא יהיו לו כל תביעות או דרישות או טענות  ת המפקח לענ ג על פי הוראולנהו 

 בשל כך שנהג לפי פירוש, כאמור, או בגין הוראה כלשהי של המפקח, כאמור. 
 

לזמן, תוך כדי ביצוע העבודה,   הוראות, לרבות    המפקח רשאי להמציא לספק, מזמן      5.3    
 . תכניות, לפי הצורך לביצוע העבודה

 
מחייבות את הספק,    5.3  –ו    5.2ניתנו בהתאם לסעיפים קטנים  אות המפקח שהור     5.4

 אולם אין באמור בסעיף קטן זה כדי לגרוע  מאחריותו של הספק על פי החוזה. 
 

ת המפרטים המיוחדים, ההנחיות לעבודות תכנון, המפרט  מובהר בזה כי יש לראות א     5.5
תכני כל  ו/או  והתוכניות  שסופקההכללי  אחרת  כמשלי  ת  זה,  לספק  את  זה  מים 

הכלולים  לתיאורים  כתמצית  ו/או  כהשלמה  בא  מהם  אחד  בכל  הכלול  והתיאור 
 באחרים, לפי העניין. 

 
 ותסדר עדיפוי –סתירות  במסמכים בעניין הנוגע לביצוע העבודה  .6

משמעות, אפשרות לפירוש שונה וכיוצא    –התאמה, דו    –בכל מקרה של סתירה, אי   .6.1
בה   באלה האמור  חוזה  בין  נספח  וראות  בין  או  מנספחיו,  באחד  האמור  לבין  זה 

סדר   לפי  במסמך  הכלולה  ההוראה  תכריע  העבודה  לביצוע  הנוגע  בעניין  לנספח, 
 העדיפויות הבא: 

 
 חוזה זה, ונספחיו.  .א
 ם ומפרטים טכניים מיוחדים. מפרטים מיוחדי .ב
 תקנים ישראליים. .ג
 תקנים זרים. .ד

 
יו מחמיר בדרישותיו מן  סמך הבא אחרריו, אלא אם מהקודם עדיף על הבאים אח 

 המסמך הקודם, שאז יהיה המסמך המאוחר עדיף על המסמך הקודם. 
 



 

50 
  חתימת המציע                               

 

 

 

מסמך  .6.2 בין  וכיוצ"ב  התאמה  אי  סתירה,  של  מקרה  בכל  לעיל,  לאמור  בנוסף 
הנזכ הספק  מהמסמכים  חייב  הדין,  הוראות  או  ישראליים  תקנים  לבין  לעיל  רים 

 יפויות שיש לנהוג על פיו. דבר סדר העדייתן הוראות בלפנות אל המפקח והמפקח  
 

דו   .6.3 התאמה,  אי  סתירה,  של  מקרה  בכל  לעיל,  לאמור  אפשרות    –בנוסף  משמעות, 
יכריע ה עצמם,  לבין  הנספחים הטכניים  בין  באלה  וכיוצא  שונה  לפי  לפירוש  מפקח 

ינהג  שיקול דעתו ומיטב הבנתו המקצועית ובכפוף לכל דין, בשאלת העדיפות והספק  
הו פי  כל  על  דו  ראותיו.  ההתאמה,  אי  הסתירה,  בהסדרת  הכרוכות    –ההוצאות 

 משמעות האפשרות לפירוש שונה וכיו"ב יחולו  על הספק וישולמו על ידו. 
 

ותיו, במועד הקבוע במסמכי המכרז, את הספק מתחייב להמציא למפקח על חשבונו והוצא 7
 המסמכים והאישורים כדלקמן:

 
 ר המפקח. עבודה לאישומשנה לביצוע הרשימת כל קבלני  .7.1

 
 כל מסמך אחר שדרש המפקח ואשר לדעתו נחוץ לאישור או לביצוע העבודות.  .7.2

 
 בדיקות מוקדמות .8

והחומרים   .8.1 העבודות  של  טיבם  את  זה  חוזה  חתימת  טרם  בדק  כי  מאשר  הספק 
דרושים לביצוע העבודה, ואת כל  הגורמים אשר יש או עשויה להיות להם השפעה ה

ויים באתר, וכי אין ולא תהיה לו כל תביעה ו/או  ת מבנים הבנ יבויותיו לרבועל התחי
טענה בעניין . הספק יבצע בדיקות כאמור. ביצוע עבודות הינה ראיה חלוטה כי הספק 

 ביצע את הבדיקות על כל המשתמע מכך. 
 

 
הספק מצהיר כי שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות כי התשלומים הנקובים בחוזה  8.2

מורה הוגנת לכל התחייבויותיו לפי החוזה. לא תוכר ו ומהווים תמניחים את דעת זה,  
ידי  על  העבודה  תנאי  של  נכונה  בלתי  מהערכה  או  לימוד  מאי  הנובעת  תביעה  כל 

 הספק. 
 

לספק דוחות וסקרים שנעשו מטעם המועצה המפקח רשאי אם רצונו בכך, להמציא   8.3
ב כללי  למידע  יהיו   אלו  אולם  העבודה,  יהוו  לצורך  לא  החולבד,  מן  ולא חלק   זה 

בסעיף   כנדרש  בדיקות,  בעצמו  לבצע  עליו  המוטלת  מהחובה  הספק  את   8.1יפטרו 
הדוחות  ולדיוק  לשלמות  אחריות  או  חבות  מכל  משוחררת  תהיה  המועצה  לעיל. 

 ה לספק כאמור לעיל. והסקרים שהמציא
 

כי וככל ויתברר    מובהר כי המידע שנמסר לספק במסגרת מכרז זה הינו לידיעה בלבד  8.4
מד  והוא איננו  העבודות  ביצוע  בטרם  המידע  את  לבדוק  החובה  הספק  על  חלה  ויק 

 משחרר את המועצה מכל חבות בגין כך. 
 

 
 ההתקשרות ותקופתה .9

ת ביצוע העבודות בהתאם לתנאי  מוסר בזה לספק והספק מקבל על עצמו א  המזמין  .9.1
 הסכם זה. 

 
אמצים וא הזמן והמתוך הקדשת מל  מתחייב לבצע עבור המזמין את העבודות  הספק .9.2

לשם מילוי התחייבויותיו כלפי המזמין והוא מתחייב לפעול לשם כך ביושר, בנאמנות  
 ובמומחיות לטובת המזמין תוך ניצול מלוא יכולותיו וכישוריו המקצועיים. 

 
כי המזמין עשוי להחליט לבטל את ביצוע העבודות ו/או חלקים מהן  בכל   ספקלידוע   .9.3

ישה בקשר לכך, בכפוף לזכויות הספק בקשר ענה ו/או דרמוותר על כל טשלב והוא  



 

51 
  חתימת המציע                               

 

 

 

להפסקת עבודתו לפי הסכם זה. כמו כן מובהר כי, המועצה רשאית להמשיך במקביל 
שנבחרו   מהספקים  לרבות  אחר  ספק  מכל  שירותים  אין לקבל  וכי  קודם  במכרז 

 הוא או בכלל. בתוצאות מכרז זה כדי להוות התחייבות להעברת עבודה בכל היקף ש
 

 ב בזה לבצע עבור המזמין את העבודות כמפורט בהסכם זה. מתחיי הספק .9.4
 

עליו לשתף    הספק .9.5 יהיה  זה  פי חוזה  על  לו שבמסגרת שירותיו  ידוע  כי  מאשר בזאת 
שיו גורמים  עם  עבודתו  ולתאם  המזמין,  פעולה  עובדי  לרבות  המזמין  ידי  על  עסקו 

מתחייב    מועצה. הספקעליהם תורה ה  צידי ג מטעם המזמין וגורמים בשטח המועצה
והכל  הרלבנטים  הנתונים  את  לקבל  וכן  למועצה  שיידרשו  הנתונים  כל  את  למסור 
העבודות   כל  עם  ובמשולב  בתאום  יהיהו  ידו  על  המבוצעות  שהעבודות  באופן 

   המועצה ו/או מי מטעמה והכל בהתאם להנחיות המועצה. המבוצעות עבור 

 

שר הוכנו על ידי הספק  ים בשרות ואמסמכים הקשור   אישר בא כח המזמין תכנית או .9.6
המקצועית  מאחריותו  הספק  את  האמור  האישור  ישחרר  לא  זה,  לחוזה  בהתאם 

 לביצוע השרות או חלק ממנו.
 

 תקופת ההתקשרות:  .9.7
מיום  תקופתמשך   תהא  ועד    ההתקשרות  ההסכם  לן: )לה  31.12.22יום  לחתימת 

   "(.תקופת ההתקשרות"
להארכ אפשרות  ההתקשרולמועצה  מדי  בת  של  פרקי    4-ת  כ"א    12זמן  חודשים 

 )להלן:"האופציה"( 

תתארך  .9.8 )בהתאמה(  האופציה  מתקופות  כ"א  ובתום  ו/או  ההתקשרות  תקופת  בתום 
אה, אלא אם הודיעה באופן אוטומטי למשך תקופת האופציה הב  ההתקשרותתקופת  

 30חידושו  המועצה לספק בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי על הפסקת ההסכם ו/או אי 
 תקופת ההתקשרות ו/או תקופת האופציה אשר מומשה )בהתאמה(.  ם טרם סיום יו

האמור .9.9 אף  דעתה  על  שיקול  לפי  עת,  בכל  רשאית,  המועצה  תהא  להביא דיהבלע,   ,
של   ומראש  בכתב  בהודעה  סיום  לידי  חלקה,  או  כולה  זו,  לספ   60התקשרות  ק יום 

תה  לא  טענולספק  כל  למעט יינה  כאמור,  התקשרות,  הפסקת  בגין  תביעות  ו/או  ות 
לקבל את התמורה בגין השירותים שניתנו, אם ניתנו, על ידו בפועל עד למועד   זכותו

 ההפסקה, כאמור. 
 

 
 ספקצוות העבודה של ה .10

 השרות ינתן על ידי הספק והוא יהיה אחראי על ביצוע העבודות בהתאם לחוזה זה.   .10.1

 

ול בכל עת אנשים/יועצים/מציעים/בעלי מקצוע בהרכב  של הספק יכל צוות העבודה   .10.2
במלואן  המכרז  תנאי  פי  ועל  זה  חוזה  פי  על  התחייבויותיו  לביצוע  כנדרש  ובמספר 

ל, מתחייב הספק להרחיב את צוות העבודה ובמועדן מבלי לגרוע מכלליות האמור לעי
ע  הספק  תפקידי  וביצוע  העבודות  ביצוע  דרישותיולטובת  פי  ל   ל  מפקח,  כל של  לא 

 תמורה נוספת. 
 

שיקול   .10.3 פי  על  עבודתו  צוות  מאנשי  אחד  כל  להחליף  לספק  להורות  רשאי  המפקח 
שא דעתו הבלעדי והמוחלט, ללא צורך במתן הנמקה, בכל עת, זאת מבלי שהמזמין י

 בכל אחריות כלפי הספק או כלפי מי מאנשי צוותו כאמור, בגין כך. 
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הסיבה אשר תהיה מעבר לזו  הקבועה   ה נוספת תהאזכאי לכל תמורהספק לא יהיה   .10.4
 בחוזה, בגין העבודות והתחבויותיו על פי הסכם זה. 

