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 (12/2018)מכרז  מסמכים להגשת תיוג וטבלת ההליך של זמנים לוחות
 

 ההליך לניהול זמנים לוחות
 

 בהזמנה סעיף שעה תאריך האירוע מסד
 5.1.1 10:00 15.4.2018 המכרז מסמכי מכירת התחלת 1
 5.2.1 12:00 25.4.2018 מציעים מפגש 2
 5.1.1 13:00 1.5.2018 המכרז מסמכי מכירת סיום 3
 5.3.1 14:00 29.4.2017 הבהרה שאלות למשלוח אחרון מועד 4
 5.4.1 13:00 2.5.2018 המכרזים לתיבת הצעות הגשת 5

 
 פים לשינויים שיבוצעו במהלך הליך המכרז. בזאת כי לוחות הזמנים הנקובים לעיל, כפו מובהר

 
 בטבלה האמור יגבר, המכרז בגוף האמור לבין לעיל הנקובים הזמנים לוחות בין סתירה של מקרה בכל

 .לעיל המפורטת
 

 טבלת תיוג ומעקב אחרי הגשת מסמכים
 

סעיף  הדרישה מסד
 בהזמנה

 סימן אסמכתאות לצירוף
 להשלמה

הוכחת רכישת מסמכי מכרז   .1
שלושת ) 3,000כום של בס

 ₪. אלפים( 

5.1.3  +
8.11.4 

קבלה על רכישת מסמכי המכרז על 
 שמו של המציע

 

פרוטוקול מפגש מציעים חתום  5.2.9 הוכחת השתתפות במפגש מציעים  .2
 ידי המציע-ומאושר על

 

קבלת מענה לשאלות הבהרה )ככל   .3
 שנשאלו וככל שניתן מענה(

העתק המענה לשאלות ההבהרה  5.3.4
 ידי המציע-חתום ומאושר על

 

 1טופס מס'  6.2.2 אישור הבנת תנאי המכרז  .4
 ידי המציע-חתום ומאושר על

 

אישור קבלת שינוי תנאי המכרז   .5
או לוחות זמנים )ככל שהיו 

 שינויים(

הודעה בכתב מטעם העירייה על  6.3.5
שינוי התנאים או לוחות הזמנים 

 ידי המציע-חתומה ומאושרת על

 

 7טופס מס'  7.2.2 ל אי קבלת דמי תיווךהצהרה ע  .6
 ידי המציע-חתום ומאושר על

 

הגשת כל מסמכי ההצעה חתומים  7.4.3+  7.3.1 חתימה על כל מסמכי ההצעה  .7
 ידי המציע במקום המיועד לכך-על

 

אישור מורשי החתימה מטעם   .8
 המציע

 2טופס מס'  7.3.2
 ידי עו"ד או רו"ח-חתום על

 

י שם תעודת התאגדות/שינו  .9
 )לתאגיד(

צילום נאמן למקור של תעודת  8.1.2.1.1
 התאגדות וכל תעודת שינוי שם

 

תדפיס מעודכן מרשם החברות   .10
 )תאגיד(

  תדפיס מעודכן מרשם החברות 8.1.2.1.2

  צילום נאמן למקור של תעודת זהות 8.1.2.2.1 תעודת זהות )ליחיד(  .11

הסכם שותפים ותעודת זהות   .12
 )לשותפות לא רשומה(

צילום נאמן למקור של הסכם  8.1.2.2.2
השותפים ושל תעודות הזהות 

 שלהם

 

בהתאם למתן  –הוכחת ניסיון   .13
 שירות דומה לרשויות מקומיות

 6טופס מס'  8.2.1
 תצהיר מלא חתום ומאומת כדין

 

)ניתן העתק נאמן רכב העתק רישיון  8.4.1 הוכחת בעלות ברכבים   .14
 למקור(

 

העתק רישיון מוביל  בתוקף )ניתן  8.5.1 תוקףהוכחות רישיון עסק ב  .15
 העתק נאמן למקור(

 

בתוקף )ניתן  עסקהעתק רישיון  8.6.1 הוכחת רישיון מוביל בתוקף   .16
 העתק נאמן למקור(

 

  5טופס מס'  8.7.1 הוכחת מחזור/פעילות  .17

 5טופס מס'  8.8 היעדר הערת "עסק חי"  .18
 ידי רו"ח-חתום במקור על
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₪  50,000 ערבות הצעה ע"ס  .19
 .31.7.2018בתוקף עד ליום 

  3טופס מס'  8.9.1

עמידה בתנאי חוק עסקאות גופים   .20
 ציבוריים

 4טופס מס'  8.10.4
 תצהיר חתום ומאומת בפני עו"ד

 

  ניהול ספרים כדין –אישור תקף  8.10.5  
  ניכוי מס במקור –אישור תקף  8.10.6  
  תעודת עוסק מורשה 8.10.7  

 15טופס מס  8.11.1.1 גוד ענייניםהיעדר ני  .21
תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים 

 חתום ומאומת בפני עו"ד

 

 12טופס מס'  8.11.1.2 שמירה על זכויות עובדים  .22
תצהיר שמירה על זכויות עובדים 

 חתום ומאומת בפני עו"ד

 

 14טופס מס'  8.11.1.3 היעדר הרשעה פלילית  .23
 תצהיר בדבר היעדר עבר פלילי

 ם ומאומת בפני עו"דחתו

 

  פרופיל של המציע 8.11.1.4 פרופיל של המציע  .24

 מסמך ב' 8.11.2 הסכם חתום  .25
חתימה על ההסכם ונספחיו 

 במקומות המיועדים לכך

 

  8טופס מס'  10.1.10 הצעה כספית  .26

 
 תנאים מוקדמים לחתימה על ההסכם עם הזוכה

 
 מועד להשלמה אסמכתא  סעיף בהזמנה הדרישה מסד

 ערבות ביצוע  .1
 )ראה הערה בגוף המכרז(

 ימים 7 10טופס מס'  4.1.1

 ימים 7 11טופס מס'   4.1.2 פרטי חשבון בנק  .2

 9טופס מס'   4.1.3 ביטוחים  .3
ידי חברת -חתום ומאושר על
 ביטוח

 ימים 7

 ימים 7 13טופס מס'   4.1.4 הצהרת זוכה טרם חתימה  .4

היעדר ניגוד  –אישור יועמ"ש   .5
 עניינים

  15טופס מס'  4.2

 
 מניין המועדים להשלמת הדרישה יחל ממועד חתימת העירייה על ההסכם.  
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 (12/2018להציע הצעות )מכרז מס'  זמנהה': א מסמך
 

 כללי .1
 

מזמינה בזאת מציעים העומדים בתנאי הסף,  "(הרשות" או "עירייהה)להלן: " רהט עיריית .1.1
לת יבשה מאתרים ברחבי העיר רהט, לפי פינוי מפגעים ופסולהשתתף בהליך מכרז פומבי ל

רשימת האתרים המצורפת להליך זה, זאת באמצעות ציוד מכני הנדסי וכוח אדם כפי שיפורט  
 . להלן

 
מובהר כבר כעת כי מאחר והעירייה היא זו שתשא בתשלום היטל ההטמנה והתשלומים 

 ו/אודודאים" לאתר ההטמנה, אזי הפסולת שתפונה מהעיר רהט, תפונה לאתר ההטמנה "
 לאתר ההטמנה "גני הדס", כאשר ההחלטה לגבי זהות האתר תהיה של העירייה בלבד. 

 
אשר על כן, על הזוכה בהליך זה להיות בעל יכולת לפנות את הפסולת לכל אחד משני האתרים 

 הנ"ל, והעירייה תהיה רשאית שלא לבחור בהצעה של זוכה שאינו עומד בהוראות לעיל.
  

ים והפסולת היבשה נשוא הליך זה, תבוצע מאתרים מסוימים המפוזרים ברחבי פינוי המפגע .1.2
למסמכי הליך זה(, זאת  מסמך ד'העיר רהט, בהתאם לרשימה המצורפת להליך זה )ראה: 

  בהתאם לשלבים הבאים:
 

 שלב א': )עבודות במימון המשרד להגנת הסביבה( .1.2.1
 

עם הזוכה, הוא יבוצע באופן  ביצוע שלב זה יחל מיד לאחר חתימת העירייה על ההסכם
ימים לאחר מכך. היקף העבודות המוערך במסגרת שלב א'  (30רציף במשך כשלושים )

)תוך אפשרות ₪  )ארבע מאות אלף( 400,000עד  ₪)שלוש מאות אלף(  300,000 -הינו כ
 מע"מ; כולליםלסטייה סבירה לכאן או לכאן(. הסכומים 

 
 15 -להאריך את המועד לביצוע שלב א', זאת ב העירייה תהיה רשאית, אך לא חייבת,

 ימים נוספים;
 

. מובהר, כי העירייה ד במסמךהאתרים המיועדים לביצוע במסגרת שלב א', מפורטים 
כל היקף  תהיה רשאית לשנות את מיקום ביצוע העבודות לאתרים אחרים, ובלבד שסך

 העבודה לא יעלה על האמור לעיל.
 

 (2397רד הפנים )החלטה שלב ב': עבודות במימון מש .1.2.2
 

(, 2397מאחר ומימון שלב זה הוא ממקורות של משרד הפנים )מכוח החלטת ממשלה 
יאשרו  אז ביצוע שלב זה יחל מיד לאחר שמשרד הפנים )או חברת הבקרה מטעמו(

 ; וכן, את תחילת ביצוע העבודות עצמן, באופן סופי את התקציב לביצוע העבודות
 

)ו/או אישור חברת  שרד הפנים לתחילת ביצוע שלב ב'ככל שלא יינתן אישור מ
חודשים ממועד חתימת ההסכם  (4, זאת בתוך ארבעה )הבקרה מטעם משרד הפנים(

בין שנכרת עמו ) בין העירייה לבין הזוכה, תהיה העירייה רשאית לבטל את ההסכם
, מבלי שהדבר יהווה הפרה כלשהי מצד (באופן מלא ובין לגבי שלב ב' בלבד

רייה, ומבלי שלזוכה תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד העירייה בגין העי
, ולעניין )או חברת הבקרה מטעמו( םקבלת אישור משרד הפני-ביטול החוזה בשל אי

 ; זה יראו כל אחד מן המציעים שבהליך כאילו הסכימו מראש לאמור בסעיף זה
 

ימים מן המועד שבו תינתן על כך  (60במשך כשישים ), וגם שלב ב' יבוצע באופן רציף
הודעה בכתב מצד העירייה, כאשר לעירייה שמורה הזכות להאריך את המועד לביצוע 

  ימים נוספים. 30 -שלב ב' ב
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 1,200,000 -ל₪  )מיליון( 1,000,000ההיקף הכספי של שלב ב' מוערך בסכום שינוע בין 
רה לכאן או לכאן(; הסכומים )תוך אפשרות לסטייה סבי₪  )מיליון ואתיים אלף(

 מע"מ;. כוללים
 

העירייה  . מובהר, כיד במסמךהאתרים המיועדים לביצוע במסגרת שלב ב', מפורטים 
תהיה רשאית לשנות את מיקום ביצוע העבודות לאתרים אחרים, ובלבד שסך כל היקף 

 העבודה לא יעלה על האמור לעיל.
   

 אופציות עתידיות )תקציב לא קיים(: .1.2.3
 

ריית רהט האופציה להוסיף לשני השלבים שפורטו לעיל, שני שלבי ביצוע נוספים, לעי
וזאת ככל שבמהלך תקופת ההסכם שבין הצדדים, יועמד לרשות העירייה תקציב נוסף 
לביצוע העבודות כאמור, אשר בכל פעם לא יחרוג מהיקף ביצוע העבודות הקבוע בשלב 

 א' לעיל.
 

, שנועדה לאפשר לעירייה לרכז מאמץ נוסף ה בלבדמדובר באופצימובהר ומודגש כי 
לפינוי מפגעים או פסולת יבשה מאתרים נוספים ברחבי העיר )או מהאתרים שכלולים 

זה, לא ידוע פרסום הליך ונכון למועד בהליך זה, אשר לא יפונו או לא יפונו במלואן(, 
 . לעירייה על תקציב אפשרי למימוש האופציה כאמור

 
ומודגש כי במידה והעירייה תוכל לממש את האופציה כאמור, הזוכה  עם זאת, מובהר

 בהליך זה יספק את השירותים בהתאם להצעתו כספית שאושרה במסגרת הליך זה. 
 

למען הסר ספק, כי העירייה איננה חייבת לממש את האופציה, ובכל מקרה עתידי 
 שיועמד לרשותה תקציב לביצוע העבודות  

 
יאשר את ביצוע שלב ב'  )או חברת הבקרה מטעמו( תכן ומשרד הפניםמובהר ומודגש, כי י .1.3

תוך פרק זמן קצר ביותר, באופן שיחייב את הזוכה בהליך זה לבצע את הפינוי מן האתרים 
לפינוי לאתרים הכלולים בשלב ב' )בין שהחפיפה בזמנים היא  במקבילהכלולים בשלב א' 

עם ציוד מתאים ו/או  ערוך באופן מיידימלאה או חלקית(, ועל הזוכה בהליך זה להיות 
, ומבלי שיהיה בכך כדי להוות ביצוע שני השלבים במקביל ךכוח האדם המתאים, לצור

 השלמתן במועדים הקבועים לעיל.-עילה מכל סוג שהוא לעיכוב בביצוע העבודות ו/או לאי
 

כלי הרכב  במקרה של ביצוע שני השלבים במקביל, תהיה העירייה רשאית לדרוש תגבור של
לביצוע העבודות במקביל, כאשר לעניין זה, מובהר כבר כעת כי ביצוע העבודות במקביל, 
ידרוש תגבור של טרקטור יעה אופני )"שופל"( נוסף. התמורה שתשולם לזוכה בגין תיגבור 

 .כלי הרכב, תהיה בהתאם להצעה של הזוכה בהליך זה
 

ב כלשהו, במקרה של ביצוע שני השלבים מודגש, כי כל חריגה מלוחות הזמנים לביצוע של
 . במקביל, תהווה הפרה יסודית של ההסכם שייחתם בין הצדדים

 
פי -הוראות סעיף זה יחולו בשינויים המחוייבים גם על ביצוע עבודות פינוי שיבוצעו על

האופציות הנתונות לעירייה )שבין שמדובר בשתי אופציות שיבוצעו במקביל ובין שאחת מהן 
 . תבוצע במקביל לשלב א' או שלב ב' יהן()או שת

 
למען הסר כל ספק, מובהר ומודגש כי ההיקף הכספי הסופי של העבודות מכוח שלב א' או  .1.4

שלב ב', כפי שפורט לעיל, הוא בגדר הערכה בלבד )המבוססת על חלק יחסי מסך כל התקציב 
ן בו כדי להוות שעומד או יעמוד לרשות העירייה, שכולל גם את עלויות ההטמנה(, ואי

התחייבות כלשהי מצד העירייה לביצוע העבודות בהיקף מדויק )בין היתר, משום שכמויות 
 הפסולת אינה ידועה באופן מדויק(. 