 
 

הספק מצהיר כי ידועים לו כל התקנים, הנוהלים, התקנות והחיקוקים הרלבנטיים   .10.5
לביצוע לב הדרושים  והמשפטיים  העובדתיים  הנתונים  כל  בידיו  וכי  העבודות  יצוע 

 ר אחר העשוי להשפיע על מתן השירות. ה זה וכל דבתיו על פי חוזהתחיבויו 
 

היוצרים,  -כמו .10.6 וזכויות  הרוחני  הקניין  זכויות  כל  כי  מסכים  והוא  לספק  ידוע  כן 
 ם של  המועצה לבדה.לרבות הזכות המוסרית,  הקשורים לביצוע העבודות הינ 

 
 לא יוחלף ללא  הספק מאשר כי ראש הצוות,  המוצע על ידו במסגרת מסמכי המכרז   .10.7

 ש צוות העונה על תנאי הכשירות כמפורט במכרז.אך ורק לרא
 

 

 התמורה .11

לביצוען המלא והמושלם של כל התחייבויות הספק על פי הסכם זה, לרבות   בתמורה .11.1
הקשורות הרוחני  הקנין  זכויות  המזמין    מלוא  ישלם  המוסרית,  הזכות  לרבות  בהן, 

 : רזו של הספק במכבהצעת לספק שכר בשיעורים ובתנאים כמפורט 
 

 תשלום חודשי בהתאם לביצוע השירותים בפועל.   -לכתב כמויות   1סעיף 
 תחנות ניטור שלא יהיו פעילות.  יודגש כי לא יבוצע תשלום עבור תחזוקה 

אספקת השירותים/מוצרים, בהתאם לביצוע   תשלום בסיום   -בכתב כמויות  2סעיף  
 בפועל.  

 
   

חד .11.2 בשקלים  יבוצעו  התשלומים  הסכוכל  לכל  ישים.  דלעיל  כדין, מים  מע"מ   תווסף 
 שישולם במועד החוקי לתשלום המע"מ, כנגד קבלת חשבונית מס כדין. 

 
לבדיקתו   התשלומים .11.3 ובכפוף  המזמין  ידי  על  ייפרע  אשר  חשבון,  הגשת  כנגד  יבוצעו 

בידי המפקח ולאחר מכן ע"י מנכ"ל המזמין. התשלום עבור ביצוע העבודות   רוואישו
תוך מתום  45  יועבר  ה   ימים  בו  לאישורה. החודש  ובכפוף  חשבונית  למועצה  ומצאה 

 ולפי התקדמות העבודה בשיעורים. 
 

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

התמורה  למען .11.5 כי  בזה,  ומוסכם  מוצהר  ספק,  הינה   הסר  לעיל  זה  בסעיף  הנזכרת 
נוספת תמורה  לכל  זכאי  יהא  לא  הספק  וכי  ומוחלטת  בגין  סופית  לרבות  החזר  , 

לרבות שירותי מזכירות, מנהלה, השתתפות בישיבות ככל הנדרש ובהתאם ,  הוצאות
והדפסות,  צילומים  נתונים,  איסוף  זמן,  וביטול  נסיעות  המועצה,  ודרישות  לצרכי 

ככל   ודיונים  את ישיבות  תהווה  הכוללת  התמורה  טיפולים.  רכבים,  וכן  שידרשו 
 או הפרשי הצמדה וריבית. רט וכיוצ"ב , שינוי במפת.התמורה המלאה בגין כל העבודו

 
הכספים שאושרו לספק כמפורט בחוזה זה יחשב הדבר כאילו קיבל הספק   קבלתעם   .11.6

ולא תהינה לו מהמזמין את מלוא התמורה לה הוא זכאי בגין שירותיו על פי חוזה זה  
 כל טענות ו/או תביעות לתשלום כספים נוספים ו/או תמורה נוספת. 

 
 

 יות ומסמכיםתכנ .12

במפורשמ .12.1 המפרטים,   וסכם  התשריטים,  המפות,  הדגמים,  התכניות,  כל  כי 
קניינו   הינם  במהלכן  או  העבודות  מתן  לצורך  הספק  שהכין  והמסמכים  החישובים 
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ב  זכות  כל  אין  ולספק  המזמין  של  סוג הבלעדי  מכל  יוצרים  זכויות  לרבות  הם, 
המשול התמורה  כי  ומוסכם  מובהר  המוסרית.  הובזכותה  לפי  לספק  זה מת  סכם 

שיש כולל המוסרית  והזכות  יוצרים,  זכות  כל  עבור  תשלום  גם  ועניין,  דבר  לכל  ת, 
ו/או  במפרטים  ו/או  בתשריטים  ו/או  במפות  ו/או  הדגמים  ו/או  בתכניות  לספק 

ים שהכין הספק לצורך מתן העבודות והספק מוותר בזה על  בחישובים ו/או במסמכ
 ם כאמור. כל טענה הנובעת מזכות יוצרי

 
מין כל תכנית, דגם, מפה, תשריט, מפרט, חישוב או מסמך כאמור ק ימסור למזהספ .12.2

הספק   יעביר  לעיל,  האמור  מן  לגרוע  מבלי  המזמין.  של  הראשונה  דרישתו  עם  מיד 
הדגמי התוכניות,  כל  את  המסמכים למזמין  המפרטים,  התשריטים,  המפות,  ם, 

סיום ההתקשר  של  בכל מקרה  לוהחישובים כאמור,  בין הספק  הות  לפי  סכם  מזמין 
 זה. הנ"ל יועברו גם במדיה דיגיטלית ו/או קשיחה על פי דרישת המזמין. 

 
לנהוג בכל תכנית, דגם, מפה, תשריט, מפרט, חישוב או מסמך   .12.3 יהיה רשאי  המזמין 

ג בעלים לרבות שינויים, העתקתם, הפצתם, תיקונם וכיו"ב, ללא כל  כאמור לעיל מנה
ספק מוותר בזה על כל טענה ו/או לשם כך, וה   או אישור הספקצורך בקבלת הסכמת  

 דרישה ו/או תביעה הנובעת משינוי, העתקה, הפצה או תיקון כאמור. 
 

תכנית, דגם, מפה, תשריט, מפרט חי .12.4 עכבון בכל  זכות  לספק  כי אין  שוב או מוסכם 
לרבות  בפרויקט,  לעבודתו  בקשר  לו  שנמסר  או  בחזקתו  שמצוי  או  שהכין  מסמך 

 מזמין. בינו לבין הרה של מחלוקת במק
   

 
 סודיות .13

בכל   .13.1 מלאה  סודיות  על  ישמרו  מטעמו  מי  ו/או  עובדיו  וכל  הוא  כי  מתחייב  הספק 
דיעה או הנוגע לפרוייקט ולא יעבירו או ימסרו לכל אדם שלא הורשה ע"י המזמין כל י

שיועסק  מטעמו  מי  ו/או  עובדיו  את  לעדכן  ידאג  הספק  לפרוייקט.  בקשר  מסמך 
 סודיות זו. רוייקט בחובת בפ

 
לרשויות   מובהר .13.2 ומידע  מסמכים  להעביר  הצורך  על  חלה  אינה  הסודיות  חובת  כי 

מידע  שהעברת  ובלבד  המזמין  דרישת  לפי  הכל  מציעים  ו/או  ליועצים  ו/או  התכנון 
 ור אושרה מראש ע"י המזמין. ו/או מסמכים כאמ 

 

 סיום החוזה .14

ה לידי הביא חוזה ז המזמין רשאי ל בקרות אחד מן המקרים המפורטים להלן, יהא   .14.1
לכל  זכאי  יהא  לא  והספק  כלשהי  מוקדמת  הודעה  במתן  צורך  ללא  מיידי,  סיום 
תשלום נוסף מאת המזמין, מעבר לתשלומים שקיבל, וזאת מבלי לגרוע מזכויותיו של 

 ל פי כל דין/או הסכם.המזמין ע
 
ימים    7  לא תוקנה בתוךהפר איזו מבין התחייבויותיו על פי חוזה זה והפרה זו    הספק .14.2

 המועד בו נדרש לכך בכתב על ידי המזמין. מן 
 

השירותים    פי על   .14.3 כי  הבלעדי,  דעתו  שיקול  פי  על  המזמין,  סבור  הדברים  מהלך 
הנ המקצועית  ברמה  עמידה  מבטיח  שאינו  באופן  בלוחות מתבצעים  ו/או  דרשת 

וך פרק הזמן הזמנים ו/או התקציבים ו/או באופן רשלני, ובלבד שהספק לא נקט בת
בהתראהש דעתו   נקבע  שיקול  לפי  הדרושים,  בצעדים  המזמין  מאת  שקיבל  בכתב 

 הבלעדי של המזמין, לתיקון הליקוי. 
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ו הליכי הוצא נגד הספק צו פירוק, או שקיבל החלטה על פירוק מרצון, או ננקטו נגד  .14.4
ם, או  פשיטת רגל, או שפתח בעצמו בהליכי פשיטת רגל, או הוצא נגדו צו כינוס נכסי

ם או מפרק זמניים או קבועים, או שהגיע הספק להסדר נושים  ו כונס נכסישמונה ל 
או   ההצעה  ההחלטה  שהצו,  ובלבד  נושים,  להסדר  להגיע  להם  שהציע  או  נושיו  עם 

 ים ממועד נתינתם. ימ  30המינוי כאמור לא בוטלו בתוך 

 

פטיר   הספק .14.5 עליון,  כוח  של  מסיבות  תפקידו  במילוי  להמשיך  יכול  אובדן  לא  או  ה 
 ימים רצופים.      14קופה העולה על שר עבודה לתכו

                   
הספק .14.6 ידי  על  הפרתו  בשל  שלא  ביטולו  או  החוזה  הזכות  סיום  שמורה  למועצה   .

 לעיל.  9.9סעיף לפעול בהתאם להוראות 
סיבה    על מכל  עת,  בכל  המזמין  רשאי  יהא  זה,  בחוזה  אחר  מקום  בכל  האמור  אף 

א חוזה זה כולו או מקצתו לידי גמר על ידי מוחלט, להבישיקול דעתו ה   שהיא, על פי
בכתב   המזמין,    30הודעה  של  החתימה  מורשה  ידי  על  חתומה  לספק  מראש,  ימים 

ידו או  ומבלי שהדבר יחשב    מבלי שיהיה חייב לנמק את החלטתו להפרת החוזה על 
 יחייבו בפיצוי כלשהו לספק.

 :14.6נתנה הודעה כאמור בסעיף  .14.7
 נקוב בהודעה.  במועד שיהיההחוזה  יסתיים 

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

שתקבע על ידי מפקח בהתחשב בעבודות שבוצעו על ידי הספק עד לאותו מועד ולפי  
 ח התשלומים הרשום בגוף חוזה זה. לו
 
ס  הספק .14.9 סילוק  יהווה  כנ"ל  התשלום  כי  ומסכים  שלמאשר  ומוחלט  תביעה   ופי  כל 

ו/או /ו שנגרמו  הוצאות  ו/או  צפוי  רווח  אובדן  ו/או  הפסד  ו/או  נזק  ו/או  טענה  או 
 ייגרמו לספק מחמת הבאת החוזה לידי גמר כאמור. 

 
דים, כי בכל מקרה סיום החוזה  על מנת למנוע ספק מוצהר ומסוכם בין הצד .14.10

לעיל זה  בחוזה  המנויות  הסיבות  )לרבות  שהיא  סיבה  המזמיןמכל  יהיה  רשאי    ( 
אחרים   למסור גוף  או  אדם  לכל  השלמתן,  את  ו/או  חלקן  או  כולן  העבודות  את 

כל  ללא  עיניו  כראות  מקצתם,  או  כולם  התכנון,  במסמכי  זה  לצורך  ולהשתמש 
 תמורה, שכר או פיצוי לספק. 

 

הספק מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם המזמין או מי מטעמו, לרבות בביצוע   .14.11
וראויה עםחפיפה הו לרבות  הספק החדש    למת  ידי המזמין,  על  כל  שנבחר  העברת 

לא   כאמור  חפיפה  זה.  בחוזה  כאמור  ידו  על  שנעשו  ועבודות  חישובים  המסמכים, 
בשלמותה  תבוצע  והיא  כלשהו,  נוסף  בתשלום  הספק  את  תום    תזכה  ימים    30עד 

לקבלת    מיום הודעת המזמין על הפסקת עבודת הספק. הספק לא יהא רשאי לעתור
מני מטרת צו  אשר  מניעה  עה  צו  לרבות  באתר,  עבודות  ביצוע  עיכוב  תוצאתו  או  ו 

זכאי    לשימוש במסמכים אשר הוכנו על ידו במסגרת חוזה זה. בנוסף לא יהא הספק
 העבודות שבוצעו מכוחו. לכל זכות עכבון בקשר עם חוזה זה ו 

 

 מעביד  -העדר יחסי עובד  .15

וץ כספק עצמאי ואין  עבודות וייע ן למזמין את ההסר ספק מובהר כי הספק נות למען   .15.1
עובד   יחסי  יהיו  עובדי    -ולא  לבין  בין המזמין  ו/או  בין הספק לבין המזמין  מעביד 

ו/או מי מטעמו. הספק מתחייב להכניס הוראה כאמור בכל הסכם ש  ייערך  הספק 
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את   ולהנחות  לפרוייקט  בקשר  ידו  על  שיועסק  מטעמו  מי  ו/או  עובדיו  לבין  בינו 
 הוראה זו.   מטעמו בדבר ובדיו ו/או מיע
 

בגין    מבלי  .15.2 או  לספק  ישלם  לא  המזמין  כי  במפורש  מוסכם  לעיל  האמור  מן  לגרוע 
בשל   דין  כל  פי  על  החלים  ביטוח  ו/או  ו/או מס  כל תשלום  מי מטעמו  ו/או  הספק 

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

ימים    30ספק לפצות ו/או לשפות את המזמין בתוך  יל מתחייב ההאמור לע   עלף  נוס  .15.3
מדרישה, בגין כל תשלום ו/או הוצאה שישא בהם המזמין לספק ו/או לעובדיו ו/או 

המזמין   בין  כי  מקביעה  הנובעים  מטעמו  עובד  למי  יחסי  נקשרו  מאלו  מי    -לבין 
פשרה במסגרת  שישולם  כאמור  תשלום  כל  לרבות  בח  מעביד,  הודאה  בות  ללא 

 מטענה בדבר קיומם של יחסי עובד מעביד כאמור.כתוצאה 

 

 אחריות הספק  .16

ו/או   הספק  .16.1 למזמין  שייגרמו  והוצאה  הפסד  נזק,  לכל  המזמין  כלפי  אחראי  יהיה 
ג' צד  ו/או  מהפרת    מפקח  כתוצאה  כתוצאה  או  זה  הסכם  לפי  הספק  התחייבויות 

שגרם    ולה או מחדלודות או כל פע מפעולה רשלנית או בזדון של הספק בקשר לעב 
צד   כל  לגבי  גם  תחול  הספק  של  אחריותו  בעקיפין.  ובין  במישרין  בין  נזק  למזמין 
שלישי שייפגע או יינזק עקב העבודות. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מתחייב הספק  

לצד  לפצו המזמין  ששילם  הוצאה  או  תשלום  כל  בגין  המזמין  את  לשפות  ו/או  ת 
ת כל תשלום או הוצאה שהוציא המזמין  עבודות לרבוו יינזק עקב השלישי שייפגע א

בקשר לכל הוצאה כאמור. למען הסר ספק מובהר כי אין במתן אישור המזמין או  
מעשה או חישוב של  המפקח לכל פעולה, תכנית, מפה, דגם, מפרט, תשריט, מסמך  

ותו על  הספק כדי לשחרר את הספק מאחריותו בהתאם להוראות הסכם זה ומאחרי
 דין. פי כל 

 

הסר ספק מובהר כי המזמין אינו אחראי כלפי הספק לכל נזק ו/או פגיעה ו/או    למען   .16.2
חבלה ו/או תאונה שייגרמו, אם ייגרמו, לספק או לעובדיו או למי מטעמו בקשר עם  

 נונו והקמתו. הפרוייקט, תכ 
 

יעו להם  הספק יפצה את המועצה ו/או את הניזוק לפי המקרה, בכל דמי הנזק שיג   .16.3
פק משחרר לחלוטין ומראש את המועצה, עובדיה, שליחיה וכל מי  כל דין. הס   על פי

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

 

ישתה הראשונה  הספק מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את המועצה מיד עם דר   .16.4
וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל עילה שהיא, אשר תוגש ע"י אדם ו/או    בגין כל נזק

ו/או   נגד מי מעובדיה  ו/או  נגד המועצה  גוף כלשהו, לרבות המוסד לביטוח לאומי, 
שבא   מי  ו/או  הינם  שלוחיה  אשר  נזק  או  הפסד  חבלה,  תאונה,  כל  בגין  מטעמה, 

ו זה  הסכם  פי  על  הספק  דין,באחריות  כל  פי  ה  על  בגין  אשר  וכן  סבירות  וצאות 
ובלבד שהמועצה הודיע לספק   המועצה נשאה לשם התגוננות מפני תביעה כאמור, 

 בהקדם אודות קבלת כל תביעה ו/או דרישה ותאפשר לספק להתגונן מפניה.  
 

 ח  ואחריות  ביטו .17
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 הוראות    ספקאו על פי דין, יחולו על ה\ע"פ ההסכם ו  ספקמבלי לגרוע מאחריות ה 
א'הב              כנספחים  המסומנים  הביטוח  ואישור  הביטוח  בנספח  כמפורט    1א'-ו   יטוח 

 להסכם זה, המהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
 
 

 אחריות הספק   .17.1

ב   שהוא,  נזק  לכל  אחראי  יהיה  אחר  הספק  נזק  ולכל  רכוש,  לנזק  בין  גוף  לנזק  ין 
ו מחדל מצד  צאה ממעשה א לכל עובד, כתושייגרם למועצה ו/או לכל צד שלישי ו/או  

הספק, הנובע, בין במישרין ובין בעקיפין מביצוע העבודות ו/או בקשר אליהם, בין  
ידו ובין אם נגרם על   ידי  במהלך ביצוע העבודות ובין לאחר מכן, בין אם נגרם על 

 עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו. 
 

כ  .17.2 יובהר  לעיל,  מאמור  לפגוע  מתחיימבלי  הספק  את  י,  לקיים  פקודת  ב  הוראות 
תש"ל   חדש(  )נוסח  בעבודה  לבטיחות,    1970  -הבטיחות  הנוגע  דין  כל  הוראות  וכן 

בטיחות   לעניין  המועצה,  של  העבודה  לתוכנית  בהתאם  לעבוד  וכן  לעניין,  בהתאם 
 עבודה, כפי שתאושר על ידי משרד העבודה.  ב

 
17.3.   

אין   .17.4 כי  בזאת  מובהר  ספק  הסר  כאמור   למען  הביטוחים  לקיום  הספק  של  בחובתו 
בגין   לאחריותו  באשר  האמור  על  להתנות  ואין  בכדי  נזק,  הביטכל  וחים  בעשיית 

 בכדי לפטור אותו מכל אחריות מכח כל דין או נוהג. 
 

הספק    .17.5 את  לשחרר  בכדי  הביטוח  מחברת  כלשהו  בתשלום  אין  כן,    מאחריותו כמו 
נזק ופגם שאינו מכוסה על ידי הפוליסות    כאמור. הספק יהא חייב בפיצוי בגין כל

בעב נזקים  לגבי  בפיצוי  חייב  יהא  זה  פיצתה  ובכלל  לא  הביטוחורם  את    חברת 
 המועצה. 

 
  אותומובהר בזאת כי במקרים בהם גבוה שיעור הנזק שנגרם בפועל מסכום הפיצוי    .17.6

למלוא   ביחס  הסכום  יתרת  את  להשלים  הספק  יהא  חייב  הביטוח,  חברת  שילמה 
 הנזק.   שיעור

 
בה   .17.7 קיימים  אשר  תעשייתית,  מועצה  הינה  שהמועצה  לו  ידוע  כי  מצהיר,  הספק 

מתקנים  מסוכנים    מריםחו ורק  וכן  אך  להעסיק  מתחייב  והוא  שונים  הנדסיים 
עובדים אשר בריאותם תקינה ומאפשרת עבודה בתנאי המועצה. הספק יבצע בעצמו  

א בריאותם התקינה ויכולתם  ועל חשבונו כל בדיקה לעובדיו שתידרש לצורך ווידו
 להמשיך לעבוד בתחומי המועצה. 

 
אח  .17.8 דבר  בכל  לפגוע  בהסכםמבלי  האמור  הס  ר  פוטר  מכל זה  המועצה  את  בזה  פק 

אחריות כלפיו ו/או עובדיו ו/או מטעמו והוא מתחייב לפצות את המועצה בגין כל  
עובדי ו/או  לספק  שיגרם  נזק  כל  בגין  וסוג  מין  מכל  לה,  שתגרם  מי  הוצאה  ו/או  ו 

 מטעמו עקב השהות בתחומי המועצה כאמור. 
 

התחייב  הספק .17.9 כל  את  לבצע  בהתאם  מתחייב  באויותיו  זה  ככל לחוזה  שימנע,  ופן 
 הניתן, כל הפרעה ליתר הפעילויות הקיימות בסביבתו. 
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מכל  .17.10 המועצה  את  הספק  משחרר  ונספחיו,  זה  חוזה  הוראות  ביתר  לפגוע  מבלי 

המועצה או לצד ג', וכן    מעובדילמי מעובדיו או למי    אחריות לכל נזק שיגרם לו או
הפרת הוראות סעיף זה,  צד ג', עקב  המועצה או של  לציוד או רכוש של הספק או של  

 והוא מתחייב לשפות את המועצה בגין כל הוצאה שתגרם לה עקב כך.  

 
התחייבויותיו   .17.11 כל  את  לבצע  מתחייב  ככל   בהתאםהספק  שימנע,  באופן  זה  לחוזה 

 , כל הפרעה ליתר הפעילויות הקיימות בסביבתו.  הניתן
 

ו  .17.12 זה  חוזה  הוראות  ביתר  לפגוע  המ   משחררנספחיו,  מבלי  את  מכל הספק  ועצה 
אחריות לכל נזק שיגרם לו או למי מעובדיו או למי מעובדי המועצה או לצד ג', וכן  

,  לציוד או רכוש של הספק או של המועצה או של צד ג', עקב הפרת הוראות סעיף זה
 והוא מתחייב לשפות את המועצה בגין כל הוצאה שתגרם לה עקב כך.  

 
מהת   מבלי .17.13 הספקלגרוע  הסכ-על   חייבויות  זה  פי  הוא    ומאחריותום  להם  לנזקים 

ובנספח   א' פי כל דין. הספק  מתחייב לעשות ביטוח כמפורט בנספח -יהיה אחראי על
ממנו    1א' נפרד  בלתי  חלק  ומהווים  זה  להסכם  על    המצ"ב  תחול  הביטוח  עלות 

 הספק  בלבד. 
 

הביטוח    הביטוח .17.14 וסכומי  האחריות  גבולות  באישוהנדרש,  קיום  הרשומים  על  ר 
יטוחים, הנם מיזעריים ואין בהם משום אישור של המועצה או  מי מטעמה להיקף  ב

כפי   ביטוח   וסכומי  ביטוח  לקבוע  יהיה  הספק   על  לביטוח.  העומד  הסיכון  וגודל 
 למנוע הפסד לו , למועצה ולצד שלישי כלשהו. הסיכון על מנת  

 
 

הספק    במידה .17.15 ימציא  סיומה,  עם  או  הביטוח  תקופת  במהלך  מבטח  יחליף  והספק 
  זהתהליך    למועצה את העתק האישור המקורי כשהוא חתום על ידי המבטח החדש.