 
מובהר, כי יראו את הזוכה בהליך זה, כאילו הוא ויתר מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או 

 י בהיקף העבודות. זכות ו/או עילת תביעה בגין הפחתה או הקטנה או שינו
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על מנת למנוע אי בהירות, מובהר, כי לצורך קביעת שווי החוזה )לדוגמא: לצורך חישוב 
(, 1987-( לתקנות העיריות )מכרזים(, התשמ"ח7)3הגדלה או הקטנה של החוזה מכוח תקנה 

 לעיל.  1.2.2 -ו 1.2.1ייחשבו הסכומים הגבוהים יותר המפורטים בסעיפים 
 

ידי הזוכה, -עו באמצעות רכבים ונהגים מקצועיים, אשר יועמדו לשם כך עלהעבודות יבוצ .1.5
 הרכביםשעות עבודה.  (8כאשר התמורה תהיה מחושבת לפי יום עבודה מלא בן שמונה )

 משנת לפחותבאמצעותם תבוצע העבודה הנם בהתאם למפורט להלן, וכל אחד מהם יהיה 
 אילך: ו 2014 ייצור

 
 "()"שופל אופני יעה טרקטור .1.5.1

 
"וולבו"  חברת טרקטור מתוצרתאו  9386  דגם"קטרפילר" חברת מתוצרת  טרקטורה

עם , (גלגליםדומים )נפח מנוע, משקל, יכולת הרמה,  במימדיםכלי רכב  או 90L  דגם
 ; כף נפתחת

 
 של טכני מפרט להצעתו יצרף, חלופי דגם על להסתמך המבקש משתתףמובהר, כי 

ידי -לדרישות הליך זה תעשה על מסויםכלי רכב  התאמתו של וקביעת המוצע הדגם
מנהל אגף שפ"ע העירייה, וקביעתו בעניין זה תהיה מכריעה, ויראו כל משתתף כאילו 

 הסכים מראש לקביעה זו. 
 

 יבשה אשפה לפינוי תומשאי (3שלוש ) .1.5.2
 

-רמכל משאית תהיה מותאמת לפינוי אשפה יבשה, וכל משאית תהיה מצוידת במתקן 
 "ק )קוב(;ממ 32 נפחרמ סע בארגז בוסע 

 
 משאיות מצוידות במנוף (2שתי ) .1.5.3

 
כל משאית תהיה מותאמת לפינוי אשפה יבשה, והיא תהיה מצוידת במנוף מתאים בעל 

 "ק )קוב(;ממ 26בוכנה טלסקופית, עם מיכל אצירה פתוח בנפח של 
 

את השירות אחד שייבחר לספק זוכה באמצעות  יינתן העיר ברחבי השירות כי, בזאת מובהר .1.6
בעלי רישיון מתאים להפעלת כלי  ונהגים הרכבים העמדת באמצעות זאת, ברחבי העיר רהט

על  על בסיס יומי )בהתאם למסגרת לוחות הזמנים שנקבע לעיל להשלמת כל שלב(,, הרכב
 עבודה שתיקבע העירייה.  תוכניתפי 

                  
עלות יומית של כלי עבודה )לפי סוג הכלי(,  עם זאת, מובהר כי ההצעות בהליך זה יוגשו לפי .1.7

של כל כלי עבודה. מובהר, כי  בפועל עבודה יוםבסיס  עלתהיה זוכה בהליך זה, ל התמורהו
בשלב ב', מותנה בקבלת אישור של משרד הפנים  ביצוע התשלומים )באופן מלא או חלקי(

 . (ו)או חברת בקרה מטעמ
 

 "(, הנם כדלקמן: מסמכי המכרזן: "המסמכים המהווים את מסמכי המכרז )להל .1.8
 

 הזמנה זו להגיש הצעות למכרז דנן, על כל צרופותיה ונספחיה. :מסמך א' .1.8.1
 

שיזכה בהליך זה, על נספחיו השונים, ין הרשות לבין המציע בהסכם  :מסמך ב' .1.8.2
 ולרבות כל שינוי ו/או תוספת שיבוצעו בו ו/או יתווספו לו.

 
 .שירותים מפרט ':ג מסמך .1.8.3

 
 רשימת אתרים :מסמך ד' .1.8.4
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. המלאה התקציב מסגרת בקבלת מותנה זה מכרז נשוא העבודות מלוא ביצוע כי, מובהר .1.9
 רשאית תהיה והעירייה, המכרז נשוא העבודות לכלל ביחס יוגשו המציעים הצעות, משכך

 התקציב למסגרת בפועל הביצוע את להתאים מנת על המבוצע העבודות היקף את להקטין
 .כאמור ודותהעב לביצוע שתאושר

 
 העבודות היקף צמצום בגין דרישהאו /ו טענה כל על מראש כמוותרים המציעים את יראו
 נשוא העבודות ביצוע לצורך שהוקצו תקציבים ביטולאו /ו כאמור תקציב של אישורו בגין

 . זה מכרז
 

א, כל הצעה שהיבביותר, או  ההזול ההצעבמתחייבת לבחור  אינהעתה יובהר כי העירייה  כבר .1.10
מקרה, היא שומרת לעצמה את הרשות לנהל מו"מ עם המציעים במכרז, בהתאם  ובכל

 להוראות המפורטות בגוף המכרז ובכפוף לכל דין.
 

הסר כל ספק, מובהר בזאת כי התקשרות בין הצדדים הנה בגדר שירות אישי כהגדרת  למען .1.11
 היאולכן,  1970-( לחוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"א2)3מונח זה בסעיף 

או /ו טענה על מראש בזאת מוותרים המשתתפים. בהליך הזוכהידי -על לאכיפה ניתנת איננה
 שייחתם ההסכם אכיפת שעניינו סעד לדרישת הנוגע בכל תביעה זכותאו /ו תלונהאו /ו דרישה

 .רהט עיריית על, זה בהליך הזוכה עם
 

 הגדרות ופרשנות: .1.12
 

מאתרים יבשה פינוי מפגעים ופסולת ל 12/2018 'מסזה,  מכרז ":המכרז" .1.12.1
 ממסמכי חלק המהווה מסמך כל לרבות, )ברחבי העיר רהטשונים 
, ולרבות, ו/או שינויים שבוצע בו תוך כדי ניהול ההליך המכרז

 ;האמור למכרז והבהרות פרוטוקולים

 

 המסמכים וכן אליו המצורפים הנספחים, זה מסמך": ההסכם" או" החוזה" .1.12.2
 נזכרים שהם ככל, זה להסכם מצורפים שאינם הנוספים

 או זה בהסכם הפניה. מחייבים כנספחים ההסכם של בהוראותיו
 הפניה משמעה", ההסכם"מסמכי ל או"הסכם" ל הנספחים באחד

 ;ולנספחיו זה להסכם

 

 לצורך בשמו לפעולידה, -על בכתב המורשה אדם כל לרבות ":העירייה" .1.12.3
 כנציג העיר מהנדס ןסג ישמש, אחרת נאמר לא עוד כל; ההסכם
 ;זה הסכם הוראותפי -על מטעמה לפעול המורשה העירייה

 

": כהגדרתם במסמך א' למסמכי העבודות" או" העבודה" או "השירותים" .1.12.4
, לרבות כלל הפעולות הדרושות או במבוא להסכם זה לעיל המכרז

 ;  ביצועןלשם 

 

 פי הלוח הגרגוריאני; -על קלנדריחודש  ":חודש" .1.12.5

 

. כל עוד לא נאמר אחרת, המנהל העירייהי שנקבע כמנהל מטעם מ :"המנהל" .1.12.6
 ;רהט עירייתשפ"ע בש אגף ראיהיה 

 

הקבלן, לרבות נציגיו של הקבלן, שלוחיו ומורשיו, בביצוע  :"הקבלן" .1.12.7
. מקום בו הקבלן הנקוב בכותרת החוזה מורכב מיותר השירותים

מישות משפטית אחת, יראו את כל הכלולים בהגדרת הקבלן 
 ייבים לפי החוזה ביחד ולחוד; כח
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 הוראה בכתב לקבלן המורה לקבלן להתחיל בביצוע : "צו התחלת עבודה" .1.12.8
 יהא לאוהקובע את היקף השירותים ואופן ביצועם.   השירותים

 של חתימתם לפני שניתןאו /ו שנערך עבודה התחלת לצו תוקף
 ;החוזה על הצדדים

 
 על אלא ייחתם לא עבודה התחלת צו כי מובהר, ספק הסר למען

 התחלת צו יינתן שלא וככל, העירייה בשם להתחייב המורשים ידי
ידי -על החוזה חתימת בדבר העירייה הודעת את יראו, עבודה

 ;העבודה התחלת כצו העירייה
 

צו התחלת עבודה לביצוע שלב ב', יינתן רק לאחר אישור משרד 
 הפנים או חברת הבקרה מטעמו. 

 
תהיה המשמעות הנתונה להם בהסכם המצורף להליך זה להגדרות בהליך זה,  .1.12.9

לראותו גם בלשון נקבה, וכן להפך,  יש –- זכר בלשון האמור כל(. ב' מסמך)
של  והדבקםפי הקשרם -והאמור בלשון יחיד, גם בלשון רבים ולהפך, והכל על

 דברים.

 

 ולת הפרויקטחת .2

 

שורים מהרשויות המוסמכות לגרוע באמור במסמכי המכרז, הפרויקט כולל: קבלת אי מבלי .2.1
את ההכנות הדרושות וההסדרים  וכןאחרים הנדרשים על פי כל דין, האישורים ה כלאו /ו

  (.השירות מתןהזמניים הדרושים לביצוע הפרויקט )כגון: כוח אדם, כלים והציוד, לשם 

 

י פ-הסר ספק, מובהר כי כל עוד לא הוגשו ההצעות למכרז דנא, רשאית העירייה, על למען .2.2
שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את תחולת הפרויקט, להוסיף עליו או לגרוע ממנו. הודעה על 

 שינוי כאמור תימסר בכתב לכל מי שרכש את מסמכי המכרז. 
 
 ההתקשרות תקופת .3

 
חודשים, החל ממועד חתימת החוזה בין הצדדים )להלן:  12ההתקשרות הינה למשך   תקופת .3.1

 "(. תקופת ההסכם"
 

עת, כי תקופת ההסכם מתייחסת אך ורק לתקופה שבה ההסכם עם הזוכה יהיה מובהר כבר כ
 1.2.3בתוקף, וזאת על מנת שהעירייה תוכל לממש את האופציות הנתונות לה מכוח סעיף 

לעיל. אין באמור לעיל, כדי להוות עילה כלשהו מצד הזוכה בהליך זה כדי לחרוג מלוחות 
 בודות לביצוע שלב א' או שלב ב' לפי העניין. הזמנים המקסימאליים שנקבעו להשלמת הע

 
 -, שמורה הזכות הבלעדית להאריך הסכם זה בכל פעם לתקופה נוספת של עד לבלבד עירייהל .3.2

( שמונה עשרה) 18"( עד למקסימום של תקופת האופציהחודשים בכל פעם )להלן: " )שלושה( 3
ציה הנתונה בהתאם לאמור , וזאת לצורך מימוש אופחודשים )לכל תקופת ההסכם במצטבר(

בכל אחת מתקופות האופציה, יחולו כל תנאי ההסכם המקורי בהתאמות הנדרשות, לעיל. 
 אלא אם צוין אחרת במפורש. 

 
 העבודותמובהר, כי מבלי לגרוע מיתר מסמכי המכרז, אי עמידה בלוחות הזמנים לביצוע  .3.3

מלוא הסעדים על פי דין  נשוא הליך זה כאמור, תהווה הפרה של ההסכם ותקנה לרשות את
חילוט ערבות הביצוע  -ומבלי לגרוע מכלליות האמור  -ו/או על פי מסמכי המכרז, לרבות 

)כהגדרתה בהסכם(, וכן השתת פיצויים מוסכמים בגין אי עמידה בתנאי ההתקשרות בין 
 הצדדים. 
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 :הזוכה לבין העירייה בין ההסכם לחתימת מוקדמים תנאים .4

 
 ממועד הודעת הזכייה, ימסור הזוכה לגזברות העירייה את המסמכים הבאים:  ימים 7 בתוך  4.1

 

(. סכום ערבות 10' מס טופס) המכרז למסמכי המצורף לנוסח בהתאם, ביצוע ערבות .4.1.1
   (.₪ אלף החמיששבעים ו: במילים) ₪ 75,000יהיה  הביצוע

 
בהליך זה,  מובהר כי הערבות המפורטת לעיל הנה ערבות לשלב א' בלבד, ועל הזוכה

)מאה  125,000יהיה להמציא ערבות בנקאית נוספת )ובנוסח דומה( בסכום של 
לצורך הבטחת ביצוע העבודות בשלב ב' )וזאת ללא קשר ₪,  עשרים וחמישה אלף(

 למועד שבו יבוצע כל אחד מן השלבים(. 
 

עוד מובהר, כי במקרה והעירייה תממש את האופציה הנתונה לה, יהיה על הזוכה 
מציא ערבות נוספת )או שתי ערבויות נוספות(, שאף היא תהיה בנוסח הדומה לה

 מסכום העבודה  הצפוי)כולל מע"מ(. 10%לנוסח המצורף להליך זה ובסכום של 

 

 (. 11 טופס) התשלומים להעברה בנק חשבון פרטי .4.1.2
 

ידי חברת ביטוח מורשית כדין בישראל, והכל -חתום על כשהוא ביטוחים קיום אישור .4.1.3
 .9' מסטופס כאם לנוסח המצורף להליך זה בהת

 

 כטופסימים ממועד הודעת הזכייה, יחתום הזוכה על הצהרה בנוסח המצורף  7 בתוך .4.1.4
מס'  טופסלמכרז זה, זאת באמצעות מנהליו. יובהר, כי חתימתו של הזוכה על  13' מס
 מוקדם תנאי ומהווה, מחייב בהסכם הצדדים להתקשרות מהותיתנאי  מהווה 13

 העירייה על הסכם עם הזוכה.   ימתלחת

 

 עניינים ניגוד היעדר בדבר העירייה"ש יועמ אישור .4.2

 
, העירייה של המשפטי היועץ אישור בקבלת מותנית, הזוכה עם ההסכם על העירייה חתימת

, זה ממכרז נפרד בלתי כחלק, להצעותיהם לצרף המציעים על. עניינים ניגוד היעדר לעניין
. בדיקה ציבור נבחר או עירייה לעובד משפחה קרבתאו /ו עניינים גודני היעדר בדבר הצהרה

 להליך זה.  15' מס כטופסכאמור תתקיים בין היתר על בסיס נוסח ההצהרה המצורף 

 

שהזוכה לא יעמוד בתנאי סעיף זה לעניין קיום התנאים המוקדמים לחתימה על ההסכם  ככל .4.3
מיום  ימים 14להליך זה( בתוך  13 כטופסעם הספק )לרבות, חתימת ההצהרה מצורפת 

אחר, ולא  מציעלכל  פרויקטרשאית למסור את ביצוע ה העירייהמשלוח הודעת הזכייה, תהא 
 תהיה לזוכה כל טענה ו/או תביעה בשל כך.

 
 זמנים לוחות .5

 
 ם כדלקמן:ינה זהלוחות הזמנים המתוכננים להליך 

 
 המכרז מסמכי מכירת .5.1

 
אצל מזכיר  10:00: שעהב 8201 אפריל 15יום מכירת מסמכי המכרז תבוצע החל מ .5.1.1

 סתייםות 0031: -עד ל 09:00עיריית רהט, היא תתקיים ביתר ימי השבוע בין השעות 
 . 13:00בשעה:  8201 מאי 1ביום 

 
 עם. העירייה במשרדי הקהל קבלת שעות מועדים הנם לעיל המפורטים המועדים

 באופן פתוחים יהיו לא העירייה ומשרדי יתכן כי בחשבון לקחת המשתתפים על, זאת
 . )בין היתר, בשל מועדים וחגים( לעיל הנקובה התקופה אורך ולכל רציף
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 דמי תשלום לאחר זאת, רהט עיריית מזכיר אצלמסמכי המכרז ניתן יהיה לרכוש  את .5.1.2
 . רהט עיריית של הגבייה במחלקת הרכישה

 
)כולל מע"מ(, אשר ₪ ( םאלפישלושת ) 3,000הינה  מכרזמסמכי ה של רכישתםעלותם  .5.1.3

וכתנאי  המכרזהגבייה( במועד קבלת מסמכי  מחלקת)באמצעות  עירייהישולמו ל
 לקבלתם. מובהר, כי עלות רכישת מסמכי המכרז לא תוחזר בשום מקרה. 