עוד הסכם זה בתוקפו וכל עוד לא הסתיימו התחייבויות הספק    יחזור על עצמו כל
 יניהם. על פי ההסכם, המאוחר מב

 
 

להת   האמור .17.16 ומקדמי  מתלה  תנאי  הינו  ביטוח(  )סעיף  זה  של  בסעיף  פעילות  חלת 
 עבור המועצה.    הספק

 
ן תמ   ל, אין משוםטוח כאמור לעיומוסכם בין הצדדים כי בהמצאת אישור בי   מוצהר .17.17

חברת   אם  בין  דין,  פי  על  ו/או  זה,  הסכם  פי  על  מאחריותו  לספק   כלשהו  פטור 
ביטוח   אישור  והמצאת  לאו,  אם  ובין  כאמור  נזקים  על  לפצות  התחייבה  הביטוח 

כ המועצה  לגבי  לידי  כלשהי  אחריות  המועצה  על  להטיל  כדי  בה  אין  לעיל,  אמור 
 . היקפו וטיבו של הביטוח

 
ים כי המועצה תהיה רשאית לבדוק את האישור על קיום  כם בין הצדד ומוס  מוצהר .17.18

 ביטוחים אך לא תהיה חייבת לעשות כך .
 

או    מוצהר .17.19 לשנות  מהספק   לבקש  רשאית  תהיה  המועצה  כי  הצדדים  בין  ומוסכם 
על קיום ביטוחים על מנת להתאימו להתחייבויות על פי ההסכם.   האישוראת    לתקן
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ור לתקינות האישור על קיום ביטוחים ולא  א תהווה איש ון או שינוי ללתיק  הבקשה
 תחול עקב כך על המועצה אחריות כל שהיא.   

 
אי    מוצהר .17.20 עקב  ההסכם  ביצוע  בתחילת  עיכוב  יחול  באם  כי  הצדדים,  בין  ומוסכם 

ו אי הסדרת ביטוח כנדרש, ישא הספק  בכל הוצאה או נזק שיגרם עקב  המצאת א
 כך. 

 
בוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לגבול  זקים בלתי מיהיה אחראי לנ לבדו    הספק .17.21

 ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה. 
 

האחריות     הספק .17.22 וגבולות  הביטוח  סכומי  על  העולים  לנזקים  אחראי  יהיה  לבדו 
 . בפוליסותהנקובים 

 
 
 

הספק את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות המועצה   הפר .17.23
ובלעדי,    והבאים מטעמה, יהא הספק  אחראי לנזקים שייגרמו למועצה באופן מלא

והוא   ו/או טענות, כספיות או אחרות, כלפי המועצה,  לו תביעות  יהא  ולא תהיינה 
 כאמור כלפי המועצה.  לות כל טענהמנוע מלהע 

 
המועצה   .17.24 תהיה  בחלקו,  או  במלואו  לעיל  המפורט  לפי  בהתחייבותו  הספק  עמד  לא 

וע ל  זכאית, אך לא חייבת, לערוך את הביטוחים או חלק מהם במקומו של הספק 
של המועצה    מזכותהחשבונו ו/או לשלם במקומו כל סכום שהוא, וזאת מבלי לגרוע  

וח במקומו של הספק תחול גם במקרה של ביטול  ת לערוך ביטסעד אחר. הזכולכל  
 הביטוח במהלך תקופת ההסכם .

  

 העברת זכויות .18

הספק אינו רשאי להעביר או להסב או להמחות או לשעבד או למשכן בדרך כלשהי    .18.1
זכויותיו והתחייבויותיו או כל חלק מהן לפי הסכם זה אלא בהסכמת המזמין    את

 ב.   מראש ובכת
 

להעבי  המזמין  .18.2 כלפי  רשאי  והתחייבויותיו  זכויותיו  את  להמחות  ואו  להסב  ו/או  ר 
ובלבד   צורך בהסכמת הספק,  וללא  לפי שיקול דעתו הבלעדי  זה  לפי הסכם  הספק 

מור יקבל על עצמו את התחייבויות המזמין  שמקבל הזכויות ו/או ההתחייבויות כא
 כלפי הספק. 

 

 קיזוזים  .19

ח  .19.1 לא  אך  זכאי  א  -ייב  המזמין  הפוליסות  לרכוש  ו/או  ת  הביטוח  בנספח  הנזכרות 
במקרה   כך.  עשה  לא  והספק  ובמידה  אם  במועדיהן,  הפרמיות  תשלומי  את  לשלם 

וצאה  כזה ישפה הספק את המזמין בסכום שהוציא, בצירוף הצמדה למדד מיום הה
 עד יום התשלום בפועל. 

 

את   .19.2 לספק,  הוא  חייב  אותו  סכום  מכל  לנכות  זכאי  ה המזמין  בהם  וא הסכומים 
קב הוצאות ו/או פעולות המוטלות מכח ההסכם ו/או דין על הספק והכל  התחייב ע
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-בהצמדה למדד. המזמין יודיע לספק במידה ויחליט לנכות ממנו סכום כלשהו. כמו
 סכום שהספק חייב למזמין ע"פ כל דין ולפי כל הסכם.   כן זכאי המזמין לקזז כל

 
תח-כמו .19.3 לעכב  המזמין  זכאי  סכומים  כן  ידו  לספת  או  המגיעים  דרישות  בשל  ק 

המזמין   עלול  ואשר  התכנון  עם  בקשר  המזמין  כנגד  שהוגשו  משפטיות  תביעות 
 להתחייב בהם. 

 
זה ואין בהן כדי   מובהר כי לא תחול כל חובה על המזמין בגין זכויותיו על פי סעיף  .19.4

יותיו על פי  לגרוע או להעביר את האחריות מהספק לבצע את כל חובותיו והתחייבו 
 סכם זה. ה

 
 זוז מחשבון העסקה שיגיש הספק: קי .19.5

 הספק מתחייב לספק את מלוא השירותים לשביעות רצונה המלא של המועצה.  
 

 
המפורטים    .19.6 המקרים  מן  מקרה  הקנסות ארע  במהלכו  בטבלת  פעמים  של    מספר 

 יישא הספק בקיזוז בגין כל מקרה ומקרה בנפרד.    –חודש העבודה 
 

ה .19.7 שמורה  אתלמועצה  לגבות  כ  זכות  סכום  הקיזוזים  קיזוז  של  בדרך  לעיל  אמור 
הקיזוזים של אותו חודש מן החשבון לתשלום שהוגש לה על ידי הספק. לא קיזזה  

לבצע את המועצה את סכום הקיזוזים מכל סיבה שהיא, תהא שמורה לה הזכו ת 
 הקיזוז מחשבונות העסקה של החודשים הבאים.  

 
קיז .19.8 לא  המועצה  בו  מקרה  הסכומיםבכל  את  למועצה  תה  –בזמנם    זה  שמורה  א 

 הזכות לבצע את הקיזוזים בגמר חשבון עם הספק או בתביעה נפרדת.  
 

אי גביית סכומי הקיזוז במועדם לא יהא בה משום ויתור השתק או מניעות מטעם   .19.9
לג הקיזוז  המועצה  סכומי  את  דין    –בות  כל  פי  על  לפעול  הזכות  שמורה  ולמועצה 

 לגביית הקיזוזים. 
 

             ענייניםהעדר ניגוד  .20
. בביצוע העבודות יפעל הספק ו/או מי מטעמו אך ורק בנאמנות עבור המזמין  ולטובת  20.1 

מביצוע   הנאה  טובת  תצמח  לא  מטעמו  למי  ו/או  לספק  המזמין.  של  האינטרסים 
העבודות מעבר לתמורה כפי שהיא באה לידי ביטוי בחוזה זה והוא לא יעמיד עצמו  

ל במצב   עלול  הוא  בניגובו  במצב  הימצא  או  של המזמין  האינטרסים  עם  עניינים  ד 
כי   האמור מתחייב הספק,  לגרוע מכלליות  כאמור. מבלי  הנאה  טובות  לו  שיצמחו 

אחר  גורם  לכל  יעניקו  לא  מטעמו,  הפועלים  וכל  המעורב    הוא  המזמין(  )שאינו 
בעבודות הקשור  פיקוח  יעוץ,  כגון  כלשהם,  שירותים  או  בעבודות,  במישרין   ,

 ן בתמורה ובין ללא תמורה.בעקיפין, בי 
 

אחרת    .20.1 תמורה  כל  ו/או  כספים  לקבל  רשאי  אינו  הספק  כי  מובהר  ספק  הסר  למען 
 בכל הקשור במתן העבודות, מכל גורם שאינו המזמין. 

 

להודיע למזמין על כל חשש לקיומו של ניגוד עניינים מהותי בביצוע  הספק מתחייב    .20.2
 ז זה.  העבודות נשוא מכר
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 ה לקיום החוז ותערב .21

לאחר   .21.1 למועצה,  הספק  ימציא  זה,  לחוזה  בהתאם  הספק  חיובי  מילוי  להבטחת 

חתימת חוזה זה, ערבות בנקאית אוטונומית צמודה למדד המחירים לצרכן, כאשר  

ה מד  יסודיהמדד  חודשיהיה  בגין  ביום  ,  2022  פברואר  ד    2022315.0.שפורסם 

ברת פירעון עם דרישה, על    ב", תית נאות חובמקומית התעשיילפקודת "המועצה ה

חדשיםאלף    חמישיםבמילים:  )  ₪  0,0005סך   לפי (.    שקלים  יהא  הערבות  נוסח 

 ". ערבות ביצוע חוזה" ,כנספח ב'הנוסח המצורף למסמך זה והמסומן 

נותן הערבות הבנקאית תישאר בתוקפה בכל מהלך תקופת החוזה. ותחוד .21.2 ידי    ש על 
לפחו לא    30ת  השירות  הערבות,  תפקע  כלשהו  ובשלב  היה  פקיעתה,  בטרם  ימים 

של   חידושה  או  להארכתה  עד  השירות  לנותן  כלשהם  תשלומים  המועצה  תשלם 
 שהפר את ההסכם הפרה יסודית.  הערבות הבנקאית ונותן השירות יחשב כמי

 
מדויק     .21.3 ולמילוי   לקיום  כבטחון  תשמש  הביצוע  הוראות  ערבות  כל  מסמכי  של 

ולכיסוי    החוזה. להבטחת  הערבויות  תשמשנה  לעיל  האמור  בכלליות  לפגוע  מבלי 
 של:

 
כל נזק או הפסד העלול להיגרם למועצה עקב ו/או בקשר עם כל הפרה או אי   .א

 י חוזה זה. מילוי תנאי כלשהו מתנא
 

או   .ב להוציא  עלולות  שהמועצה  לספק   הקשורים  והתשלומים  ההוצאות  כל 
 חוזה זה. ם  בקשר עם  או להתחייב בהלשלם 

 
בכל מקרה כאמור תהא המועצה רשאית לגבות את סכומי הערבויות, כולם או   

 מקצתם, בפעם אחת או משך 
ההוצאו ההפסדים,  הנזקים,  לגבי  מתוכן  ולהיפרע  פעמים,  ת  במספר 

 והתשלומים כאמור. 
 

ן הספק רשאית  הספק מתחייב להאריך, מפעם לפעם, את ערבות הביצוע. לא עשה כ  .21.4
לממש   לקיום  המועצה  כבטחון  הערבות  סכום  את  בידה  ולהחזיק  הערבות  את 

 ומילוי מדויק של כל הוראות החוזה.

 

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

 בכתב ונחתם ע"י הצדדים. 
 