 
 תנאי היא למכרז ההצעות הגשת טרם המציע ידי על המכרז מסמכי רכישת כי, מודגש .5.1.4

 להצעתו יצרף מציע כל. במסגרתו המציע צעתה ולהגשת המציעים במפגש להשתתפות
 .כאמור המכרז מסמכי רכישת בדבר אישור

 

 "(קבלנים)"סיור  מציעים מפגש .5.2

 
במשרד  0001:, בשעה: 8201 אפריל 52"( יתקיים ביום קבלנים סיורמפגש מציעים )" .5.2.1

 מנהל אגף שפ"ע ברשות )במבנה יביל בסמוך לבניין העירייה(.
 

 למכרז הצעה להגשת מקדמי תנאי ומהווה חובה הינה המציעים במפגש ההשתתפות .5.2.2
 . המכרזים ועדתידי -על ובדיקתה

 

 לשעה בהתאם זאת, המציעים למפגש בזמן להגעה להיערך השונים המציעים על .5.2.3
 משתתף. המפגש קיום ושעת מיקום לגבי הפרטים כל בירור, לרבות, לעיל המפורטת

 .בו להשתתף רשאי היהי לא, דקות במספר ולו המציעים למפגש שיאחר
 

 מפגש תחילת טרם לעירייה תגיעזאת, לבקשת משתתף פוטנציאלי, אשר  עם
, יהיה נציג העירייה )כהגדרתו לעיל(, רשאי לעכב את תחילת מפגש המציעים, המציעים

, וזאת על מנת לאפשר שעה חצי על יעלה שלא זמן לפרקפי שיקול דעתו הבלעדי, -על
פיק ולהגיע לתחילת המפגש. פרוטוקול מפגש המציעים פוטנציאליים, להס למשתתפים

 ישקף בקשות והחלטות בהתאם לסעיף זה. 

 

אשר לא השתתף במפגש המציעים או מציע ששמו לא נרשם כמשתתף במפגש לא  מציע .5.2.4
יוכל להגיש הצעה למכרז. מציע אשר התברר לאחר הגשת הצעתו לתיבת המכרזים כי 

 ו תיפסל. הוא לא השתתף במפגש המציעים, הצעת

 

בעצם ההשתתפות במפגש המציעים כדי לגרוע מחובתו של כל מציע לבדוק בעצמו  אין .5.2.5
ועל אחריותו את מלוא תחולת הפרויקט ואת יתר הוראות מכרז זה ו/או תנאיו 

 השונים.  

 בתחילת להם שיימסר)בנוסח  במפגש השתתפות טפסי למלא המשתתפים באחריות .5.2.6
 .מטעמו מי או רייההעי נציג בידי ולהפקידם( המפגש

 
 משתתף באמצעות המציעים במפגש ההשתתפות בחובת לעמוד ניתן לא כי, מובהר .5.2.7

 או המציע של עובד באמצעות רק אך אלא, שלישי צד באמצעותאו /ו( נציגו)או  אחר
 . בו תפקיד בעל

 
אשר יגישו את הצעותיהם למכרז ויתברר כי השתתפותם במפגש המציעים  מציעים

משתתף אחר או צד שלישי כלשהו, יראו אותם כמי שלא השתתפו  הייתה באמצעות
 במפגש המציעים והצעתם תיפסל.  

 
מפגש המציעים הנה, בין היתר, היא לאפשר מענה על שאלות משתתפים  מטרת .5.2.8

שיתעוררו בעקבות עיון במסמכי המכרז, וכן, לקיים סיור במקום בו עתידות להתבצע 
 העבודות נשוא הפרויקט. 
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ג עניינים יהמציעים, העירייה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להצ במפגש
 למסמכילא יהיה תוקף לכל התייחסות של העירייה . פרויקטשונים הקשורים ב

לכל נתון אחר הנוגע למכרז, אלא אם באו לאחר מכן לידי  או, מפגשבמהלך ה המכרז
 .המפגש פרוטוקולביטוי ב

 
רוטוקול אשר יפרט את זהות המשתתפים, תמצית מהלך מפגש המציעים ייערך פ בתום .5.2.9

הדברים, שאלות, תשובות והבהרות. מובהר, כי תשובות והבהרות שיינתנו מהלך מפגש 
המציעים ואשר יפורטו בפרוטוקול, יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, וכל שינוי 

 . למסמכי המכרז שיבוצע מהלך מפגש המציעים, יחייב את המשתתפים במכרז
 

מפגש המציעים יופץ בין המשתתפים )בהתאם לפרטי ההתקשרות שיימסרו  פרוטוקול
 ולצרף הפרוטוקול על לחתום מציע כל של וחובתוידם במהלך מפגש המציעים(, -על

 .  במכרז להצעתו אותו
 

 דעתה לשיקול בהתאם זאת, נוסף מציעים מפגש לקיים רשאית תהיה העירייה .5.2.10
 בשינויים יחולו זה סעיף הוראות"(. נוסף יםמציע מפגש)להלן: " הבלעדי

 נאמר לא עוד וכל, נוסף מציעים במפגש המציעים השתתפות על גם המחויבים
 שייערך נוסף מציעים במפגש השתתפות, העירייה מטעם בכתב בהודעה אחרת

 .למכרז ההצעות להגשת מוקדם תנאי ומהווה חובה בגדר הנה

 

 הבהרה שאלות .5.3

 
, רשאי כל אחד מן המציעים לפנות אל הרשות 14:00בשעה:  1720 אפריל 29עד ליום  .5.3.1

 בבקשה לקבלת הבהרות בנוגע למסמכי המכרז או לחלק מהם. 
 

 העירייה כמזכיר המשמש, אלחסן אבו עלי מרל בלבד בכתב להפנות יש הבהרה שאלות .5.3.2
אגף  מנהלליש להעביר  ההבהרה שאלות העתק(. את 9914860-08' פקסימיליה: למס)

או בדואר אלקטרוני:  (9914939-08מס'  בפקסימיליה 'אמעגמר מחמוד אבו שפ"ע, 
tavroa@gmail.comעל המציע לוודא כי פנייתו התקבלה בעירייה . .   

 

העירייה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להתייחס או שלא להתייחס  .5.3.3
)בצירוף  תנאי מתנאי המכרז המשנה, כי תשובת העירייה מובהר. ההבהרה שאלותל

מסמך זה, זאת לכל אחד מן המשתתפים  הוראותשאלת ההבהרה(, תופץ כהודעה לפי 
במפגש המציעים אשר הפקידו בידי נציג העירייה את טופס ההשתתפות כאמור לעיל 

 )בהתאם לפרטי ההתקשרות שנרשמו במפגש המציעים(. 
 

 לשאלות יההעירי תשובות את למכרז להצעתו לצרף המציעים מן אחד כל על חובה .5.3.4
 . ידו-על חתומות כשהן, ההבהרה

 
ען הסר ספק מובהר, כי לא יהיה תוקף לכל התייחסות של העירייה אלא אם ניתנה למ .5.3.5

 .בלבדבהודעה בכתב 
 

 למכרז ההצעות הגשת .5.4

 
 מאי 2, לא יאוחר מיום במסירה ידנית בלבד, תוגשנה בשני עותקיםההצעות למכרז  .5.4.1

כרזים שתיועד לכך ושתימצא בלשכת מזכיר , וזאת לתיבת המ13:00השעה  עד 8201
 "(. מועד הגשת ההצעותהעירייה  )להלן: "

 

 תתאפשר לאידי כל מציע בנפרד או באמצעות שליח מטעמו. -ההצעות תהיה על הגשת .5.4.2
 . ציבור נבחרי או עירייה עובדי, אחרים משתתפים באמצעות הצעות הגשת
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רישום של שמות המציעים שהגישו העירייה )או מי מטעמו( יהיה רשאי לבצע  מזכיר .5.4.3
את הצעותיהם לתיבת המכרזים, ולהחתים את המציעים או שליחיהם על מסמך 

 כאמור. 

 

ההצעות )לרבות, איחור בשעת הגשת  הגשתהצעות שתתקבלנה לאחר מועד  .5.4.4
 בהתאם להיערך המציעים על ההצעות(, לא תיבדקנה ותוחזרנה למציע כמות שהן.

 . לעיל הנקובים והשעה למועד עד תןבשלמו ההצעות הגשת לצורך
 

רשאית להאריך מעת לעת את מועד הגשת ההצעות בהתאם לשיקול דעתה  העירייה .5.4.5
אחד מן המציעים אשר השתתפו -לכל בכתבכך הודעה -הבלעדי, ובלבד ששלחה על

 במפגש המציעים או רכשו את מסמכי מכרז זה.
 

 המועד שינוי בדבר דעהלהו תוקף כל יהיה לא כי בזאת מובהר, ספק הסר למען
 דרך בכל אופה -בעל תימסר אשר( ההגשה שעת שינוי)לרבות,  ההצעות להגשת

 . אחרת

 

 כל את יראו, ההצעות להגשת המועד חלף בטרם עוד ההצעות להגשת המועד הוארך .5.4.6
 .כאמור המועד להארכת כמסכימים המשתתפים

 
 זמנים לוחות שינוי .5.5

 

 זמנים המפורטים במסמך זה. , כי העירייה תקפיד על לוחות המובהר .5.5.1

 

זאת, מובהר ומודגש כי כל העירייה רשאית, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי,  עם .5.5.2
להליך זה, זאת  הנוגעיםשתידרש לנמק החלטתה, לשנות את לוחות הזמנים  ומבלי

 מסמך זה.    הוראותבלבד, שתינתן בהתאם ל בכתבבהודעה 
 
 תהוראות כלליו   .6

 

 מסמכי המכרז .6.1

 

 ישת מסמכי המכרז תהיה בהתאם לאמור לעיל במסמך זה. רכ .6.1.1

 

)ללא זכות צילום וללא תשלום(,  המכרזלמועד מפגש המציעים, ניתן לעיין במסמכי  עד .6.1.2
 פי תאום טלפוני מראש. -אצל מזכיר עיריית רהט, אך ורק על

 
 במסמכי העיון יתקיים, העירייה של האינטרנט באתר יפורסמו זה מכרז שמסמכי ככל
. יובהר, כי העתק מסמכי המכרז שיפורסם באתר בלבד האינטרנט באתר כרזהמ

 לשם הגשתו לתיבת המכרזים.     ולא בלבד עיון לצורך הנוהאינטרנט של העירייה, 
 

הם רכושה של העירייה והם נמסרים למציע לשם  המכרזמסמכי ו היוצרים זכויות .6.1.3
 ימוש אלא למטרה זו.   המכרז כל ש במסמכיבלבד. אין לעשות  במכרזהשתתפותו 

 
למען הסר ספק מובהר, כי מסמכי הליך זה במלואם, הם רכושה של העירייה גם לאחר  .6.1.4

שמולאו על ידי המציע, וכי העירייה תוכל לעשות בהם ובנתונים שמולאו בהצעות 
המציעים כל שימוש, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת בין אם המציע נבחר לבצע את 

 לאו, מבלי שלמציע תהא כל טענה או תביעה בקשר לכך. הפרויקט ובין אם
 

 במסמכי שהוא ומין סוג מכל שימוש על אוסרת העירייה כי מובהר, ספק כל הסר למען .6.1.5
 במכרז ההשתתפות למטרות אלא, לשיעורין ובין בשלמות בין, כולם או חלקם, המכרז

 .זה
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 םאישור הבנת תנאי .6.2

 

ל התנאים והנסיבות העשויים להשפיע על כל מציע אחראי לבדיקת מסמכי המכרז וכ .6.2.1
 הצעתו ועל ביצוע הפרויקט.

 

מציע יאשר, כי קיבל לידיו את מסמכי המכרז, קראם והבינם, וכי הוא מקבל על  כל .6.2.2
. נוסח האישור מצורף להזמנה םעצמו את תנאיהם ואת כל ההתחייבויות האמורות בה

 .(1טופס מס' זו )
 

לאי הבנת תנאי המכרז והמציע לא יהיה רשאי תישמע כל טענה של המציע באשר  לא .6.2.3
לחזור בו מהצעתו כל עוד זו מוגדרת כתקפה על פי מסמך זה. חזר המציע מהצעתו מכל 

על פי דין ועל פי מסמכי  הסעדיםיעמדו לזכותה של עיריית רהט כל  -סיבה שהיא 
ה חילוט הערבות הבנקאית )כהגדרת -המכרז, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור 

 להלן(.
 

 המכרזשינוי תנאי  .6.3

 

, הבלעדי הדעת שיקול את לעצמה שומרת העירייה, המכרזים תיבת נפתחה לא עוד כל .6.3.1
 עדכון, שינוי כי סבורה שהיא במידה, ההזמנה מתנאי תנאי כל לסייג או, לעדכן, לשנות

 .העירייה לצרכי נדרשים כאמור סייג או

 

, שתופץ בלבדשה בהודעה בכתב ייע מכרזעדכון או תיקון של תנאי ה אושינוי  .6.3.2
הודעות אלה תהוונה חלק בלתי נפרד מתנאי . המציעים במפגש שהשתתפו שתתפיםלמ
 . מכרזה

 

כך בהודעה  עלאלא אם ניתנה  לשינויתוקף  כללמען הסר ספק מובהר, כי לא יהיה  .6.3.3
, והמשתתפים מוותרים מראש על רהט עיריית מזכיר באמצעותבכתב מטעם העירייה, 

 ו/או דרישה בעניין זה.  כל טענה
 

החתימה שלו על הודעה כאמור ויצרף אותה כחלק  מורשייחתום בחתימת  המציע .6.3.4
 .ממסמכי המכרז המוגשים במסגרת הצעתו

 

 אישר שלא משתתףשעות ממועד קבלתה.  24יאשרו קבלת ההודעה בתוך  שתתפיםהמ .6.3.5
 שקיבל מיכ לראותו רשאית המכרזים ועדת תהיה, העירייהידי -על ההודעה קבלת

 בעניין טענה כל מלהעלות מנוע יהיה והוא זה סעיף להוראות בהתאם שניתנה הודעה
 .לידיו ההודעה מסירת

 
 םמידע המסופק למציעי .6.4

 

, לרבות המקצועי, המסופק למציעים על ידי העירייה, במסגרת מסמכי מכרז המידע .6.4.1
רז זה זה, הינו בהתאם למירב ידיעתה והערכתה של העירייה במועד עריכת מכ

ופרסומו. יחד עם זאת, מובהר כי מקום בו נמסרו נתונים כמותיים, המידע הוא בגדר 
בלבד, ואין העירייה מתחייבת למלוא היקף הנתונים הכמותיים האמורים, לא  אומדנא

 בעת עריכת המכרז ולא בתקופת ההתקשרות.
 

, יםניטכה, המשפטיים ניםנתוהובאופן עצמאי את כל  םלבדוק בעצמ מציעיםעל ה .6.4.2
לכל אחד מהם, לשם הגשת הצעותיהם או לשם  יםהרלוונטי יםעסקיהאו  יםמקצועיוה

 .חוזהמילוי מכלול התחייבויות הזוכה במכרז על פי המכרז וה
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ייחשבו כמי שקיבלו  מציעיםההצעות תיערכנה ותוגשנה בהתאם להוראות כל דין, וה .6.4.3
 שלת ההצעות. בחתימתו ייעוץ משפטי ומקצועי מתאים לצורך השתתפות במכרז והגש

קיבל לידיו את ש כמי המציעים מן אחד כל יראו, זה מכרז מסמכי גבי על מציע כל
את כל הבדיקות והבירורים שחפץ לברר, וכי  ביצעמסמכי המכרז, קרא אותם והבינם, 

 הוא מקבל על עצמו את תנאיהם ואת כל ההתחייבויות הכלולות בהם.
 