כא 22.2 בזכות  שימוש  אי  או  זכות  מהפעלת  הימנעות  ארכה,  תיחשב  כל  לא  מור 
ו/או   כל  כויתור  לתבוע  ו/או  התחייבות  כל  ביצוע  מלדרוש  השתק  ו/או  מניעות 

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

 
תישלח בדואר רשום לפי כתובות הצדדים    כל הודעה שתישלח מצד אחד למשנהו 22.3

ארבעה   נתקבלה  כאילו  ותיחשב  זה  להסכם  מסיבמבוא  לאחר  בבית  ימים  רתה 
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ההודעה  הדו תיחשב  שאז  אישית  למסירה  הזכות  מן  לגרוע  כדי  באמור  אין  אר. 
 כנתקבלה עם מסירתה. 

 

 העסקת עובדים וקבלני משנה .23
אדם    הספק 23.1 כוח  להעסיק  השירותים  אספקת  לשם  ובעל  מתחייב  בהיקף 

כישורים, ניסיון כנדרש לשם אספקת השירותים ברמה הגבוהה ביותר במסמכי  
   .המכרז

 

רש  קהספ 23.2 יהיה  התעסוקה,  לא  שירות  בחוק  כהגדרתו  זר  עובד  להעסיק  אי 
 , לצורך ביצוע הסכם זה, בין כעובד ובין כספק משנה. 1959התשי"ט  

 
סו 23.3 יהיה אחראי לכל תשלום מכל  זכאי  בכל מקרה, הספק לבדו  יהיה  לו  ומין  ג 

 ם למועצה. העובד או ספק המשנה שיספק מטעמו עבורו או במקומו את השירותי
 

דים, הוא יהיה אחראי לקיום מלא ושלם של כל חוקי העבודה  הספק עוב  סיק הע 23.4
מינימום,   שכר  חוק  זה  ובכלל  ההרחבה  צווי  ע"פ  לרבות  העובדים,  על  החלים 

 . 1987התשמ"ז 

 
ל   המועצה 23.5 עת  בכל  מידע,  זכאית  וכל  שכר,  תלושי  של  העתקים  מהספק  קבל 

 עובדיו. בהם מועסקים  מסמכים ופרטים אחרים בדבר תנאי העבודה
 

לאמור, יהיה הספק אחראי לקיום שלם ומלא של צווי הרחבה להסכמים    סף בנו 23.6
 קיבוציים החלים על העובדים.

 
ועניין   מוצהר 23.7 דבר  לכל  תחשב  אלה,  הרחבה  וצווי  חוקים  הוראות  הפרת    כי 

 כהפרה יסודית של הסכם זה.

 
למר  מוסכם 23.8 כי  כל שהיא  וייקבע מסיבה  היה  כי  כוונת הצדד על הצדדים  ים  ות 

שבאה   זה  כפי  בהסכם  ביטוי  השירותים    –לידי  את  סיפק  הספק  של  עובד  כי 
את   לשפות  הספק  על  יהיה  חובב,  נאות  תעשייתית  המקומית  המועצה  כעובד 

 יהיו למועצה בשל קביעה כאמור. המועצה, מיד עם דרישה על כל ההוצאות ש
 

תחויב  בנוסף 23.9 המועצה  באם  לעיל,  מהאמור  לגרוע  כלש  ומבלי  הם  בתשלומים 
בסע שיגיע  כאמור  סכום  מכל  אלו,  סכומים  לקזז  המועצה  תהיה  רשאי  זה,  יף 

 למועצה. 
 

 ויחוד ההתקשרות סודיות .24

,    מסכים ומתחייב  בזה לשמור בסוד כל מידע הנוגע לתוכנו של חוזה  זה  הספק 24.1
זה,     על כל  מרכיביו, וכל  מידע אשר הגיע  או יגיע  לידיעתו  עקב ביצועו של חוזה  
 שי  כלשהו ולא להשתמש בו אלא לצורך ביצוע של חוזה זה. לותו לצד שליולא לג  

 
הספק מסכים ומתחייב בזה כי לא יגיש תביעה כנגד המועצה ו/או המועצה ו/או    24.2

או    החוזה  להוראות  בהתאם  שלישי   המפקח,  צד  עם  ביחד  אליו,  בקשר 
 כלשהו.  
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בביצוע     ק  או מטעמו  ק על ידי  הספסעיף זה  יחולו  על  כל מי  שמועס  הוראות  24.3
ידי      על  נעשתה  כאילו  ועניין  דבר   לכל  הספק  את  תחייב   ופעולתו  זה,  חוזה  
 הספק עצמו. 

 
 

 הסבת החוזה  .25

חוזה, או כל חלק ממנו,  וכן  אינו רשאי להסב ו/או לשעבד ו/או להעביר את ה  הספק   25.1
לאח להמחות  או  לשעבד  או  להסב  או  להעביר  רשאי  הוא  לפיאין  זכות  כל       ר 

 החוזה. 
 

הספק אינו רשאי למסור לאחר  את ביצועה של העבודה, כולה או מקצתה,   ואולם   25.2
לפי   משתלם  ששכרם   ובין  העבודה  זמן  לפי  משתלם  ששכרם  בין  עובדים,  העסקת 

העבודה,   חלק שיעור  או  העבודה  של   ביצועה  מסירת  משום  כשלעצמה,  בה,  אין 
 ממנה לאחר. 

 
מתחייב  25.3 הס  הספק  מראש  של  לקבל  בכתב  משנה כמה  ספק  של  להעסקתו  המועצה 

תוכל להינתן בסייגים שהספק יתחייב במפורש למלאם. הסכמת המועצה    והסכמתה
בסע כאמור  עבודתו  הפסקת  או  משנה  לספק  העבודה  של  חלק  כל  זה למסירת  יף 

להלן, לא תפטור את הספק ולא תגרע מאחריותו המלאה של הספק לבצוע העבודה  
חוזה  לפי תנאי  נ   כל  כאילו  הספק  זה,  ידי  על  המשנה,  ספק  ידי  על  שבוצעה  עשתה 

חלק  כל  בביצוע  המשנה  ספק  עבודת  את  להפסיק  בזאת  מתחייב  הספק  עצמו. 
פק לא יהא רשאי לבוא מהעבודה מיד לאחר שיידרש לכך בכתב על ידי המפקח והס 

נזק מכל  כתוצאה  המפקח  ו/או  המועצה  כלפי  טענה  ו/או  תביעה  הוצאה    בכל  או 
 הפסקת עבודתו של ספק המשנה על ידי המפקח. ד בהם בקשר ל שעמ

 
הסכמת המועצה בהתאם לאמור לעיל, איננה  מטילה חבות כלשהי על המועצה ו/או   25.4

ייבויותיו לפי החוזה  ולפי כל  המפקח ואין היא פוטרת את הספק מאחריותו והתח
של   מחדל  או  מעשה  לכל  מלאה  באחריות  יישא  והספק  העבודה,דין  באי    מבצעי 

 ובדיהם. כוחם וע
 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, לגבי כל עבודה עליה חל חוק לרישום או רישוי, מתחייב   25.5
בהתאם    הספק מורשה  או  רשום  שאיננו  משנה  לספק  ביצועה  את  למסור  לא 

 . החוק להוראות
 
 

 ביצוע על ידי המועצה  .26
י חוזה  ספק לבצע על פכל התחייבות, לרבות  נשיאה בהוצאות , אשר היה על ה 26.1

נמנע מלציית  זה וה  וא נמנע מלבצעה, והוראות  אשר קיבל מאת המפקח ואשר 
להן  על אף שהתחייב לכך בחוזה זה, תהיה המועצה רשאית לבצען, בעצמה או  

 באמצעות אחרים. 
 

ה רשאית לחייב את הספק במקרים כאמור בהוצאות אשר נגרמו  תהי   המועצה 26.2
שייחשבו כהוצאות    17%ת, בתוספת  ויות או הוראולה בביצוע כל אותן התחייב 

 כלליות, מימון ותקורה. 
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מתן    המועצה 26.3 לפני  האמורות  ההוראות  או  ההתחייבות  בביצוע  תתחיל  לא 
 ימים לספק.  15התראה של  

 
חייבויות הספק על פי החוזה או מזכות המועצה  לעיל כדי לגרוע מהת  באמור אין   26.4

 ל דרך אחרת. לגבות את הסכומים האמורים מן הספק בכ
 
 

 שימוש בזכויות, סטיות וארכות-או אי שימוש .27
פי                      27.1 על  להן  המוקנות  בזכויות  שימוש  מלעשות  המפקח  ו/או   המועצה  הימנעות 

רש בשום אופן כוויתור  על אותה  החוזה במקרה מסוים או בכלל אין בה ולא תפו
מהתנהגות   ללמוד   ואין  בכלל,  או  מקרה  באותו   כלשהזכות  ויתור  על  זו  ו 

 הן לפי חוזה זה. זכויותי
 

הסכמה מצד המועצה ו/או המפקח ו/או המפקח לסטות מתנאי חוזה זה במקרה   27.2
 תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה למקרה אחר.  תהווהמסוים לא 

 
לתנאי החוזה או להוראות שניתנו על פיו על ידי המועצה ו/או    כל ויתור וארכה 27.3

יפ לא  מטעמה  או  בזכויותיה המפקח  ו   געו  המועצה  ישמשו  /של  ולא  המפקח  או 
ייחשבו   ולא  הספק,  מצד  קיום  אי  או  הפרה  עם  בקשר  הגנה  או  צידוק   לספק 

 כוויתור מצדן על זכות מזכויותיהן. 
 

 

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

 נעשה בדרך האמורה.  שינוי אלא אםלות כל טענה ליהא  מנע מלהע והספקהצדדים 
 

 הפרות וסעדים .29
מוסכם בין הצדדים, כי כלל הסעיפים שעניינם התחייבויות הספק לבצע את העבודות 

ים ויסודיים של חוזה זה בהתאם למפרטים המצורפים להסכם זה הינם תנאים עיקרי
ם מועצה בפיצויייסודית של החוזה המזכה את הוהפרת כל אחד מהם תחשב כהפרה  

וק של  מוסכמים  בסך  מראש  וחמשהבמילים:  )  ₪  25,000בועים  אלפים    עשרים 
הסכם זה ועד למדד   , כשהם צמודים למדד, מהמדד הידוע ביום החתימה עלשקלים(

פועל, וזאת מבלי לגרוע ו/או לפגוע מכל סעד או תרופה אחרים  שיהא בעת התשלום ב
  ל פי כל דין.על פי חוזה זה או ע המוקנים לרשות המזמינה 

 
במשך   הספק  של  התחייבות  מילוי  אי  מהאמור  לגרוע  תחשב   7מבלי  רצופים  ימים 

 כהפרה יסודית של הסכם זה.
 
 

 םהעבודות ואספקת השירותים נשוא החוזה בעת חירו ביצוע  .30
נשוא   30.1 השירותים  את  ולספק  העבודות  את  לבצע  מתחייב  והספק  לספק  מובהר 

ברצי זה  חירום  הסכם  בשעות  גם  מלחמ פות  לרבות  וכל  ,  טבע  אסון  פיגוע  ה, 
 כיוצ"ב.  