 הגשת ההצעות .7

 

 זהמכר לתנאי התאמה .7.1

 

תהיינה ערוכות ומוגשות לפי תנאי המכרז. על המציע להתייחס בהצעתו לכל  ההצעות .7.1.1
 על חובהולצרף לה את כל המסמכים הנדרשים.  מכרזהפרטים הנדרשים בתנאי ה

 ואין בשלמותם בהצעתו המופיעים הפרטיםאו /ו הסעיפים כל את למלא המציע
 .מילוי ללא סעיפים להותיר

 

ו העתקים של מסמכים מקוריים. המציעים רשאים לצרף רשאי לצרף להצעת המציע .7.1.2
של מסמכים מקוריים, ובלבד שכל העתק כאמור יהיה מאושר  צילומיםהעתקים 

כנאמן למקור על ידי עו"ד או רו"ח. העירייה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה, לאפשר 
אחר למציע לצרף אישור מעו"ד/רו"ח על תאימות למקור של המסמכים שהגיש, גם ל

 פתיחת הצעתו.
 

 תהא, סופר טעויותאו /ו חשבוניות טעויות בהצעתו שנפלו במידה כי, מסכים המציע .7.1.3
 וההצעה, תהא אשר לתיקון הכספית ההשלכה תהא, הטעויות לתקן רשאית העירייה

 .המכרזים ועדת ידי על שבוצעו לאחר הטעויות תיקון את תכלול
 

תהא רשאית,  העירייה. דין כל הוראות עם מתיישב שאינו דבר ההצעה בתוכן יהיה לא .7.1.4
על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול כל הצעה שיש בה התניה, הסתייגות, שינוי, תוספת 

 לשיקול נתונה"ל הנ מהמקרים מקרה בכל ההחלטה. מכרזאו השמטה ביחס לתנאי ה
 .העירייה של הבלעדי דעתה

 
תקן, להוסיף  או לשנות למחוק, ל יםהסר כל ספק מובהר בזאת כי אסור למציע למען .7.1.5

 . זה הליךאת מסמכי 
 

כאלה, תהיה ועדת המכרזים רשאית לראות בכל שינוי, מחיקה, תוספת או  במקרים
 שאמור ההסכם או זה הליך מתנאי המציע שלתיקון כאמור, משום הסתייגות 

 . זה מטעם ההצעה את ולפסול, מכוחו להיכרת

 

 הוגן הליך על ושמירה ההצעה סודיות .7.2

 

 לאחרים הצעתו פרטי את לגלות רשאי אינו המציע כי מובהר, לעיל באמור לגרוע מבלי .7.2.1
 קנוניה משום בה שיש פעולה כל לבצעאו /ו בפרט זה במכרז אחרים ולמשתתפים בכלל

 הוגנת בלתי הצעה הגשתאו /ו הצעות תיאוםאו /ו מחירים הטייתאו /ו תכסיסנותאו /ו
 .ציבורי רזמכ בהליך החלים השוויון כללי את המפירה

 

ויגישה  זו להזמנה (7' מס טופס) תיווך דמי קבלת אי הצהרת על יחתום מציע כל בנוסף .7.2.2
 כחלק ממסמכי ההצעה.

 
 בדבר המשפט בית של החלטותאו /ו דין כל מהוראות לגרוע כדי זה בסעיף באמור אין .7.2.3

 טענה כל על בזאת מוותר מציע וכל במכרז המשתתפות ההצעות פרטי של הגילוי חובת
 .שלו ההצעה מסמכי תוכן גילוי בעניין העירייה כנגד דרישהאו /ו
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 הצעה חתומה .7.3

 

או של מורשי החתימה  המציעכל נספחיה, תהיה חתומה בחתימה מלאה של  עלההצעה  .7.3.1
 להציע זו הזמנה לתנאי בהתאם תוגש והיא(, תאגיד הנו המציע)כאשר  המציעשל 

 (.כחול בצבע בלבד)בעט  הצעות

 

החתימה מטעמו וכי ההצעה  מורשירו"ח בדבר זהות  אוישור של עו"ד המציע ימציא א .7.3.2
 (. 2טופס מס' החתימה כאמור ) מורשיידי -וכל יתר מסמכי המכרז נחתמו על

 

  ההצעה מסמכי הגשת אופן .7.4

 

 המציע לצרף להצעתו בעת ההגשה את הבאים:  על .7.4.1

 

הנספחים והצרופות להצעתו, לרבות, פרוטוקול מפגש המציעים,  כל .7.4.1.1
ידי -בות לשאלות הבהרה וכל שינוי שבוצע במסמכי המכרז עלתשו

העירייה כאמור במסמך זה, והכל, כשאלו חתומים ומלאים; ההצעה 
 של מספרו כתיבת למעט, מזוהה לאבמעטפה  סגורהעצמה תוגש כשהיא 

 .בלבד זיהוי לצרכי זה מכרז
 

בנקאית תקיפה בהתאם להוראות מסמך זה, אשר תצורף בנפרד  ערבות .7.4.1.2
 ל יתר מסמכי המכרז.    מכ

 
 .הסף בתנאי עמידה להוכחת הדרושים והאסמכתאות המסמכים כל .7.4.1.3

 
 (.מקור) העירייה מידיידם -על שנרכש הנוסח גבי על ורק אך יוגשו ההצעה מסמכי כל .7.4.2

 

עמודי הצעתו, כאשר כל העמודים יהיו מ אחדאישי על כל  באופןהמציע יחתום  .7.4.3
ע שהנו תאגיד יחתום באמצעות חותמת ממוספרים וחתומים לצורך זיהוי; מצי

החתימה מטעמו. מציע שהנו תאגיד יצרף להצעתו  מורשיהתאגיד ובצירוף חתימת 
 החתימה מטעמו, זאת בהתאם למסמך זה.  מורשיאישור בדבר 

 

מסמכי המכרז המצורפים, לרבות המסמכים להוכחת תנאי הסף יוגשו  כל .7.4.4
ורט ומספור רץ של כל העמודים. כל מפ עניינים מפתחבקלסר/תיקיה מסודרת, כולל 

 כקבוע מסמך המוגש להוכחת תנאי סף יופרד בחוצץ הנושא את מספר תנאי הסף,
במסמכי הזמנה זו. הערבות הבנקאית כאמור במסמך זה, תצורף בנפרד מכל יתר 

 מסמכי המכרז. 
 

לפסול הצעה  -אך לא חייבת  –לשיקול דעתה הבלעדי, תהיה רשאית  בהתאם, העירייה .7.4.5
   אשר לא יצורפו אליה המסמכים כמפורט לעיל. 

 
 תוקף ההצעה .7.5

 

( ימים מן המועד האחרון 90תשעים ) ההצעה תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה, למשך .7.5.1
 להגשת ההצעות.

 

העירייה על הארכת המועד להגשת ההצעות כאמור לעיל, תעמוד ההצעה  החליטה .7.5.2
 ע להגשת ההצעות. ( ימים מכל מועד נדחה שנקב90בתוקפה למשך תשעים )

 

רשאית להאריך תוקף של כל הצעה שלא זכתה במכרז, וזאת עד לאחר חתימת  העירייה .7.5.3
 חוזה עם המציע שהצעתו הוכרזה כהצעה הזוכה במכרז. 
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 בדיקת ההצעות .7.6

 

הצעה תיבדק על ידי העירייה. לצורך בדיקת ההצעות, תהא ועדת המכרזים רשאית  כל .7.6.1
ל )לכל הפחות(, את גזבר העירייה, היועץ המשפטי למנות צוות בדיקה מקצועי שיכלו

 של העירייה, מזכיר העירייה ונציג אגף ההנדסה. 

 

רשאית לבצע את הבדיקה של ההיבטים ההנדסיים של ההצעות באמצעות  העירייה .7.6.2
 פי שיקול דעתה היחידי והבלעדי. -איש מקצוע מטעמה שיבחר על

 
יעזר לה, הבלעדי דעתה שיקולפי -על, רשאית תהא העירייה, לעיל מהאמור לגרוע מבלי .7.6.3

ההצעות ביועצים ומומחים כפי שתמצא לנכון, לרבות, אנשי מקצוע  בדיקתלצורך 
 ידה כעובדים. -המועסקים על

 
 הבהרות להצעות שהוגשוו פרטים למתן הבקש .7.7

 

פתיחת מעטפות המכרז, תהא העירייה רשאית לפנות למציעים )או מי מהם(  לאחר .7.7.1
ת בנוגע להצעות או בבקשה לקבלת נתונים ומסמכים נוספים, בבקשה לקבלת הבהרו

  כפי שיהיה נדרש לדעתה לצורך בדיקת ההצעות והערכתן. זאת

 

 מן אחד מכל לדרוש, הבלעדי דעתה שיקול לפי, הזכות את לעצמה שומרת העירייה .7.7.2
או /ו חסר מידע להשלים, ההצעות פתיחת או למכרז ההצעות הגשת לאחר, המציעים
 המקצוע אנשיאו /ו המציע של ויכולתו לניסיונו הקשור בכל אישוריםאו /ו המלצות

 הצוות חבריאו /ו המציע של עמידתו בחינת לצורך, היתר בין, וזאתידו -על המוצעים
 .זו בהזמנה המפורטים סף בתנאי מטעמו

 
את כל הנתונים והמסמכים המבוקשים בתוך המועד שקבעה  עירייההמציעים יעבירו ל .7.7.3

המציע  שלתגובת המציעים תצורף להצעה העירייה.  כתובת בפנייתה, לפיהעירייה 
 .הרלבנטי, ותיחשב כחלק בלתי נפרד הימנה

 
 עם המשתתפים במכרז ומתן משא .7.8

 

 שהצעותיהם, במכרז המתמודדים עם ומתן משא לנהל זכותה על שומרת העירייה .7.8.1
 .זה בעניין המשפט בית ולפסיקת דין לכל בכפוף, מתאימות נמצאו

 

 העירייה רשאי למנות נציגים מטעם העירייה לצורך ניהול משא ומתן כאמור.  ראש .7.8.2

 

ידי ועדת המכרזים. מובהר, כי ועדת המכרזים תהיה -ניהול המשא ומתן ייקבע על אופן .7.8.3
רשאית לקבוע כל צורה לניהול המשא ומתן עם המתמודדים במכרז, ולעניין זה, היא 

 תהיה רשאית לקבוע כדלקמן: 

 

 או, כשרות נמצאו שהצעותיהם המציעים כל עם יתקיים ומתן המשא כי .7.8.3.1
 הועדה קביעת)לפי  ביותר והנמוכות הכשרות ההצעות בעלי עם רק

 ;למכרז יחידה בעל שהנו מציע עם גם, לרבות(, לעיל כאמור

 

 המציעים כל בנוכחות או, בנפרד מציע כל עם יתקיים ומתן המשא כי .7.8.3.2
 תהיה המכרזים ועדת; מורכא ומתן המשא להליך ראויים שנמצאו
 את, העירייה מטעם ומתן המשא את המנהל לצוות להעניק רשאית

 ;השונים המשתתפים עם הפגישות מסגרת את לקבוע הסמכות
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 המשא במסגרת לקיים הסמכות תינתן, ומתן המשא את שינהל לצוות כי .7.8.3.3
(, בין שההצעה Best & final) וסופית מיטבית ההצעה מתן של הליך, ומתן

סופית תינתן לצוות עצמו תוך כדי קיום הישיבה, ובין שההצעה הסופית ה
-תוגש באופן נפרד לתיבת המכרזים, וזאת בהתאם למועדים שייקבעו על

 ידי הצוות המנהל את המשא ומתן. 

 

טרם תחילת המשא ומתן בין נציגי העירייה לבין המשתתפים שונים,  כי .7.8.3.4
הפועל מטעם העירייה, יהיו המציעים השונים רשאים להגיש לצוות 

 מסמכים שונים אודות המכרז.  

 

כל מפגש משא ומתן בין העירייה לבין מי מבין המשתתפים במכרז, ייערך  בתום .7.8.4
פרוטוקול המתעתד אופן ניהול השא ומתן בין הצדדים. פרוטוקול המשא ומתן יהווה 

 חלק ממסמכי המכרז.  

 

 חייבת תהיה לא והיא, כאמור ןומת משא לנהל מתחייבת איננה העירייה כי, מובהר .7.8.5
 . במכרז המשתתפים עם ומתן משא לנהל שלא החלטתה את לנמק

 
 במכרז להשתתפות הסף תנאי .8

 
 רשאים להשתתף במכרז רק מציעים העונים על כל התנאים הבאים:

 
 בישראל הרשום תאגיד או ישראל אזרח הנו המציע .8.1

 

 להיות עליו, בתאגיד ברשמדו וככל, ישראל ותושב ישראל אזרח להיות המציע על .8.1.1
 .ישראל במדינת מצוי ומשרדו ישראל במדינת הרשום תאגיד

 

הוכחת עמידתו של הציע בתנאי הסף הנ"ל, על המציעים לצרף להצעותיהם את  לצורך .8.1.2
 העתק המסמכים הבאים:  

 
 שהוא תאגיד רשום  מציע .8.1.2.1

 
 את להצעתו יצרף, בישראל דיןפי -על הרשום תאגיד שהוא מציע

 :באיםה המסמכים
 

)העתק מאומת  התאגיד של ההתאגדות תעודתשל  העתק .8.1.2.1.1
ידי עו"ד או רו"ח(, וכל העתק של כל תעודת שינוי שם -על

 של התאגיד )ככל ששונה(.

 

של התאגיד אצל הרשם הרלבנטי )קרי, על  מעודכן תדפיס .8.1.2.1.2
 חברה לצרף להצעתה, תדפיס של התאגיד מרשם החברות(.  

 
   יחיד שהוא מציע .8.1.2.2

 

 תעודת צילום להצעתו לצרף יידרש, תאגיד ושאיננ מציע .8.1.2.2.1
 צילום, לרבות, וברור קריא שיהיה באופן, שלו הזהות
 לצורך היתר בין, כאמור הזהות לתעודת המצורף הספח

 .מגוריו מקום הוכחת
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, יצרף להצעתו את שותפות לא רשומהשהוא בגדר  מציע .8.1.2.2.2
ידי עו"ד, -הסכם השותפות בין השותפים כשהוא מאומת על

 את צילומי תעודות הזהות של השותפים.  וכן,
 

 מוכח ניסיון .8.2

 

 לגוף יבשהופינוי פסולת  איסוףשירותי  באספקתחודשים לפחות,   18של  ניסיון למציע .8.2.1
, פיםכגון: טרקטורים לסוגיהם, משאיות, מנו הנדסיים כלים באמצעותציבורי, זאת 

תי עסק, כגון, לפינוי אשפה ביתית או ב משיםמש שאינם כלים, כלומר) מכולות
 .2017 דצמבר 31 -ל 2013 ינואר 1 שבין בתקופה וזאת( אשפהמשאיות דחס לפינוי 

 
 חברהממשלתית, יחידת סמך,  משרדממשלת ישראל,  –סעיף זה  לעניין" ציבורי גוף"

(, וביוב מים תאגיד)לרבות,  עירוני תאגיד, מקומית רשות, דיןפי -על רשותממשלתית, 
 ; כדין מורשה הטמנה אתר"תמיר",  תאגידאלה", " תאגיד, ערים איגוד

 
 בהתאם עבר ניסיון בדבר תצהיר. 8.2.1 בסעיף עמידתו הוכחת לצורך לצרף המציע על .8.2.2

או /ו אישורים לתצהיר לצרף וכן(, 6' מס טופס) המכרז למסמכי המצורף לנוסח
 בכתב, המצביעים על עמידתו בתנאי הסף כאמור לעיל.  המלצות

 
ו נותן אישור, יש לציין את שמו, שם הארגון בו הוא עובד, תפקידו לגבי ממליץ  א

 בארגון, דרכי יצירת תקשורת עמו, תקופה ומהות של הפעילות שביצע. 
 