 
צוות   30.2 לרתק  לו  המאשר  בכתב  אישורו  את  ויקבל  התמ"ת  למשרד  יפנה  הספק 

ואספ העבודות  ביצוע  לטובת  חירום  בשעות  עבודה  וכלי  השירותים  עובדים  קת 
   נשוא החוזה. הספק ימסור עותק מהאישור למועצה. על אף האמור לעיל, תהא 
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אך   רשאית,  לאהמועצה  חייבת,  את  לא  לספק  חירום  בשעת  לספק  פשר 
שהשירותים   ובלבד  מצומצם  באופן  התחייב  עליהם  והעבודות  השירותים 

תפקוד    המצומצמים שיספק הספק  לפי אישור המועצה יניחו את דעתה ויאפשרו
 סביר וראוי 

 
ורק 30.3 אך  תהיה  השירותים  היקף  את  לצמצם  לספק  לאפשר  המועצה    הסכמת 

ל הספק לספק בשעת החירום . כל עוד לא  השירותים שע  בכתב ותפרט את היקף
השירותים    לספקניתן   מלוא  את  לספק  חייב  הספק  יהיה  כאמור  בכתב  אישור 

על מתן הסכמ טענה  לא תשמע   . עליהם התחייב  פה.  והעבודות  בעל  ת המועצה 
שירותי לאספקת  מהסכמתה  בה  לחזור  שלב  בכל  רשאית  המועצה  כי  ם  מובהר 

 יקף מצומצם .ולביצוע עבודות בה
 

שירותים   30.4 לאספקת  המועצה  הסכמת  כי   מובהר  לעיל  מהאמור  לגרוע  מבלי 
ע"י   קודם  בוטלה  שלא  ככול   , אוטומטית  תתבטל  חירום  בעת  מצומצם  בהיקף 

ש סיום  עם  מיד  מידי  המועצה,  באופן  לחזור  חייב  יהיה  והספק  החירום.  עת 
כן  היקפן. כמו    צע את העבודות במלואמלאה ולספק את השירותים ולב  לעבודה

עודפים   ולבצע עבודות בהיקפים  יהיה הספק חייב לספק  באופן מידי שירותים 
 עד להשלמת כל החוסרים שנוצרו בשל מצב החירום לשביעות רצון המועצה . 

 
ל 30.5 באמור  כלל  אין  לביצוע  הספק  על  המוטלת  מאחריות  לגרוע  כדי  עיל 

  דין התחייבויותיו בחוזה זה ולפי כל
 

 
 רות ההתקש מיצוי .31

בי 31.1 והמותנה  מוסכם  המוסכם  את  נכונה  משקפים  זה  חוזה  תנאי  כי  הצדדים  ן 
פרסומים,   הבטחות,  בכל  קשורה  תהיה  לא  המועצה  וכי  במלואו,  ביניהם 

ות, בכתב או בעל פה, שאינם נכללים בחוזה  הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבוי 
 זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו. 

 
 סמכות שיפוט .32

לגבי  סמכות   לבתי המשפט המוסמכים,   השיפוט  זה תהא  הנובעים מחוזה  ועניין  דבר  כל 
 בבאר שבע בלבד. 

 
 הודעות .33

כל    לחוזה.  במבוא   הצדדים  כתובות  לפי  רשום  במכתב  תהיינה  הצדדים  הודעה  הודעות 
שרד שעות ממסירתה למ  72שתישלח לפי הכתובות הנ"ל תיחשב כאילו הגיעה לנמען בתוך  

 הדואר. 
       __________ ____________      ______________________ 

 הספק                               המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב         
 
 

__________________ עו"ד  הח"מ  _________ו    אני  ידי  על  חתום  זה  חוזה  כי  מאשר 

ם הספק,  ל חוזה זה בשהם מוסמכים לחתום ע  ____________ בשם ________________ וכי 

 ההחלטה להתקשר בחוזה זה התקבלה כדין, כי תוכן חוזה זה מחייב את הספק. 

                                                
 ________ _________________ 

 , עו"ד  חותמת                         
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 'אנספח 
 

 נספח א'  -דרישות ביטוח
הספק    עללגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין,    מבלי .1

חשבו על  ולקיים,  הספקלערוך  למשך  ן  עוד   ההסכםתקופת    כל,  וכל 
אחריות הספק קיימת )ולעניין ביטוח אחריות מקצועית או חבות מוצר,  

לאח    5למשך   נוספות  תקופת  שנים  תום  הביטוחים    ,ההסכם(ר  את 
המצורף  המפורטים   הביטוח  עריכת   , 1א'כנספח    זה  להסכםבאישור 

עריכת  אישור" ו הספק" ביטוחי"והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: 
 העניין(, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל.   פיל , הביטוח"

,   הספק  ידי  על   עובדים  מועסקים  אול  ככל  כי  מוסכם  -חבות מעבידים .א
הביטוח    אישור  מתוך"  מעבידים  חבות"  ביטוח  סעיף  למחוק  יהיה  ניתן

 . החתום על ידי המבטחים

ודא כי חריג " רשלנות רבתי" יבוטל בכל על הספק לו  -נוסחי הפוליסות .ב
 ביטוחי הספק ) אין באמור כדי לגרוע מזכויות המבטחים על פי הדין(.

המזמין,    ללא .2 מצד  דרישה  בכל  לי  הספק  עלצורך  המזמין, להמציא  די 
או לכל תשלום התקשרות  וכתנאי מוקדם למתן השירותים  לפני תחילת  

חשבו אישור  על  את  התמורה,  הביטוחן  בידי  עריכת  חתום  כשהוא   ,
כן,  מבטחה כמו  הביטוח,    מיד.  תקופת  ידי  ל  להמציאהספק  על  בתום 

מעודכן  המזמין ביטוח  עריכת  הספק   ,אישור  ביטוחי  תוקף  חידוש  בגין 
בתוקף   חביטולתקופת   זה  הסכם  עוד  כל  ביטוח,  תקופת  ומדי   נוספת, 

 לעיל.   1ף ו/או לתקופה נוספת כמפורט בסעי
פעם   יבכל  הספק  עומד  שמבטח  הספק  מביטוחי  מי  כי  למזמין,  ודיע 

לאישור  בסיפא  כאמור  לרעה,  שינוי  בו  לחול  עומד  או  מבוטל  להיות 
ולהמ מחדש  הביטוח  אותו  את  לערוך  הספק  על  הביטוח,  ציא  עריכת 

בביטוח   לרעה  או השינוי  לפני מועד הביטול  ביטוח חדש,  עריכת  אישור 
 כאמור.

האחריות  רמובה .3 גבולות  במס  כי  הינם הנדרשים  הספק  ביטוחי  גרת 
מזערית דרישה  הספק  ,בבחינת  על  כדי  המוטלת  בה  שאין  מכל  ,  לגרוע 

ואין בה כדי לשחרר  ו/או על פי כל דין,  לפי ההסכם  הספק  התחייבות של  
ה דין,את  פי  על  ו/או  זה  הסכם  פי  על  החבות  ממלוא  לא  ספק  ול  ספק 
  לגבולות   בכל הקשור  ,ןאו מי מטעם המזמי  יןהמזמכל טענה כלפי  תהיה  

 האחריות כאמור.
 ,הביטוחעריכת  לבדוק את אישור    למזמין תהא הזכות, אך לא החובה, .4

ידי   על  לעיל,  הספק  שיומצא  הספקכאמור  שינוי  ועל  כל  ,  תיקון  ,לבצע 
הרחבה,  הת או  להתאים    ושיידרשאמה  מנת  הספק על  ביטוחי  את 

 .ם זההספק על פי הסכ להתחייבויות

ולדרישת השינויים  זמין  המזכויות  כי  מוצהר ומוסכם   .5 לעריכת הבדיקה 
מי מטעם המזמין כל חובה  על  או המזמין  אינן מטילות על    ,כמפורט לעיל

לגבי  או   שהיא  אחריות  הספקכל  היקפם, ביטוחי  טיבם,  או    ,  ותוקפם, 
לגרוע מכל חובה שהיא ואין בהן כדי  על    ,לגבי העדרם,  הספק  המוטלת 

פ פי  זה    הסכםי  על  על  דין,או  אם    וזאת   כל  שינויים    עריכת  דרשהנבין 
ובין אם  אישור עריכת הביטוח    בדק  נ ובין אם לאו, בין אם  כמפורט לעיל  

 . לאו

המזמין    הספק .6 את  המזמין  פוטר  מטעם  הבאים    לכל מאחריות  ואת 
לרכוש או ציוד כלשהו, המובא על ידי הספק או מי מטעם  אובדן או נזק  
לחצרי ו/או המשמש    הספק    כלי  לרבות)ירותים  לצורך מתן הש המזמין 

נזכרים הדרישה או תביעה כלפי    ,כל טענה  ספק ולא תהיה ל  (,ה"וצמ  רכב
, ובלבד שהפטור כאמור לא יחול כלפי  בגין אובדן ו/או נזק כאמורלעיל  

 שגרם לנזק בזדון.מי 
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על   .7 הבאים  לערוך  הספקבנוסף,  הביטוחים  באמצעות את  או  בעצמו   ,
מטעמוהבא חובים  ביטוח  על:  כנדרש  עקב פ  ה  גופנית  פגיעה  בגין  דין  י 

עקב   שלישי  צד  של  רכוש  בגין  אחריות  ביטוח  רכב,  בכלי  השימוש 
לסך   עד  רכב  בכלי  אחד   400,000השימוש  נזק  בגין  "מקיף"   ,₪  ביטוח 

 לעניין ציוד מכני הנדסי.  ביטוח במתכונת "כל הסיכונים"הרכב ו לכלי
)למעט  הרכוש    וך את ביטוחישלא לערהזכות,  ספק  לעל אף האמור לעיל,  

שלישי צד  אחריות  בחלקם, (  ביטוח  או  במלואם  זה,  בסעיף  המפורטים 
ב המפורט  הפטור  נער   ,יחוללעיל    6סעיף  אך    יםהביטוחכו  כאילו 

 ם. במלואהאמורים 
משלים    כלב .8 או  נוסף  רכוש  הספק,  ביטוח  ידי  על  סעיף  שייערך  ייכלל 

באים מטעם וכלפי הזמין  זכות התחלוף כלפי המ בדבר ויתור המבטח על  
יחול לטובת אדם שגרם    ויתורוה  המזמין; זכות התחלוף כאמור לא  על 

 לנזק בזדון.  
זה    מבלי .9 הסכם  מהוראות  הוראה  מכל  ההסכם,    לענייןלגרוע  הסבת 

ידי    ינתנוי  םאו חלק מההשירותים    ובמקרה בו משנה מטעם   ניקבלעל 
בידעל  הספק,   כי  לדאוג  פוליס  קבלניי  הספק  ביטוח  המשנה  תות נאוות 

 . בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמם
ביחס  אחריות כלפי המזמיןמוטלת ההספק  על כי  ,מובהר בזאת

שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על  לרבות לואם, שירותים במל
 . משנה  ידי קבלני

  וה הפרה של ההסכם. ם והפרתו מהווח הינו מעיקרי ההסכנספח הביט .10
על אף האמור לעיל, אי המצאת אישור עריכת הביטוח במועד לא תהווה  

חלפו   אם  אלא  יסודית,  מאת    10הפרה  המזמין  בקשת  ממועד  ימים 
 .צאת אישור עריכת הביטוח כאמורהספק בכתב, להמ
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 '1נספח א
   אישור עריכת ביטוח

ת  הנפקתאריך  ם אישור קיום ביטוחי
) האישור

DD/MM/YYYY) 
, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט בתוקף פוליסת ביטוח אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 

זה לבין  במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת,   באישור זה אינו כולל את כל
 הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. עים בפוליסת התנאים הקבו

  מבקש מעמד העסקה  אופי מבוטחה מבקש האישור
 האישור

ית  מועצה מקומ שם:  
  תעשייתית נאות חובב

או רשויות מקומיות  \ו
ו/או חברות האם ו/או  

חברות    חברות בנות ו/או
 קשורות  

  שם 

 נדל"ן ☐

 תים  שירו☒

 אספקת מוצרים ☒

 אחר: ______☒
לתפעול ותחזוקת תחנות ניטור  

אוויר עבור מועצה מקומית  
 תעשייתית נאות חובב 

 

 משכיר ☐

 שוכר ☐

 זכיין ☐

 קבלני משנה ☐

מזמין  ☒
 ם שירותי 

 מזמין מוצרים ☐

אחר:  ☐
 ______ 

 

 ת.ז./ח.פ. 
500217708  

 ת.ז./ח.פ. 