 הנתונים את לאמת, הבלעדי דעתה שיקולפי -על, רשאית תהיה הרשות כי מובהר .8.2.3
 מיוזמתה לבחון ,וכן(, מדגמי באופן ובין מלא באופן)בין  כאמור המציעידי -על שהוצגו

 לוועדת נודעו ואולםידו -על פורטו לא ואשר, המציעידי -על שבוצעו עבודות ביצוע
 .המכרזים

 
 עקב ניסיון רע  פסילה .8.3

 
של ניסיון רע של המציע עם העירייה ו/או רשות מקומית אחרת ו/או תאגיד  במקרה .8.3.1

תהיה ועדת   עירוני אחר ו/או משרדי ממשלה ו/או חברת בת ממשלתית ו/או גוף דומה,
 המכרזים רשאית לפסול את ההצעה של המציע ויראוה כלא עומדת בתנאי הסף. 

 
ויכלול  2017 דצמבר 31 -ל 2014 ינואר 1 שבין תקופהזה יתייחס ל סעיף לעניין רע ניסיון .8.3.2

 מאת"פ בע או בכתב שלילית דעת חוותמתן שירות רע לדעת מזמין העבודה ובכלל זה: 
 על השירות מתן לאופן ביחס )או עיריית רהט עצמה( 8.2.1 בסעיף המצוינים הגופים

 .פליליתאו הרשעה בעבירה  המציע ידי
 

, העבודה דיני: הבאים התחומים באחדעבירה  הינה - זה סעיף לעניין" פלילית עבירה"
 עבירות לרבות המידות טוהר בתחום עבירההמפגעים,  מניעתשמירת הניקיון ו/או  דיני

 . ההון הלבנת בתחום לרבות פיסקאליות עבירות, כרזמ לניהול הנגועות
 

, כי ועדת המכרזים תהיה רשאית לפסול מציע בגין אי עמידה בתנאי סף זה, מובהר .8.3.3
 וזאת בהסתמך על חוות דעת מקבל השירות הטוען לניסיון רע עם המציע. 

 
 ברכבים   בעלות .8.4

 
וד הבאים כל הרכבים והצישל להיות בעלים  על המציע במועד הגשת הצעתו .8.4.1

  )במצטבר(:
 

 1.5.1, אשר יעמוד בדרישות המפורטות בסעיף טרקטור יעה אופני .8.4.1.1
 לעיל )הן לעניין הדגם, הגודל ושנת הייצור(;
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סע, -עם מתקן רמאשפה הלפינוי אשר תשמש משאית  (2שתי ) .8.4.1.2
לעיל )הן  1.5.2אשר שתיהן יעמדו בדרישות המפורטות בסעיף 

 ונפח המכולה(; לעניין שנת הייצור, מתקן הרמסע
 

 1.5.3, אשר תעמוד בדרישות המפורטות בסעיף משאית עם מנוף .8.4.1.3
 לעיל )הן לעניין שנת הייצור, סוג המנוף ונפח מיכל האצירה(;

 
 הבעלות את המוכיחותהמציע יצרף אסמכתאות )רישיון רכב או הסכם ליסינג תקף(  .8.4.2

 .  לעיל כאמוריעה אופני ובמשאית  בטרקטור
 

רשומה במשרד הרישוי או מציע אשר בבעלותו  בעלות –" הינה בעלות" זה סעיף לעניין .8.4.3
אך ורק מגורם אשר עוסק ו/או ברשותו עפ״י חוזה ליסינג מימוני או תפעולי תקף, 

, בהתייחס לכלי באופן שוטף במתן שירותי מימון לרכישה או ליסינג של כלי רכב
עט שיעבוד לטובת הרכב המפורטים ואשר אינם משועבדים במועד הגשת ההצעה )למ

גורם אחר, לרבות, קבלן אחר  כלהסכם שכירות עם (. הרכישה את המממן הגורם
 ת(, לא יהווה עמידה בקריטריון הבעלולו דומה)או  זה בהליך כאמורהמספק שירות 

 .זה סעיף שלפי
 

כמות הכלים הנדרשת לביצוע העבודות היא גדולה מכמות הכלים הנדרשת מובהר, כי  .8.4.4
העמידה בתנאי הסף של הליך זה )ראה האמור לעיל ביחס לנדרש לצורך הוכחת 

 להזמנה זו להציע הצעות(.  1.5בסעיף 
 

הזוכה בהליך זה יידרש לבצע העבודות באמצעות הכלים שיפרט במסגרת הוכחת 
 עמידתו בתנאי הסף, וכן, להשלים את הכלים החסרים כתנאי לביצוע העבודות. 

 
 תקף עסק רישיון .8.5

 
צו רישוי ל תוספת)ב( ל5.1על שמו לפי קבוצה  בתוקףעל רישיון עסק המציע הינו ב .8.5.1

 . 2013-"ג תשעעסקים )עסקים טעוני רישיון(, 
 

 ומאומת על ידי עורך דין למקור. התקףהמציע יצרף  העתק של רישיון העסק  .8.5.2
 

 תקף מוביל רישיון .8.6
 

לה, ממשרד התחבורה על פי חוק שירותי הוב תקףהמציע הינו בעל רישיון מוביל  .8.6.1
 .2001-ותקנות שירותי הובלה, התשס״א - 1997התשנ״ז 

 
 המציע יצרף העתק של רישיון מוביל התקף כשהוא מאומת על ידי עורך דין למקור.  .8.6.2

 
 מינימאלי כספי מחזור .8.7

 

"מ(, מע כולל לא( )מיליון) ₪ 00,0001,0 לפחות של, כספי מחזור בעל להיות המציע על .8.7.1
 המבוקרים"ת הכספיים הדוחופי -זאת על 6201, 5201, 4201 הכספים משנות אחתבכל 

 של המציע לשנים אלה.  

 
הסר ספק, מובהר כי לצורך חישוב הכנסות המציע, יש לקחת בחשבון את  למען

הכנסות המציע בלבד, ללא הכנסות הנובעות מפעילות של גופים או תאגידים 
 . או מפעילויות אחרות שהוא מבצע עמוהקשורים 
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 :זה סף בתנאי המציע של ידתועמ הוכחת אופן .8.7.2
 

לצרף להצעתו את  המציע על, אלההוכחת עמידתו של המציע בתנאי סף  לצורך
 המסמכים הבאים: 

 

 חשבון רואה אישור .8.7.2.1

 
, המציע של החשבון רואה של אישור להצעותיהם לצרף המציעים על

 בנוסח זאת, זה בסעיף המפורטים בתנאי המציע של עמידתו את המאשר
 (.5' מס טופס) המכרז מכילמס המצורף

 
 רואי משרד של פירמה נייריש לערוך על גבי  5, כי טופס מס' מובהר

 .המציע של החשבון
 

 2016, 2015, 2014"ת כספיים לשנים דוחו העתק .8.7.2.2

 
מנת לאמת את נכונים האמור במכתבו של רואה החשבון, ועדת  על

ת להצעותיהם, א לצרףלדרוש מן המציעים  רשאיתהמכרזים תהיה 
 . 2016, 2015, 2014"ת הכספיים המבוקרים לשנים הדוחוהעתק 

 
 אינם אלה שנתוניםהסף מתייחסים לסכומים כספיים, הרי  שתנאי, כי ככל מובהר .8.7.3

 כוללים מע"מ.
 

 חי עסק אזהרת או חי עסק הערת רישום היעדר .8.8

 

, לא רשומה הערת עסק חי או אזהרת 6201של המציע לשנת  המבוקר"ח הכספי בדו .8.8.1
חי, או כל הערה חשבונאית אחרת, שיש בה כדי להתריע על מצבו הכספי של עסק 

 המציע ו/או יכולתו לעמוד בהתחייבויותיו. 

 

להליך  5' מס כטופסרואה החשבון שלו, זאת בנוסח המצורף  אישורלצרף להצעתו את  .8.8.2
 זה. 

 
 הצעההערבות  .8.9

 

ישראלי )לעיל  רימסחמאת בנק  המציע ימציא ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית .8.9.1
 וזאת, "ממע כולל( חמישים אלף)₪  0,0005סכום ב"(, הבנקאית הערבותולהלן: "

תהא ערוכה בנוסח  הבנקאית; הערבות המכרזלהבטחת התחייבותו לעמידה בתנאי 
 (. 3טופס מס' המצורף למסמכי המכרז )

 

יט על תחל שהעירייה ככל. 8201 יולי 31 ליום עדתעמוד בתוקפה  הבנקאיתות בהער .8.9.2
שינוי לוחות הזמנים הנוגעים למכרז זה, היא תהיה רשאית לדרוש מעת לעת את 

 הארכת תוקף הערבות הבנקאית, זאת בהתאם לשקול דעתה הבלעדי. 
 

 מהנוסח שונה בנוסח בנקאית ערבות עם שתוגש הצעה כי מובהר ספק כל הסר למען .8.9.3
 הערבות סכום לעניין )לרבות, זה סעיף מהוראות בסטייה או, המכרז למסמכי שצורף

 .ההצעה פסילת את עמה ותגרור תיפסל(, תוקפה מועד או

 

 כלפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מ על אף האמור לעיל, העירייה תהא רשאית, על .8.9.4
 ובלבד( חודשים, 3שלושה ) עדפעם לתקופה נוספת של  בכלמציע הארכת הערבות 

  .המציעים לכל הופנתה זו שדרישה
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לידי המציע את הערבות הבנקאית בסמוך לאחר דחייתה של הצעה,  רחזיהעירייה ת .8.9.5
חוזה עם המציע שנבחר לבצע את הפרויקט המציא ערבות  נחתםבסמוך לאחר ש או

 ביצוע.
 

 הנקוב הסכוםלחלט את ו לפירעון הבנקאית הערבות את להציגהעירייה תהא רשאית  .8.9.6
 בו חזר המציע שבו םמקו בכל, הבלעדי דעתה שיקול לפי(, ממנו חלק כל)או  בה

 אחר למלא סירבאו /ו ובשלמות בדייקנות המכרז תנאי את קיים לאאו /ו מהצעתו
או /ו ההסכם חתימת בדבר ההוראות לרבות, במכרז זכייתו בעקבות ממנו הדרישות

 שסטהאו /ו המכרז מסמכי ולהוראות להצעה בהתאם התחייבויותיו במלוא עמד שלא
 כיהמכרזים  וועדתו/או בכל מקרה שבו התברר ל המכרז מהוראות אחרת דרך בכל

 ביןאו השוויוני /והגיש את הצעתו בחוסר תום לב ו/או תוך הפרת ההליך ההוגן  המציע
ו/או  הטיהחשש לקיומה של ניסיון  שישהמשתתפים במכרז )לרבות, בכל מקרה 

 "ב(. וכיוהטעייה ו/או הצעה פיקטיבית 
 

 אשר אחר סעד מכל לגרוע בכדי, זה בסעיף ורטכמפ העירייה בזכויות אין כי, מובהר .8.9.7
 .דין כל פי ועל המכרז למסמכי בהתאם העירייה לרשות עומד

 
קיומו של נזק  להוכיחהעירייה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית, מבלי שתצטרך  .8.9.8

או לפנות קודם לכן /ואו לבסס דרישתה /וכלשהו שנגרם או לבססו ו/או לנמק בקשתה 
  הצגת כתב הערבות בפני הבנק.ב שדי אלאאל המציע, 

 

אשר ערבותו הוחזרה לו, לא יוכל לערער על זכייה של אחר במכרז, אלא אם כן  מציע .8.9.9
 3המציא לעירייה, במצורף לבקשתו לערער, ערבות המעידה כי תום תוקפה הינו 

חודשים מיום החזרתה לעירייה. לעניין סעיף זה, "ערעור", לרבות, נקיטה בהליך 
 בית משפט.  משפטי בפני

 

 דיןפי -על הדרושות אסמכתאות .8.10

 
 הגשת למועד תקפים כשהם, הבאים האישורים כל את להצעתו לצרף המציע על, בנוסף

 :ההצעה

 
כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים  בעל הוא המציע, לפיה הצהרה .8.10.1

 לחוק בהתאם תצהיר להצעתו יצרף המציע, כך לשם. 1976-ציבוריים, התשל"ו
 (. 4' מס טופס) המכרז למסמכי המצורף בנוסח זה

 

 תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם להוראות אישור .8.10.2
 .1975-פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו

 
אישור תקף על ניכוי מס במקור בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה ]נוסח  .8.10.3

 חדש[.
 

 -ו"התשלה, בהתאם להוראות חוק מס ערך מוסף, תעודת עוסק מורש העתק .8.10.4
1976. 

 

 להצעתו לצרף המציע שעל נוספים ונתונים מסמכים .8.11

 

המסמכים ו/או האישורים המפורטים  אתל המציע לצרף ש מחובתו לגרוע מבלי .8.11.1
 :הבאים המסמכים כלבמסמך זה, עליו לצרף להצעתו גם את 
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 עניינים ניגוד היעדר בדבר תצהיר .8.11.1.1
 

באמצעות נושא משרה בכיר מטעמו, כי  יצהיר המציע .8.11.1.1.1
השתתפותו בהליך זה וחתימת הסכם עם העירייה לא יהיה 
תוך כדי הימצאות במצב של ניגוד עניינים, וכי אין בינו 
המציע ו/או בעלי המניות שלו ו/או נושאי משרה בכירים בו 

' מס כטופסקשרי משפחה, וזאת בהתאם לנוסח המצורף 
 להליך זה.  15

 
ה ישמש, בין היתר, לקבלת אישור היועץ המשפטי ז תצהיר .8.11.1.1.2

 של העירייה טרם החתימה על ההסכם עם הזוכה. 
 

 עובדים זכויות שמירת בדבר תצהיר .8.11.1.2

 

המציע יצרף להצעתו תצהיר בכתב שלו ושל בעלי השליטה  .8.11.1.2.1
למסמכי המכרז,  4טופס מס' בו, בנוסח המצורף כמסמך 

פי חוקי -עלבדבר קיום חובותיו בעניין זכויות העובדים, 
העבודה ועל פי צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים 

 הרלבנטיים. 

 

בתצהיר יפורטו כל ההרשעות בדין פלילי של המציע, בעלי  .8.11.1.2.2
שליטה בו וחברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה, 
במידה והיו כאלה, וכן כל הקנסות שהושתו על מי מאלה 

גין ידי מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה ב-על
הפרה של חוקי העבודה בשלוש השנים האחרונות מהמועד 
האחרון להגשת ההצעה. המציע יצרף אישור של מנהל 
ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה בדבר ההרשעות 

 והקנסות כאמור או העדרם. 
 

אם המציע או מי מבעלי השליטה בו הורשעו בשלוש השנים  .8.11.1.2.3
בירות האחרונות בעבירה פלילית אחת או יותר מבין הע

ההצעה , 4המנויות בחוקי העבודה והמפורטים בטופס 
 . תיפסל על הסף

 
ידי מינהל -אם המציע או מי מבעלי השליטה בו נקנסו על .8.11.1.2.4

( קנסות או 2ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה בשני )
יותר, בגין העבירות המנויות בחוקי העבודה המפורטים 

פסל על ההצעה תי, בשלוש השנים האחרונות, 4בטופס מס' 
. מובהר בזאת כי מספר הקנסות בגין אותה עבירה הסף

 ייספרו כקנסות שונים. 
 