 מען
 שבע  -באר 360ת.ד 

 מען

 וייםכיס

 יטוח סוג הב 
חלוקה לפי  

גבולות  
אחריות או  
 סכומי ביטוח 

מספר  
 הפוליסה 

נוסח 
ומהדורת  
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תא 
ריך 
סיו

 ם

גבול האחריות/ סכום  
 ביטוח

כיסויים נוספים 
 בתוקף 

 
 סכום 
 

  כיסוי קוד  לציין יש מטבע 
 X לנספח  בהתאם

  309 ₪       רכוש
328  
313 
314 
316 

 
  302 ₪  6,000,000     צד ג'

307 
309  
כיסוי לתביעות   – 315

 מל"ל
321  
322 
328  
312  
329  

 
חבות 

 מעבידים
    20,000,000  ₪ 309  

319  
328  
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ת  הנפקתאריך  ם אישור קיום ביטוחי
) האישור

DD/MM/YYYY) 

אחריות 
 מקצועית

    4,000,000  ₪ 309  
321  
325  
328  
301  
303  
326  
327  
  6תקופת גילוי ) – 332

 חודשים( 
 

חבות 
 מוצרה

    4,000,000  ₪ 302  
309  
321  
328  
תקופת גילוי   – 332

 חודשים(  12)
310  

אובדן  
 תוצאתי  

      309  
328  
311 
313 
314 
316 

וטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת  )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבהשירותים פירוט 
 (*: ג'בנספח 

 עול שירותי תחזוקה ותפ -088
 תי תחזוקת מערכותשירו-089

 ביטול/שינוי הפוליסה  
 משלוח  לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול   או האישור מבקש לרעת שינוי

 בר השינוי או הביטול. בד האישור למבקשהודעה 
 חתימת האישור

 המבטח:
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 נספח ב' 
 

 ערבות ביצוע חוזה
  קבנ :  

 סניף  :  

 ובת הסניף כת :  

 תאריך  : 

 לכבוד 

 המועצה המקומית התעשייתית 
 נאות  חובב 

 ערבות בנקאית מס'____________ הנדון: 

של   .1 כולל  לסכום  עד  סכום,  כל  לתשלום  כלפיכם  בזה  ערבים  אלף   חמישיםבמילים:  ),  ₪  50,000אנו 
  "(, הנערב_____ )להלן: "____________"(, שתדרשו מאת _ בותסכום הער:" )להלן  (שקלים חדשים

סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן, כפי שיתפרסם מפעם   01/2022למכרז מספר  בקשר  
ו לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה  ע"י  )להלן:  לפעם  אחר  ממשלתי  מוסד  ע"י  או  כלכלי,  מחקר 

 "(, בתנאי ההצמדה שלהלן:  המדד"

 2022315.0._הידוע ביום  2022שנה ר פברואדד בגין  חודש ות זו יהא המ" לעניין ערבהיסודי המדד"

בהמדד החדש" לקבלת התשלום  לאחרונה הקודם  יהא המדד שפורסם  זו,  ערבות  לעניין  עפ"י  "  פועל 
  ערבות זו.

 " לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן: הפרשי ההצמדה"

י, יהיו הפרשי ההצמדה, הסכום השווה למכפלת מת המדד היסודי המדד החדש עלה לעואם יתברר כ
ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הדרישה, מחולק במדד היסודי. אם המדד החדש יהיה  

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

זו   .2 ובלתי תערבותנו  נשלהינה מוחלטת  ואנו  ם לכם את סכום הערבות, בתוספת הפרשי הצמדה, לויה 
מבלי שיהיה עליכם לבסס או להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום 

 תחילה מאת הנערב.

ובלבד  לפ .3 מיידי  באופן  בדרישה  הנקוב  הסכום  את  לכם  נשלם  אנו  בכתב,  הראשונה  דרישתכם  שלא י 
 פרשי ההצמדה למדד. רבות בתוספת היעלה על סכום הע

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

תעשייתית .5 מקומית  שמועצה  לכך  חוזרת  הבלתי  הסכמתנו  בזאת  נותנים  לפ  אנו  תוכל  חובב,  י  נאות 
המוחלט, לפנות אל הבנק ולדרוש את הארכת תוקף הערבות מעת לעת ואנו מעניקים אף  שיקול דעתה  

 הסכמתנו לכך שהבנק יאריך את תוקף הערבות, ככל שיידרש על ידן. 

 _____ בנק__         
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 'גנספח 

 כתב כמויות 
 

 
 :  חודשי ותפעול תחזוקה .1

ה ותפעול תחנת  תחזוק  עלות
   ור אחתניט

 

סה"כ עלות  ת כמות מוערכ
  12נתית  עבור ש

תחנות ניטור לא  
עלות   כולל מע"מ  

 חודשית 
 עלות שנתית  

  תחנות ניטור אויר  12  

 
 

 שירותים שונים:  .2

 כולל התקנה: -גיה לרכישת ציוד ניטור ומטארולו מחיר הצעות 2.1

 מכשיר 
  עלות רכישת פריט אחד בשקלים

 ללא מע"מ 
, NO2, NO)   תרכובות חנקן

NOx ,NH3 ) 
 

  ( 2H2S+ SO)   ריתתרכובות גופ

BTEX  

  "אוויר אפס "

  אנלייזר אוזון 

  אוזון ( Calibratorמכייל ) 

טלסקופי  תורן מטאורולוגי   

WS/WD  

  מניפולד  -חיישן זרימה 

  לחץ ברומטרי  חיישן 

  מד טמ"פ ולחות 

ן מזג   
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MFC  

  מד חמצן 

UPS  

  ונטה 

כולל סעפת דיגום תחנת ניטור    

שולחן כסא ( ריהוט תחנה )    

  סה"כ לא כולל מע"מ  

 
 הקמת תחנת ניטור חדשה:  /העתקת תחנת ניטור קיימת למיקום חדש 2.2

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . או בכלל רטות לעיל הכמויות המפו אינה מתחייבת להזמנתלמען הסר ספק מובהר כי המועצה 

 ללא מע"מ  ליחידהעלות   סעיף 
 ציוד ל כ התחנה בשלמותה כולל,העתקת
 למיקום והמערכות הנלוות  הדגימה 
 החדש.
 .  החדש במיקום וכיולו הציוד  הפעלת

 

 

להעתקת   דסייםטיפול האישורים הנ
 תחנת ניטור 

 

 

מטארולוגי   תורן  כולל  תחנה  מבנה 
ומפוח. דיגום  סעפת  כולל  כולל    מובנה 

הניטור   ציוד  כל  של  והרכבה  התקנה 
בסעיף   כמפורט  תומכות  ומערכות 

 וקה". "שרותי תחז
 

 

  סה"כ לא כולל מע"מ 
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 ' דח נספ      

 התחייבות לשמירת סודיות מידע 
  
  :  תאריך   
      

         לכבוד 
 המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב  

 לשמירת סודיות מידע  התחייבותהנדון: 
 

ם בינינו  עבודות"( במסגרת הסכ(  )להלן: "ה 9הואיל ואנו נבצע את העבודה נשוא החוזה )מסמך  
 כם, אנו מתחייבים  כלפיכם בתקופת ביצוע העבודה  ולאחריה כדלקמן: לבינ

 
כל מידע מכל מין וסוג שהוא אשר יימסר לידי על ידי המועצה או לפי הוראותיה בכל הקשור   .1

מוחלטת  והכ בסודיות  ידי  על  ישמר  שבנדון,  במסגרת ההסכם  לי  בעבודות שתימסרנה  רוך 
 ביצוע העבודה בעניין זה.  אך ורק לצורך עשה בו כל שימוש אלא ולא י 

המוקדמת   .2 בהסכמתה  אלא  אחר,  גורם  לכל  ידי,  על  יועבר  לא  לעיל,  האמור  המידע 
 והמפורשת מראש ובכתב של המועצה. 

כ  .3 יימסר  לא  האמור  מבלי  המידע  עמי  הקשור/ים  לגורם/ים  או  שלי  לעובד  מקצתו  או  ולו 
 מו עליו.הסכם סודיות זה ויחתשאלה יהיו מחויבים על פי 

ר בסודיות מוחלטת כל מידע, תכנית, חומר, מסמך עיוני או אחר שנמסר לי בכתב או  לשמו .4
 בעל פה בכל דרך שהיא. 

ובכל .5 מידע,  כל  להעתיק  לאחרים  להרשות  לא  ו/או  להעתיק  לרבות  לא  העתקה  כל  זה,  ל 
  וט בכל אמצעי זהירותצילום, תדפיס או כל צורת העתקה אחרת וכן לשמור בהקפדה ולנק

מניעת אובדנו או הגעתו לידי אחר של כל חומר או מידע כאמור, ולהחזיר כל  הנדרשים לשם  
 חומר וכל מידע שנמסר לידי על העתקיו, לידי המועצה, וזאת מיד עם דרישתן. 

ל שימוש במידע בין בעצמי ובין באמצעות אחרים ולא להעביר או למסור מידע  לא לעשות כ  .6
 לכל מטרה שהיא.  זה לצד ג'

כ להב .7 של  תוכנו  כלפי  יא  וכאמור אהיה אחראי  מעובדי,  כל אחד  לידיעת  זה  תב התחייבות 
 המועצה לכל מטרה שהיא.

שיגרמו לה    לפצות את המועצה מיד עם דרישתה הראשונה בגין כל הנזקים ו/או ההוצאות  .8
ות ו/או סעדים  כתוצאה מהפרת ההתחייבות דלעיל, וזאת מבלי לפגוע בכל תרופות ו/או זכוי 

 י ההסכם.יא זכאית על פ להם ה
אנו מתחייבים לשמור בסודיות כל מידע עסקי, תפעולי, מנהלי או אחר שיגיע אלינו, אגב,   .9

  –פרטיות , תשמ"א  בקשר או במהלך ביצוע העבודות תוך הקפדה על הוראות חוק הגנת ה 
 ו/או כל דין.   1981

מחשב,  רטים, תכניות  תכניות, שרטוטים, מפלרבות:    -"מידע" לעניין התחייבות זו משמעו   
ברשתות   האגורים  המסמכים  וכל  אישי  או  מקצועי  מידע  שמיות,  רשימות  עבודה,  שיטות 

 המחשבים והתקשורת שלכם.
לגבי המידע הסודי שלנו, וזאת  -אנו מתחייבים לנקוט באמצעי הזהירות הננקטים על  .10 ידינו 

 למניעת אובדן המידע או הגעתו לאחר. 
 :זו לא תחול עלמור לעיל, התחייבות למרות הא .11

מידע שהיה חלק מנחלת הכלל לפני גילויו לנו או הפך לחלק מנחלת הכלל לאחר גילויו   .א
 לנו שלא עקב הפרת התחייבות זו;

 שנמסר לנו;  מידע אשר נוכל להוכיח שהיה ידוע לנו לפני  .ב
 יות. מידע אשר קבלנו מצד שלישי אשר, למיטב ידיעתנו, אינו חב לכם חובת סוד  .ג
 הוראות כל דין. פי -ו נדרש על מידע אשר גילוי .ד

 בכבוד רב, 
 ____________________________ 

 באמצעות: _____________________ 
 _____________________________ 
 חתימה: _______________________ 
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 ' הנספח 
 

 הצהרת ספק בדבר שמירה על מאגרי מידע
 
 

 לכבוד  
 ת נאות חובב המועצה המקומית תעשייתי 

 
 

 רה על מאגרי מידע ספק בדבר שמי הצהרת
 

 
,תשמ"א      .1 הפרטיות  הגנת  חוק  הוראות  לידיעתנו  הובאו  כי  מצהירים     1981  –אנו 

גרת ביצוע העבודות או  )להלן:"החוק"( ואנו מתחייבים לפעול במידע המועבר אלינו במס 
 השירותים בהתאם להוראות החוק. 