לצרף אישור העירייה תהיה רשאית לדרוש מן המציעים  .8.11.1.2.5
מעודכן של מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה 

, על מנת בדבר ההרשעות והקנסות כאמור או העדרם
 .להוכיח את עמידתו של המציע בדרישה לעיל
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 פלילית הרשאה היעדר בדבר ירתצה .8.11.1.3

 

יצהיר באמצעות נושא משרה בכיר מטעמו, כי  המציע .8.11.1.3.1
המציע עצמו וכן, כל אחד מבעלי המניות שלו וכל אחד 
מנושאי המשרה במציע )כגון: חברי דירקטוריון, מנכ"ל, 
משנה למנכ"ל, סמנכ"ל, מנהל כספים, מנהלי תפעול, מנהל 

 7במהלך  הורשעוכוח אדם או משאבי אנוש וכיו"ב(, לא 
)שבע( השנים שקדמו להגשת ההצעה למכרז בעבירה שיש 

 . 14' מס כטופסעמה קלון, זאת בהתאם לנוסח המצורף 
 

 עמה שיש עבירה, "14' מס טופס ולעניין זה סעיף לעניין .8.11.1.3.2
, וכן, המידות בטוהר פגיעה בה שיש עבירה כל הנם" קלון

 "עוון"; או"פשע"  מסוג עבירה על
 

לתצהיר ייפוי כוח לצורך בירור במרשם יצרף  המציע .8.11.1.3.3
, עליהם יחתמו כל אחד 14הפלילי, בנוסח המצורף לטופס 

מבעלי המניות של המציע, וכן, כל אחד מנושאי המשרה 
 אצל המציע.  

 
המציע בעבירה כאמור, תהיה רשאית ועדת  הורשע .8.11.1.3.4

המכרזים לפסול את ההצעה וייראו אותה כאילו לא עמדה 
 בתנאי הסף. 

 

 המציע של לפרופי .8.11.1.4
 

 :הבאים הפרטים יפורטו ובו, המציע של פרופיל להצעתו לצרף המציע על
 

ההתאגדות של המציע ובתחילת הפעילות של המציע.  צורת .8.11.1.4.1
ככל שהמציע נמנה על אשכול חברות, עליו לתאר בתמצית 
את הגופים האחרים החברים באשכול החברות, הקשר 

כל אחד מן בינם לבין המציע, וכן, תחום הפעילות של 
 הגופים הללו. 

 

 נשוא השירותים מתןבתחום  המציע של פעילותו תיאור .8.11.1.4.2
 .ההליך

 
 .במציע השותפים או המניות בעלי פירוט .8.11.1.4.3

 
 המציע. של המשרה ונושאי הדירקטוריון חברי פירוט .8.11.1.4.4

 

נושאי המשרה הבכירים אצל המציע )נשיא, מנכ"ל,  פירוט .8.11.1.4.5
 איש, ירהבכ הכספים איש, הבכיר התפעול איש"ם, סמנכלי

 פועלת המפעיל שאצל)ככל  הנהלה חברי, הבכיר האדם כוח
 (;מנהל ועד או לדירקטוריון בנוסף הנהלה

 
 עבודות בתחום עבודות המציע ביצוע עבורם לקוחות פירוט .8.11.1.4.6

 ציבוריים לגופים דגש מתן תוך, הקבלניות הבנייה
לעיל(. ככל שלמציע יש לקוחות  9.2כהגדרתם בסעיף 

רהט, עליו לציין גם את הלקוחות  הפועלים בתוך העיר
 הפרטיים הללו.   
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נתון אחר או נוסף שהמציע יראה לראוי ולנכון בנסיבות  כל .8.11.1.4.7
 העניין. 

 
 חתום הסכם .8.11.2

 
(, כשהוא 'ב מסמך) זו להזמנה המצורף ההסכם את להצעתם לצרף המציעים על

ידי -החתימה מטעמו, והחתימה מאומתת על מורשיידי המציע או -חתום על
 ד. עו"

 

 חתומים טפסים .8.11.3

 
 15 עד 1' מס כטפסיםהמציעים לצרף להצעתם, את כל הטפסים המסומנים  על

 ם.מיחתוו יםמלא םהמצורפים להזמנה זו, כשה

 

 מסמכים רכישת על אסמכתא .8.11.4

 
 .המכרז מסמכי רכישת על המעידה אסמכתא להצעתם לצרף המציעים על

 

ועדת המכרזים לפיו משתתף מסוים  באישור של איןהסר כל ספק, מובהר ומודגש, כי  למען .8.12
עומד בתנאי הסף של המכרז כדי להוות אישור סופי ומוחלט לגבי עמידתו של אותו משתתף 

המכרזים רשאית  ועדתלקבלתה של החלטה סופית,  עדמקרה,  ובכלבתנאי הסף של המכרז, 
 עםמט לפסול אף, ובמידת הצורך, הסף בתנאי המשתתפים עמידת את מחדש ולבחון לשוב

 .הסף בתנאי עומדות הן כי ואושר כן לפני נבדקו שהצעותיהם מציעים זה
     

 מסמכים שלמתהו להצעה הבהרות מתן .9

 

שומרת על שיקול דעתה הבלעדי לדרוש מכל אחד מן המציעים מתן הבהרות בכתב  העירייה .9.1
לאמור בהצעתו, וכן, השלמת מסמכים או אסמכתאות נוספים הדרושים לדעתה לצורך 

ההצעה ו/או הבהרתה )ויראו הליך זה כהליך למתן הבהרות להצעה(, לרבות, לצורך  בדיקת
 עמידת המשתתפים בתנאי הסף של הליך זה )נכון למועד הגשת ההצעה למכרז(.  הוכחת

 

אינה חייבת לעשות שימוש בהליך הבהרות ו/או השלמת מסמכים חסרים בהצעה  העירייה .9.2
צוות הבדיקה שימונה לבדיקת ההצעות או לשיקול מסוימת, והדבר נתון לשיקול דעתו של 

 דעתה של ועדת המכרזים עצמה.  
 

, אין באמור לעיל, כדי לגרוע מזכותה של ועדת המכרזים להחליט על פסילת הצעות משכך
שהחומר לא צורף במלואו ובהתאם לאמור לעיל בתנאי מכרז זה; עם זאת, בטרם פסילת 

 השלמות לקבלת בבקשה השונים למציעים לפנות יתרשא תהא המכרזים ועדת, כאמור הצעה
 .לידיה שנמסר לחומר בנוסף, נוספים מסמכיםאו /ו נמסר שלא לחומר

 
 את בדיעבד המוכיחים מסמכים השלמת לאפשר כדי זה בסעיף באמור אין כי, מודגש .9.3

 במועד במציע התקיימו לא הללו)כאשר  לעיל שפורטו הסף בתנאי מסוים מציע של עמידתו
 ערבות של תיקונה, לרבות, הבנקאית הערבות של באיחור הגשה או( למכרז הצעתו הגשת

 .  זה הליך תנאי לפי פגומה בנקאית

 

הבדיקה או ועדת המכרזים )לפי העניין( יקצבו מועדים לשם עמדתו של כל מציע כאמור  צוות .9.4
 בדרישתה להשלמת המסמכים. 
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   המחיר הצעות .10

 
 המחיר הצעות הגשת אופן .10.1

 
 עבודה ליוםגלוי  אומדןהמחיר תהיינה בשיטה של מתן הנחה על סכום  הצעות .10.1.1

 1.5פי מספר הכלים וסוגיהם המפורטים בסעיף  ל שעות עבודה( (8מלא )שמונה )
 .  לעיל

 

יעה אופני  טרקטור, תומשאישלוש  העמדת הכולל עבודה ליוםהעירייה  אומדן .10.1.2
גם  –גבי משאית ומנוף )ול מקצועיים נהגיםאחד, ושתי משאיות עם מנוף, וכן 

(. מובהר, כי אומדן זה 8טופס מס' כמפורט בטופס הצעת המחיר ) הינו, עוזר(
 שעות עבודה(.  8ליום עבודה מלא )מתייחס 

 
התמורה תשולם לפי ביצוע בפועל, לפי מספר ימי עבודה מלאים של כי  מובהר .10.1.3

 הוותכל כלי שבו יעשה שימוש, ובכל מקרה, אין באמור בהליך זה, כדי ל
ל ימי עבודה פינוי כמות מינימאלית או מקסימלית של פסולת או של התחייבות
לצורך הליך זה בלבד,  יםנמסר ניםנתוה, ואל מעבר לנקוב בהליך זה בכל חודש

 .  כלשהי בצורה זה נתון על להסתמך זכאי יהיה לא הזוכה, מקרה בכלו
 

לעיל(,  1.3סעיף  במקרה של צורך בתגבור בכלי רכב נוסף )ראה לעניין זה,
ידי -התמורה שתשולם עבור כל יום תיגבור תהיה בהתאם להצעה שנתנה על

 הזוכה לכלי הרכב הרלבנטי. 
  

 עבור יינתן והוא סופי הינו הכולל ההצעה סכום כי מובהר ספק כל הסר למען .10.1.4
 של השיקולים כל את ויבטא המרכיבים כל את ויכלול השירות מתן מרכיבי כל

עבודה, שכר  שכר(: רק לא)אך  לרבות מטעמו המחיר הצעתל בנוגע המציע
מנהלים, יועצים, ביטוח, תקורה, רווח קבלני, הובלה, ייעוץ משפטי, עלויות 

 "ב.וכיו חשבונות הנהלת, מים, חשמל, דלקיםהנהלה וכלליות, תשלומי חובה, 

 

הקליטה  ואגרתהיטל ההטמנה  -תשלומים לאתר ההטמנה ב תישא הרשות .10.1.5
אל  הרשות)לרבות פסולת על כל סוגיה( שתפונה משטח שיפוט  הפסולתשל 

מאושר ע״י טמנה תחנת המעבר ו/או אל כל אתר פסולת מעורבת ו/או כל אתר ה
 . הרשות ידי על שייקבע כפיהמשרד להגנת הסביבה, 

 
מובהר, כי הפסולת תפונה לאתר "דודאים" או לאתר" גני הדס" המצויים 

  יקול דעתה של העירייה.בסמוך לעיר רהט, ובהתאם לש
 

לזוכה יהיה כנגד  התשלום, ככל שהרשות לא תשלם ישירות לאתר ההטמנה
 . בפועל הצגת אסמכתא על ביצוע ההטמנה

 
לחוק  9עניין מכרז זה, ״סכום היטל ההטמנה״ הוא הסכום הקבוע בתיקון מס' ל .10.1.6

ז ובתוספת לתיקון, הידוע במועד פרסום מכר 1984-שמירת הניקיון, התשמ״ד
שיתעדכן מעת לעת בתקופת ההתקשרות עם הקבלן הזוכה )לרבות  כפיזה ו

  (.האופציות בתקופת
 

לעניין מכרז זה, "אגרת ההטמנה" הנו התשלום שמבוצע לאתר ההטמנה מכוח 
 הוראות חוק העזר הרלבנטי של המועצה האזורית בני שמעון. 

 
ידו, -מוצע עלמציע ימלא את פרטיו המלאים ואת שיעור ההנחה הכולל ה כל .10.1.7

 למסמכי המכרז.  8' מס כטופסזאת על גבי המסמך המצורף 
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)לא  במקור אותה ולהגיש, בלבד כחול בעט למלא יש הכספית ההצעה את .10.1.8
 . (ההצעה של צילומי העתק יתקבל

 

, זה הליךנשוא  השירות מתןידם עבור -על המוצעת ההנחהיפרטו את  המציעים .10.1.9
 "(.  המוצעת התמורהן: ")להל בלבד 8' מס טופסזאת על גבי 

 

 האחוז עשיריתידם, עד לרמה של -על תהמוצע ההנחה את יציינו המציעים .10.1.10
 .(הנקודה לאחר ספרה אחתל עד)כלומר, 

 

ידם הן במספרים והן במילים, כל -המציעים לציין את ההנחה המוצעת על על .10.1.11
 יגבר. במקרה של סתירה בין השניים, 8' מס בטופסזאת במקום המיועד לכך 

 . מיליםבאמור ה

 

ניתן יהיה להוסיף על אומדן העירייה, אך ניתן יהיה שלא לציין  לא, כי יודגש .10.1.12
, ובמקרה כאמור, התמורה (0%הנחה כלל או לציין הנחה בשיעור אפס אחוזים )

  .תהיה לפי אומדן העירייה
 

הצעה שתכלול תוספת מחיר על אומדן העירייה )אפילו לגבי רכיב אחד בלבד 
 . ידי ועדת המכרזים-על !!(, תיפסל

 

את ההצעה הכספית יש להגיש במעטפה נפרדת וסגורה )על המציעים לצלם  .10.1.13
ולמלא אותו בהתאם להוראות סעיף זה(, ולסמן אותה כ"הצעה  8את טופס מס' 

כספית". ההצעה הכספית תיפתח ותיבדק רק לאחר בדיקת עמידתם של 
ות של המציעים שעמדו )ייפתחו רק המעטפ המציעים בתנאי הסף של הליך זה

 בתנאי הסף(.

 

או משאית עם מנוף  טרקטור או משאיתעל ידי המציע לכל רכיב  שצוין הסכום .10.1.14
)להלן:  לאותו רכיב ידי המציע-יהווה את התמורה הכספית המוצעת על

, והיא תחייב את המציע לכל אורך תקופת ההתקשרות "(הכספית התמורה"
  .ו/או לעניין הוספת כלי רכב נוספים

 

ו/או הסתייגויות ו/או הערות  תוספות(  8מס'  טופסלכלול בהצעת המחיר ) אין .10.1.15
ו/או תנאים ו/או בקשות. הצעות שלא יוגשו בהתאם להוראות סעיף זה ויכללו 

-תפסלנה על –תוספות ו/או הסתייגויות ו/או הערות ו/או תנאים ו/או בקשות 
 ידי ועדת המכרזים.  

 

. ועדת המכרזים תהיה רשאית לפסול 8' מס ופסט על לחתום המציעים על חובה .10.1.16
 ידי המציע. -(, לא ייחתמו על8הצעות, אשר הצעותיהם הכספיות )טופס מס' 

 

 הוראות שונות –הכספית  ההצעה .10.2

 
)או כל עדכון שיבוצע בעקבות משא ומתן שיתקיים עם הזוכה(,  8מס'  טופס .10.2.1

 ישמש כנספח התמורה של ההסכם שייחתם עם הזוכה. 

 

לרבות, כפי  –שתשולם לזוכה תהיה בש"ח, בהתאם להצעתו הכספית  התמורה .10.2.2
 שתהיה לאחר משא ומתן שנוהל עם הזוכה במכרז )אם ינוהל מו"מ כאמור(. 

 
התמורה יתווסף מע"מ כחוק, והוא יהיה בהתאם לשיעור המחייב בדין,  לסכום .10.2.3

 כפי שיהיה מעת לעת. 
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כם, ובהיעדר הגדרה התמורה יהיו בהתאם למוגדר בהס תנאי ההצמדה של .10.2.4
  .צמודה תהיה לא התמורהכאמור, 

 
 ומועדי התשלום, יהיו בהתאם למוגדר בהסכם.   זוכהתנאי תשלום התמורה ל .10.2.5

 

הסר כל ספק מובהר כי סכום ההצעה הכולל הינו סופי והוא יינתן עבור  למען .10.2.6
, ויכלול את כל המרכיבים ויבטא את כל השיקולים של השירות מתןכל מרכיבי 

בנוגע להצעת המחיר מטעמו לרבות )אך לא רק(: ציוד ואביזרים )לרבות,  עהמצי
ציוד ואביזרים מתכלים(, שכר עבודה, שכר מנהלים, יועצים, ביטוח, תקורה, 
רווח קבלני, הובלה, ייעוץ משפטי, עלויות הנהלה וכלליות, תשלומי חובה, 

 , מים, הנהלת חשבונות וכיו"ב. חשמל, דלקיםהסעה, 
 

 בין ההצעותהבחירה  .11

 

 המרזים ועדת של הדעת שיקול .11.1

 

 בהצעה הזוכה תהיה בהתאם להוראות הליך זה.  הבחירה .11.1.1

 

, ועדת המכרזים תמליץ על הצעת המחיר הכשרה והזולה ביותר העומדת ככלל .11.1.2
 בפניה, זאת בכפוף לכל דין. 

 
 להתקשר רהט עיריית מצד התחייבות להוות כדי זה בסעיף באמור אין, זאת עם .11.1.3

 בעל על להמליץ רשאית תהיה והועדה, ביותר הזולה ההצעה בעל עהמצי עם
 .היתרונות מירב את לעירייה שתעניק ההצעה

 
מקרה, ועדת המכרזים ו/או ראש העירייה שומרים על שיקול דעתם הבלעדי  בכל .11.1.4

 שלא להתקשר עם בעל ההצעה הזולה ביותר או עם בעל הצעה כלשהו. 
 

 העירייה תההצעה הזוכה, רשאי חירתובבמסגרת שיקוליה בהליכי המכרז ב .11.1.5
המציע  ןלהביא בחשבון, בין היתר, את השיקולים שיפורטו להלן, ולדרוש מ

 ראיות לשביעות רצונה להוכחתם, וזאת, גם לאחר פתיחת ההצעות:

 

ניסיונו של המציע בביצוע עבודות דומות בעבר, אמינותו, כישוריו,  .11.1.5.1
או /ול צוות ניהולי מומחיותו ותחומי מומחיותו, לרבות קיומו ש

 והן לחיוב הןם וכן, המלצות אודות המציע, מיצוות טכני מתאי
 .לשלילה

 

המוצעים, או נתונים מיוחדים  יםאיכות העבודה או השירות .11.1.5.2
 עבר ניסיון, לרבות, בעירייה הקיימות למערכותשלהם, והתאמתם 

 )לחיוב או לשלילה(.  המציע עם בעבודה
 

הצעה הזולה ביותר לבצע את מידת יכולתו של בעל ה בחינת .11.1.5.3
העבודה, לרבות, בדיקת צבר העבודות ו/או העומס המוטל עליו 
ולרבות, בחינת יכולתו להשלים את העבודות בהתאם ללוחות 

 הזמנים שנקבעו להשלמת הפרויקט. 
 

 חובת לתקנות 22 בתקנה המפורטים מידה אמת או אחר שיקול כל .11.1.5.4
 מסוים מציע של רעב ניסיון, לרבות, 1993-"גתשנ, המכרזים

 )לחיוב או לשלילה(. העירייה עבור קודמות עבודות בביצוע
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 הגרלה של דרך על הזוכה ההצעה בחירת .11.1.6

 

של שוויון בין הצעות )לרבות במקרה של שוויון בין הצעות  במקרה .11.1.6.1
לאחר ניהול משא ומתן בין המציעים השונים(, תהיה העירייה 

 הנמוכות הן יהםשהצעות המשתתפים בין הגרלה לערוך רשאית
 .ביותר

 

תתבצע בפני נציגי המשתתפים )נציג מורשה בלבד(,  ההגרלה .11.1.6.2
בנוכחות חברי ועדת המכרזים, בישיבה שתתכנס במיוחד לשם כך. 
משתתף יהיה רשאי להודיע בכתב בלבד, כי הוא מוותר על זכותו 

 להשתתף בהגרלה, בין בעצמו ובין באמצעות נציג מטעמו. 

 

ך של נטילת מעטפות אטומות ובלתי מזוהות, תהיה על דר ההגרלה .11.1.6.3
אשר יונחו על שולחן הישיבות של ועדת המכרזים. בתוך המעטפות 
יהיה פתקים, בהם ייכתב "זוכה" או "לא זוכה", והן יופקדו 
במעטפה אחת, בתיבת המכרזים טרם ישיבת ועדת המכרזים בה 

 תתקיים ההגרלה. 

 

יעים המשתתפים סדר בחירת המעטפות יוסכם בין המצ קביעת .11.1.6.4
 ידי הטלת מטבע.   -בהגרלה. בהיעדר הסכמה, ייקבע הסדר על

 

 טעויות תיקון .11.2

 

המכרזים, רשאית לתקן טעויות סופר או טעויות חשבונאיות שנתגלו  ועדת .11.2.1
 בהצעות שהוגשו לה. 

 

הטעות יעשה במהלך בדיקת ההצעות בידי הועדה )או מי מטעמה( וירשם  תיקון .11.2.2
 בפרוטוקול. 

 
 התיקון תימסר למציע.  על ההודעה .11.2.3

 
 הצעות פסילת .11.3

 

המכרזים תפסול הצעות שאינן עומדות בתנאי הסף והיא רשאית לפסול   ועדת .11.3.1
הצעות שהוגשו בחוסר תום לב ו/או שהן תכסיסניות ו/או בלתי הוגנות ו/או 
פוגעות בעקרונות השוויון במכרז, וכן, הצעות שהן חסרות, מוטעות, או 

כונות או על הבנה מוטעית של נושא המכרז, זולת מבוססות על הנחות בלתי נ
 אם החליטה הועדה אחרת. 

 

 שיפלו טכניים פגמים על למחול העירייה של מזכותה לגרוע כדי באמור אין .11.3.2
 .לב בתום בהצעה

 
 .דין כלפי -על העירייה לטובת העומד סעד מכל לגרוע כדי זה בסעיף באמור אין .11.3.3

 
 הזוכה במכרז .11.4

 
יה תבחר את הזוכה בהתאם להוראות מכרז זה, המכרזים של העירי ועדת .11.4.1

 ותמליץ לראש העירייה כי העירייה תתקשר עמו בהסכם. 
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אחר שניהלה מו"מ עם המציעים, לועדת המכרזים תשקול את ההצעות ו/או  .11.4.2
 מכן תקבל את החלטתה.  ולאחרכמפורט לעיל ו/או קיבלה מהם הבהרות, 

 

ה המתאימה ביותר, או המכרזים רשאית להחליט על בחירת ההצע ועדת .11.4.3
להחליט לא לבחור כל הצעה שהיא, והכול במטרה להבטיח את מירב היתרונות 

 לעירייה. 

 

. אחת כיחידה חל והוא( לעיל)כהגדרתו  הפרויקט לכלל ביחס הנו דנא המכרז .11.4.4
 .הפרויקט מתוך לחלקים ביחס רק הצעות תתקבלנה לא

 
 יחידה צעהה .11.5

 
ל שלאחר בדיקת תנאי הסף ו/או שתוגש למכרז הצעה יחידה, או ככ ככל .11.5.1

 תהההמכרזים כי נותרה בפניה הצעה יחידה, היא  לועדתההצעות לגוף, יתברר 
)ו( לתקנות העיריות )מכרזים( 22בהתאם להוראות תקנה סעיף  להחליט רשאית

 . 1987-תשמ"ח –

 

 המכרזים תנמק את החלטותיה לעניין הצעה יחידה.   ועדת .11.5.2
 

על פסילת המכרז מן הנימוקים המפורטים המכרזים תחליט  שוועדת ככל .11.5.3
 בסעיף זה, יחולו הוראות סעיף זה להלן בכל הנוגע לפרסום מכרז חדש. 

 

 ופרסום למכרז חדש ההצעות במדרג השני המציע עם התקשרות .11.6

 

 הזכות את לעצמה שומרת העירייה, דין כל"י עפ העירייה מזכויות לגרוע מבלי .11.6.1
 הפרויקט את שיבצע מנת על, שהוגשו ההצעות במדרג השני המציע אל לפנות

 שהזוכה מקום כל, במכרז אחר זוכה על שהוכרז לאחר גם וזאת הצעתו"י עפ
 הטכניים המפרטיםאו /ו המכרז תנאי"י עפ בהתחייבויותיו עומד אינו הראשון

 .אחר טעם מכל או ההסכםאו /ו

 

 לא. ההצעת קבלת על לעירייה להודיע ימים 7 של שהות תהא שני שידורג למציע .11.6.2
 לחזור העירייה רשאית תהא, בשלילה שהשיב או, שני המדורג המציע כן עשה

 .הלאה וכך שלישי שידורג למציע זו הצעתה את ולהציע
 

נמצא מציע בהתאם להוראות סעיף זה, תהיה העירייה רשאית לפרסם מכרז  לא .11.6.3
 חדש.  

 

-לע שהזוכה בכך מותנית זה סעיף להוראות בהתאם העירייה של התקשרותה .11.6.4
 את הן, ובהסכם זו בהזמנה הקבועים במועדים, לעירייה ימציא, זה סעיףפי 

 (.בהסכם)כהגדרתם  הביטוח עריכת אישור את והן הביצוע ערבות
 

 סייגים .11.7

 

לגרוע מסמכויותיה על פי כל דין, ועדת המכרזים  ומבלי, לעילעל אף האמור  .11.7.1
 רשאית שלא להכריז על מציע כלשהו כזוכה במכרז.

 

, העירייהלכל פיצוי או שיפוי מאת  םזכאי ולא יהי המציעים, במקרה כזה .11.7.2
 לרבות, בגין רכישת מסמכי המכרז. 
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 מיוחדים במקרים העירייה ראש סמכות .11.8

 
 רהט העיר מועצת שלאו /ו העירייה ראש של מסמכותו לגרוע כדי, זה בהליך באמור אין

 [.חדש]נוסח  העיריות לפקודת)ג( 148 סעיף להוראות בהתאם
 

 הסכםה .11.9
 

הסר ספק מובהר, כי עובר לחתימת ההסכם וקבלת צו התחלת עבודה לא יהא קיים  למען
 תוקף בין הצדדים. -הסכם בר

 

 הזוכה בהצעה עיון זכות .11.10

 
רשאי לעיין בהחלטה הסופית  יהאשתתף במכרז מ, כל המכרזים כלליבהתאם ל .11.10.1

מקבלת  יום 30בתוך  זאת, בנימוקיה ובהצעת הזוכה במכרז, המכרזים תשל ועד
 ההודעה על תוצאות המכרז.

 

, או המכרזים ועדת תיהא רשאי לעיין בחלקים של החלט לאשתתף במכרז מ .11.10.2
של ההצעה הזוכה, אשר העיון בהם עלול לדעת ועדת המכרזים לחשוף  בחלקים

סוד מסחרי, או סוד מקצועי, או לפגוע בביטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה, 
 או בביטחון הציבור.  בכלכלתה

 
, תפנה העירייה לבעל ההצעה הזוכה ותבקש את לעיון הזכות מימוש טרם .11.10.3

עמדתו )לא יאוחר משלושה ימי עסקים( לעניין הטלת חסיון על חלקים מן 
ההצעה הזוכה, והיקף העיון ייקבע לאחר קבלת עמדה זו )או בהיעדרה אם בעל 

 ההצעה הזוכה לא הגיב במועד שנקבע(.  

 

כאמור במשרדי העירייה בלבד, בכפוף למשלוח יהיה לעיין במסמכים  ניתן .11.10.4
בקשה בכתב לעיון, ולתיאום מראש של מועד העיון עם נציג העירייה, ובכפוף 

. חדשים שקלים מאה)במילים: ₪  100לתשלום קבוע )בגין הוצאות( בסך של 
כולל מע"מ(, עבור כל פגישת עיון, וזאת לכיסוי העלויות הכרוכות בעיון; לסכום 

 ע"מ כחוק. זה יצורף מ
 

שיבקש לקבל העתק צילומי של המסמכים הפתוחים לעיון ישלם  משתתף .11.10.5
נוסף, עבור תצלום של כל עמוד סטנדרטי )בגודל ₪( )חצי  ₪  0.5לעירייה סך של 

A4.) 
 

"י ע שיקבע סכום תשלום כנגד תהיה, מסמכים שאינם חומרים של העתק קבלת .11.10.6
 .העניין נסיבות ולפי לעת מעת, העירייה גזבר

 
כי בעל ההצעה הזוכה יהיה זכאי לעיין במסמכים של כל אחד מן  מובהר .11.10.7

המשתתפים שמימש את זכותו לעיין במסמכי ההצעה הזוכה. עיון כאמור של 
 בעל ההצעה הזוכה יהיה בהתאם להוראות סעיף זה. 

 
 תנאים כלליים .12

 

 חלהדין ה .12.1

 

 עת. מדינת ישראל, בנוסחם מעת לב החליםהליך זה כפוף לדיני המכרזים  .12.1.1

 

 תערכנה ותוגשנה בהתאם לכל דין. ההצעות .12.1.2
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והמציעים ייחשבו כמי שקיבלו ייעוץ משפטי מתאים לצורך השתתפות בהליך  .12.1.3
מראש  שויתרווהגשת ההצעות, וכן, כל ייעוץ מקצועי אחר. המציעים יחשבו כמי 

קבלתו של ייעוץ משפטי או ייעוץ -על כל טענה ו/או דרישה בעניין קבלתו או אי
 י אחר.מקצוע

 
 תניית שיפוט ייחודית .12.2

 
 ךהמשפט המוסמ יתזה ו/או להסכם הנכרת מכוחו, יידון אך ורק בב למכרזכל עניין הנוגע 

 שבע.   בארעיר ב מצוי מושבו מקום ואשר בתובענה לדון עניינית מבחינה
 

 וצאות ההשתתפות בהליךה .12.3

 

י המכרז , רכישת מסמכלרבותשא לבדו בהוצאות השתתפותו בהליך, ימציע י כל .12.3.1
 וביצוע בדיקות נשוא המכרז. 

 

  לא יהא זכאי לכל שיפוי מאת העירייה בגין הוצאות אלה. המציע .12.3.2

 

 הפרויקט ביצוע תחילת דחיית או העירייה ידי על ביטול .12.4

 

 עירייה רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את ההליך דנא. ה .12.4.1

 

לבצע את הפרויקט בעצמה או ידי העירייה, היא תהא רשאית -ההליך על בוטל .12.4.2
באמצעות צדדים שלישיים, מבלי שתהא למציעים כל טענה או תביעה בקשר 

 לכך. 