 
 

גרת העבודות נשוא חוזה   ר לרשותנו במס ע שימוש במידע שיועבאנו מתחייבים כי לא יתבצ   .2
 ( שלא למטרה לשמה נתקבל המידע.9ההתקשרות )מסמך 

 
 
 אנו מתחייבים להדריך את עובדינו להם תהיה גישה למידע בדיני הגנת הפרטיות.     .3
 
 
    אנו מתחייבים לאפשר בקרה מתמדת בזמנים כפי שיראה לנכון למועצה על נהלי האבטחה     .4

הורא ביצוע  ידואופן  על  החוק  ידי  ות  על  מאתנו  שיידרש  פירוט  או  מידע  כל  ולמסור  ינו 
 המועצה בעניינים שפורטו לעייל. 

 
 
בודות נשוא  אנו מתחייבים להשיב למועצה כל מידע שהגיע לרשותנו בקשר עם ביצוע הע    .5

כמו   המועצה,  לידי  לנו  שנמסר  אחסון  אמצעי  ו/או  מדיה  כל  לרבות  זה  אנו  מכרז  כן 
 ישאר ברשותנו עם סיום העבודות. וק כל מידע שימתחייבים למח

 
 
אנו מתחייבים לפעול על פי דרישות תקנות הגנת הפרטיות )תנאי החזקת מידע ושמירתו      .6

גופים בין  מידע  העברת  התשמ"ו  ציבוריים( וסדרי  ממנהל    1986  -,  הנדרש  פי  על  ולפעול 
 . 14 -ו  3המאגר לרבות סע' 

 
 
מצ    .7 נמצאאנו  איננו  כי  ני הירים  של  במצב  במידע  ים  עניין  כל  לנו  אין  ו/או  עניינים  גוד 

 המועבר לנו לצורך ביצוע העבודות מעבר לביצוע העבודות על פי תנאי המכרז. 
 

 
 
 
 
 

 _____                            חתימת הספק:________________ תאריך:__________                 
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 ' ונספח 
 

 פח בטיחות נס
 

 ניטור אוויר    תחנות –עבודה בטיחות ב
 

   להלן: המפורטות  תהבטיחוהקבלן מתחייב כלפי המזמין לבצע בצורה קפדנית את כל דרישות 
 

 כללי 
 

  קבלןחובב לבין ה-מועצת נאות או הזמנה בין  נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי כל חוזה 
   .נותן השירות

 
 ה על כללי הבטיחות בעבודה תוך הקפדה מלאמו יבצע את העבודות הקבלן וכל מי שפועל מטע

 בהתאם להוראות כל דין שבתוקף והוא יישא באחריות מלאה לכל הפרה שלהם . 
 

 ינן גורעות מחובו לנקוט בנוסף הקבלן מודע ומאשר כי דרישות הבטיחות המפורטות בנספח זה א 
 על בטיחות החלים ל דין, כללי מקצוע ובכל אמצעי בטיחות או פעולת בטיחות הנגזרת מהוראת כ

 העבודות וביצוען ומכוח ניסיונו ומומחיותו בניהול עבודות כגון אלו, גם אם אינם מפורטים בנספח 
 זה או בחוזה ההתקשרות . 

 
 לנהוג לפי דרישות הבטיחות וכללי הבטיחות בעבודה בהתאם באחריות הקבלן להדריך את עובדיו 

 וכללי הבטיחות בדרכים. זה  פורטים בנספח נהלי הבטיחות המוע ולהוראות כל דין, כללי המקצ
 

 הקבלן יפקח על עובדיו, קבלניו וכל מי מטעמו ויוודא את מילוי הוראות ודרישות הבטיחות על פי 
 בטיחות המפורטים בנספח זה. הוראות כל דין, כללי המקצוע ונהלי ה

 

ר  בכל הקשו יהיה לטפל  האחראישל לצוות עובדיו. תפקידו  שיהיה אחראי נציגהקבלן ימנה   .1
 . טיחות וגהות עובדי הקבלן, או עובדי כל קבלן משנה מטעמו, באתר העבודהלב

  

תקנות   ינהגו עפ"י כל כללי הבטיחות המעוגנים בהוראות כל דין, חוקים  והאחראיהקבלן   .2
,  האמור  וכללי הבטיחות בעבודה הידועים והנהוגים בישראל, לרבות מבלי לגרוע מכלליות

, חדש [   ;פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח 1954 - ד שי"על העבודה, התחוק ארגון הפיקוח  
;  2007; תקנות עבודה בגובה, התשס"ז  יותקנותיה )תקנות ציוד מגן איש   1970ל  לתש"

,  קום מוקף; תקנות עבודה ברעשירים או תלולים; תקנות עבודה במעל גגות שב  תקנות עבודה 
 ועוד   2001ותי הובלה תשס"א חוק החשמל, תקנות שר 

 

   מטעם הקבלן יפקח על עובדי הקבלן במהלך כל שעות העבודה ויוודא את  יהאחרא .3
 הקשור ושיפורים בכל  ביצוע הנהלים והוראות הבטיחות. בנוסף יהיה אחראי לתיקון ליקויים       
 לבטיחות וגהות עובדי הקבלן.        

 

 שם ביצוע כפי שיידרש ל יחות והגהות לעובדיוהקבלן יהיה אחראי לספק את כל ציוד הבט .4
 העבודה, או כפי שנדרש עפ"י כל דין. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יספק הקבלן        

 ד מגן, ביגוד, נעליים, כפפות אביזרי בטיחות, אפודים זוהרים, כלי בטיחות, ציו -לעובדיו 
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 ע"י ו שיומלץ  ציוד אחר הדרוש ו/א  רתמות וכל  מגן, משקפי מגן, כובעי מגן, אוזניות מגן,
 לשם שמירה על בטיחות עובדי הקבלן בעבודה.   האחראי

 

 . הקבלן יספק ציוד עזרה ראשונה לעובדיו, כולל ציוד לפינוי נפגעים  .5
 

 ובה לעובדיו, אלא אם יפעלו עפ"י הדרישות לא יתיר ולא יאפשר הקבלן כל עבודה בג .6
 מצוידיםם בגובה יהיו .העובדי 2007 ז"התשסבתקנות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה ,(  

 מטרים 2באמצעי בטיחות המבטיחים כי במקרה נפילה, לא ייפול עובד לעומק העולה על 
 ה אל נקודתמנקודת העיגון. אמצעי הבטיחות יהיו רתמות בטיחות שלמות אשר תיקשרנ 

 העיגון באמצעות אמצעי קשירה מתאימים . 
 
 

שבתוקף במדינת חוקי התעבורה הסמוכה, ייעשו עפ"י ובסביבתו  נהיגה באתר העבודה .7
 ישראל.  

 

. בתקופת החורף בדרך לא סלולההגישה היא בשטח ו  נמצאות חלק מתחנות ניטור אוויר  .8
  ברכב בצורה בטוחה. הכניסה לשטח תהיה אך ורק לאחר בחינת האפשרות להשתמש 

 

 עבודה.  העבודה תבוצע בשעות אור יום. כל חריגה תהיה באישור מזמין ה .9
 

 עובדים לפחות. 2ולם תהיה ע"י  ה בגובה ע"ג ס ביצוע עבוד .10
 

התקנות וכל דין במדינת ישראל וקיום  מכל הסוגים עפ"י   שינוע גלילי גז דחוסהקבלן יוודא  .11
 נם והפרדתם עפ"י סוגיהם וקבוצות סיכון.  כולל סימו רישיון מוביל בהתאם לצורך, 

 
 

כולל בדיקה   אות מכבי האש,נדרש עפ"י הדין והורהקבלן יספק לפי הצורך ציוד כיבוי אש כ .12
 תקופתית ושנתית . 

 

 הקבלן ידאג להדרכה מוסמכת של עובדיו בנושא הבטיחות בעבודה ובשימוש בציוד מגן  .13
 עובדיו על כך שהם קבלו והבינו את הנאמר   תאישי ובציוד כיבוי אש. כמו כן, יחתים הקבלן א

 ן אישי.להשתמש בציוד מג  יהםבהדרכה, וכן את החובה המוטלת על        
 
 

 לן ידווח על כל אירוע מסוכן, תאונה, או כמעט תאונה, באופן מידי למפקח מטעםהקב .14
 הממונ ך, המשך או עצירת העבודה וכו . המזמין, ויפעל לשם מתן הנחיות בטיפול, תדרו

 הבטיחות של הקבלן יעביר מידית למזמין דו"ח בדיקת תאונה. 
 

 לווה אשר משמשים את רים והציוד הנת כלי העבודה, האביזהקבלן יוודא את תקינו .15
 עובדיו, וידאג להחלפתו של הציוד הפסול או לתיקונו לפי הצורך. 

 

 אה אחריות לביצוע בדיקות רפואיות לעובדים, במידת הצורך, או בכל הקשור לרפו .16
 תעסוקתית תחול על הקבלן בלבד.
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 ות הקשוריםו בנושאי בטיחות וגה הקבלן אחראי למתן הדרכה יומית ותקופתית לעובדי  .17
 תר העבודה וסביבתו, כולל סיכונים נלווים הקיימים באתר העבודה. לא

 

 למפקח מטעם המזמין הזכות להפסיק את עבודת הקבלן בכל מקרה של אי מילוי הוראה .18
 זה ו/או מהוראות המפקח או מהוראות המזמין. לקבלן לא תהיה כל טענה מהוראות נספח 
 ר.קת עבודה כאמו המזמין במקרה של הפסאו תביעה כנגד 

 

 מובהר בזאת כי שום דרישה בתחום הבטיחות והגהות / ו או הנחיה כאמור בנספח זה ו/או  .19
 כלשהי עלשתינתן מפעם לפעם לקבלן על ידי המזמין או מי מטעמו, לא תטיל אחריות 

 ות עובדיו המזמין ולא תפטור את הקבלן מאחריותו ע"פ החוזה ו/או על פי כל דין לבטיח
 על כל חובה המוטלת עליו על פי דין ו/או נוהג בטיחות .   דה, אלא תוסיףבאתר העבו

 

 יכיר היטב ויפעל בהתאם לתקנות ונהלי הבטיחות בנושאים הבאים :   הקבלן .20
 

 1999 -(  התשנ"ט  עובדים  והדרכת מידע מסירת) דההעבו על  הפיקוח  אירגון חוק  ●

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

 1984 –(, התשמ"ד ברעש  העובדים  ובריאות תעסוקתית הותגי ) הבטיחות תתקנו ●

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

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

   1998 -(  התשמ"ח ודהעב במקומות  ראשונה העזר)  בעבודה הבטיחות תקנות ●

 מוקף  בחלל בעבודה בטיחות כללי ●

 אש  בטיחות ●

 חוק החשמל   •

 תקנות ודיני התעבורה בישראל  •
 
 
 
 

דיעת הקבלן כל ההנחיות  )הקבלן( מאשר בזה כי הובאו לי אני _____________ הח"מ, 
טיחות  ות כל דין בנושאי הבלמלא אחר כל דרישות והורא וההוראות המפורטות לעיל ומתחייב 

 בכל הקשור לביצוע העבודות .  והגהות,
 
 
 

          ___________________ _____________________                 ___________________ 
 תאריך                      חותמת                                                               מת הקבלן חתי           

 
 
 
 
 
 
 