 

 תקציביים שיקולים .12.4.3

 

נשוא מכרז זה,  השירות מתןהסר כל ספק, מובהר בזאת כי  למען .12.4.3.1
לרבות ביצוע באופן מלא, מותנה בקבלת אישור תקציבי או קיומו 

על זכותה המלאה לבטל את  של תקציב. לפיכך, העירייה שומרת
)כולן או חלקן(,  השירות מתןהמכרז ו/או לדחות את מועד תחילת 

 עם ההתקשרות ביצוע תוך השירות מתןלהקטין את היקף  או
 . תקציביים משיקוליםכתוצאה  הזוכה המציע

 

 בהתאם יוגשו המציעים של ההצעות כי מפורשת בצורה מובהר .12.4.3.2
 יראו, למכרז ההצעות גשתה ובעצם, הפרויקט של המלא להיקפו

, לעיל האמור את ומאשרים שמסכימים כמי המציעים את
 זה בעניין העירייה כנגד תביעהאו /ו דרישה, טענה כל על מוותרים

 כנגד תביעהאו /ו דרישה, טענה כל להעלות שלא ומתחייבים
 מתן תחילת מועד דחייתאו /ו המכרז ביטול עם בקשר, העירייה
 .המכרז לפי היקפו או השירות

 
מובהר, כי במקרה ובו יוקטן היקף הביצוע של המכרז בשל  עוד .12.4.3.3

הנסיבות המפורטות בסעיף זה, לא ייחשב הדבר כהקטנה של 
החוזה שייחתם בין הצדדים. העירייה תפעל להקטנת היקף 
הביצוע, ככל הניתן, באופן יחסי לכלל העבודות, והתשלום בפועל 

ות שבוצעו, בהתאם יהיה בהתאם למדידה בפועל של העבוד
 . המציע בהצעתלמחירים הנקובים 
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ומודגש, כי יראו כל מציע המגיש את הצעתו למכרז, כאילו  מובהר
הסכים מראש לאמור לעיל, והזוכה מוותר בזאת על כל טענה ו/או 
דרישה ו/או תביעה ו/או זכות כלפי העירייה, בגין הקטנת היקף 

 . בשל היעדר תקציב כאמור השירות מתן
 

מובהר, כי במקרה של ביטול המכרז כתוצאה מאי קבלת אישור תקציבי,  עוד .12.4.4
מסמכי המכרז להחזר מחיר מסמכי המכרז  רוכשיומטעם זה בלבד, יהיו זכאים 

שרכשו, אולם לא יהיו זכאים לפיצוי נוסף כלשהו, לרבות הוצאות הכנת ההצעה 
  וכל הוצאה אחרת שהוציאו בקשר עם המכרז. 

 

 בודדתצעה ה - ההצעה .12.5

 

 למכרז.  דמשתתף רשאי להגיש הצעה אחת בלב כל .12.5.1

 

, או הנשלט על ידו, או הנשלט על ידי במציעהאמור לעיל חל גם על מי ששולט  .12.5.2
" כאחזקה של שליטהגורם שלישי השולט גם בו. לצורך כך מוגדר המונח "

 -או הזכות למנות יותר מ/ומזכויות הצבעה באסיפה הכללית  20%-למעלה מ
 .התאגיד את המנהל בגוף יםחברמה 25%

 
 המכרזים תפסול הצעות שיתברר כי הוגשו בניגוד להוראות סעיף זה.  ועדת .12.5.3

 

 המכרזיםקביעת בית משפט מוסמך הנוגדת את החלטת ועדת  .12.6

 

"(, והוא יחל הזוכה המקוריהיה וייקבע על ידי ועדת המכרזים זוכה )להלן: " .12.6.1
ת משפט מוסמך כי זכייתו של בעבודתו, ובעקבות הליך משפטי ייקבע על ידי בי

או /ו"( הזוכה האחרהזוכה המקורי בטלה וכי תחתיו מוכרז זוכה אחר )להלן: "
 פסיק, מתחייב הזוכה המקורי לההעבודות ביצוע להמשך מניעה צו שיינתן ככל

את ביצוע העבודות ולהעביר לעירייה את כל המידע המצוי אצלו בצירוף דו"ח 
וצעו על ידו, ולאפשר כניסת הזוכה האחר לעבודה שכבר ב פעולותעדכני באשר ל

באופן בטוח ומסודר, ובכלל זה לקיים את כל ההנחיות שיינתנו לו בדבר מועד 
 העברת האחריות על ביצוע הפרויקט. 

 

זכייתו של הזוכה המקורי, הוא לא יהיה זכאי לשום פיצוי בגין ביטול  בוטלה .12.6.2
ידיו בפועל, עד למועד -צעה עלזכייתו כאמור, אלא לתשלום עבור העבודה שבו

 הפסקתה בפועל. 
 

 כתובות הצדדים ואופן משלוח הודעות .12.7

 

או /ו העירייה מטעם הודעות כי מובהר, הזה הליך הוראות יתר מכל לגרוע מבלי .12.7.1
 תוקף כל יהיה ולא, בלבד בכתב יישלחו, העירייה אל המשתתפים מטעם הודעות

 .אחרת דרך בכל אופה -בעל שניתנו מצגאו /ו הודעה לכל

 

העירייה כמפורט לעיל, אצל מזכיר  במשרדיכתובתה של ועדת המכרזים היא  .12.7.2
 העירייה.

 

במסמכיהם. בהיעדר כתובת  שנקבעהכתובתם של המשתתפים תיראה ככתובת  .12.7.3
אחת, תיחשב הכתובת שנמסרה בעת מפגש המציעים ככתובת המחייבת מטעם 

 . המציע, אלא אם המציע הודיע בכתב ומסר כתובת אחרת
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 כאילו אותה יראוכל הודעה אשר תישלח על ידי העירייה ו/או ועדת המכרזים,  .12.7.4
 :הבאים לתנאים בהתאם( העניין לפי הזוכה)או  המשתתפים אצל התקבלה

 
ואז יראו את  –ידי משלוח ההודעה באמצעות דואר רשום -על .12.7.4.1

( ימי 3תוך שלושה )ב המשתתפיםההודעה כאילו התקבלה אצל 
 וח; עסקים מיום המשל

 

ואז יראו את  –ידי משלוח באמצעות בפקסימיליה או בדוא"ל -על .12.7.4.2
 ההודעה כאילו הגיעה ליעדה כעבור יום עסקים אחד; 

 

 בעת מסירתה. –ביד  מסירה או אישית מסירה באמצעות .12.7.4.3
 
 
 

 ,ובברכה רב בכבוד
 
 

 אלקרינאוי  טלאל
 העירייה  ראש
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 1ופס מס' ט
 

 טופס הצעהו ההזמנה תנאי הבנת אישור
 

 לכבוד
 רהט  עירית

 
 .א.נ,ג
 

 ברחבי העיר רהטשונים מאתרים  יבשה פינוי מפגעים ופסולת -  12/2018מכרז מס'  הנדון:
 

למדנו והבנו את האמור בהם,  ,12/2018 מכרז, כי קראנו בקפידה את מסמכי מאשרים"מ הח אנו .1
עשויים להשפיע על ובדקנו בקפידה את כל הדרישות, התנאים והנסיבות, הפיזיים והמשפטיים, ה

-ידיעה או אי-, וכי אנו מוותרים בזאת מראש על כל טענה שעילתה באיהשירות מתןהצעתנו או על 
הבנה של דרישות, תנאים או נסיבות כלשהם, פיזיים ומשפטיים, העשויים להשפיע על הצעתנו או 

 .המכרז הליכי נשוא העבודהעל ביצוע 
 דרך על המצורפים במסמכים וכןזמנה להציע הצעות, אנו הח"מ, מסכימים לתנאים המפורטים בה .2

 .וצרופותיהם םעל כל נספחיהו ההפניה
עם קבלת אישורכם בכתב על קבלת הצעתנו, יהוו התנאים המפורטים בה, על כל נספחיה, הסכם  .3

 מחייב מבחינתנו.
הזמנה לנו, כי תנאי בלעדיו אין תוקף להתקשרות עם הרשות בהסכם לביצוע העבודות נשוא ה ידוע .4

הינו חתימת חוזה וקבלת אישורי הרשות בתאם למסמכי ההליך. בכל מקרה שבו לא יתקבל אישור 
הרשות למי מהמפורטים לעיל, ו/או לא יוגשו כל המסמכים הנדרשים בתוך פרק זמן זה, תהיה 
רשאית הרשות לפי שיקול דעתה המוחלט להתקשר בהסכם לביצוע העבודות נשוא המכרז עם קבלן 

שהו, ולא תהיה לנו כל טענה ואנו מוותרים על כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי הרשות אחר כל
 בקשר להתקשרותה עם אחר, על אף זכייתנו במכרז.   

המפורטת בהסכם  תפי דרישתכם ולהפקיד בידיכם את הערבו עלאנו מתחייבים לבוא למשרדכם  .5
המסמכים והראיות הנוספים הטעונים המצורף למכרז, את פוליסות הביטוח המפורטות בו ואת כל 

 המצאה.
 (.הארכה)כולל  ערבות פקיעתהצעתנו זו תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה, עד תאריך  .6
אנו מתחייבים למנוע את גלוי פרטי הצעתנו ו/או לא לגלותם לאחרים בכלל, ולמשתתפים אחרים  .7

 במכרז נשוא הצעתנו זו בפרט.
ונספחיה, מצורפת בזאת ערבות בנקאית, ערוכה לפקודתכם כבטחון לקיום הצעתנו, על כל פרטיה  .8

 הזמנה להציע הצעות.ב המפורטים לתנאים בהתאם
שנזכה במכרז, כתב ערבות זה יוחזר לידינו לאחר שנפקיד בידיכם את פוליסות הביטוח,  ככל .9

 הערבויות והמסמכים האחרים הנזכרים בהסכם הנכלל בהצעתנו זו.
ת ו/או את פוליסות הביטוח ו/או את המסמכים האחרים הנזכרים במידה ולא נפקיד את הערבויו .10

ימים, יראה הדבר כהפרה יסודית, כמוגדר בחוק החוזים )תרופות בשל הפרת  7בהסכם הנכלל תוך 
לחלט את סכום הערבות  יתזכא הרשות א, ומבלי לפגוע ביתר זכויות הרשות, תה1970-( תשל"אחוזה

בשל הפרת ההסכם ו/או במהלך  העל הנזקים שנגרמו ל הבנקאית כפיצוי קבוע ומוערך מראש
 המו"מ.

 ההסכם בחתימת מותנה, מכך המשתמע כל על, ההתקשרות תחילת מועד כי הבנו כי מצהירים אנו .11
 . הרשות מאת עבודה הזמנת וקבלת הרשות ידי על

 
 
 כבוד רב,ב
 
 

                                               _______________           ___________________ 
 חתימה וחותמת המציע                                                               תאריך           
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 2ופס מס' ט
 

 תאגיד מטעםאישור זכויות חתימה 
 

 2018תאריך: ___ ____ 
 

 
 :לכבוד

 רהט עיריית
 

 א.ג.נ.
 

 דתאגי בשםאישור זכויות חתימה הנדון: 
 
 

הנני, עו"ד/רו"ח ____________________ מאשר בזאת, כי ____________________, החתום/ים 
"( במסגרת ההזמנה להציע הצעות המציעעל ההצעה שהוגשה על ידי ____________________ )להלן: "

 "(המכרז)להלן: " ברחבי העיר רהט שונים מאתריםיבשה פינוי מפגעים ופסולת  - 12/2018 למכרז
 מוסמך/ים לחייב את המציע בחתימתו/ם, והיא מחייבת את המציע לכל דבר ועניין בנוגע למכרז.

 
 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,
 
 
 
 
 _______________ 

 .ר. ____________מ
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 3ופס מס' ט
 

 (הצעהערבות בנקאית )ערבות 
 

 _____/_____/2018תאריך 
 

 לכבוד
 רהט עיריית

 
 א.ג.נ.

 
 :'__________ערבות בנקאית מס הנדון:

 
 

ים בזאת כלפיכם לשלם /"( ערבהערבים)להלן: " הח"מ, ו י/"(, אנהמבקשעל פי בקשת ________ )להלן: "
"(, סכום הערבותאלף שקלים חדשים( )להלן: " חמישים) ₪ 50,000לכם כל סכום לפי דרישתכם, עד לסכום 

 הצעות עגרת הליך הזמנה להציבקשר לעמידתו של המבקש בהתחייבויותיו הכלולות בהצעה שהגיש במס
 .ברחבי העיר רהטשונים מאתרים יבשה פינוי מפגעים ופסולת  12/2018מס'  למכרז

 

אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום אשר יצוין באותה דרישה,  .1
, לפי ( ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדנו7באופן מיידי ובכל מקרה לא יאוחר מתום שבעה )

 הכתובת המופיעה בראשית כתב ערבות זה. 
 

יכול שתהיה לשיעורין,  הלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות ז .2
וכי התשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה 

 לא יעלה על סכום הערבות.
 
ה היא בלתי מותנית, ובכלל זה לא תהיו חייבים להסביר, לנמק, לפרט, התחייבותנו לפי כתב ערבות ז .3

 לבסס או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש.

 

, כפי שיתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית הבנייה תשומותערבות זו צמוד למדד  סכום .4
מדד סיס לצורך חישוב ההצמדה הינו לסטטיסטיקה או כל גוף רשמי אחר שיבוא במקומה, מדד הב

 ערבות מתן במועד הידוע המדד שהינו ,)או בסמוך( 2018 אפריל 15פורסם ביום  אשר 2018 מרץחודש 
 .זו

 
 כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה.  .5
 
 . 2018 יולי 31 כתב ערבות זה יעמוד בתוקפו עד ליום .6
 
 

 ,רב בכבוד
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 4' מס טופס
 

 ציבוריים יםגופ עסקאות חוקלפי  תצהיר
 
 

 את להצהיר עליי כי שהוזהרתי לאחר____________,  שמספרה.ז. ת בעל"מ, _____________ הח אני
 .כדלהלן בכתב מצהיר, בחוק הקבועים לעונשים צפוי אהיה כן אעשה לא אם וכי, האמת
 

 "(.המציע"מ )להלן "בע___________________  בחברת מניותבעל /כמנהל משמש אני .1
 
)להלן:  1976 -"ו התשלעושה תצהירי זה מידיעתי האישית, על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  אני .2

 שפורסם 12/2018 'מס למכרז המציע"(, זאת כחלק מהגשת הצעת ציבוריים גופים עסקאות חוק"
 "(. המכרזידי עיריית רהט )להלן: "-על
 

 הכנסה מס פקודת פי על לנהלם עליוש והרשומות החשבונות פנקסי את הלנמ המציע כי לאשר הריני .3
 ;1975-ערך מוסף, התשל"ו מס וחוק[ חדש]נוסח 

 
 על מוסף ערך מס למנהל ולדווח ויהכנסות על השומה לפקיד לדווח הגנו המציע כי לאשר הריני .4

 .מוסף ערך מס חוק לפי מס עליהן שמוטל עסקאות
 

ה בעל/ת זיקה אליו/ה )כהגדרת למועד עריכת תצהירי זה לא הורשע/ה המציע/ה ולא הורשע/ עד .5
מונח זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים( ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה 

 .1987 -"ז התשמולפי חוק שכר מינימום,  1991 -"א התשנשלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, 

 

 אשר, המציע מטעם כהצהרה אף תיראה היא מכך לגרוע ומבלי, ובאחריותי אישית הינה זו הצהרתי .6
 .זו הצהרה למסור אותי הסמיך

 

 .אמת - תצהירי ותוכן חתימתי זו, שמי זהו כי מצהיר אני .7

 
_____________ 

 ה/המצהיר חתימת
 

 אישור
 

.ר. _________, מאשר/ת בזה כי ביום _______________ מהח"מ, עו"ד _____________  אני
 שמספרה.ז. בת______ אשר זיהה/תה עצמו/ה התייצב/ה בפניי מר/גב' __________

 לא אם וכי האמת את להצהירה /עליו כיה /שהזהרתיו ולאחר, אישי באופן לי____________/המוכר/ת 
 עליוה /וחתםה /תצהירו נכונות אתה /אישר, בחוק הקבועים לעונשיםה /צפויתהא /יהא כןתעשה /יעשה
 .בפניי

 
________________ 

 מת("ד )חתימה +חותעו
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 5' מס טופס
 

 _____/____/2018 :תאריך
 

 {החשבון רואה משרד שללוגו /פירמה נייר גבי על האישור את להעלות}יש 
 

  לכבוד
 המכרזים ועדת

 רהט עיריית
 
 .א.נ,ג

 
 "מ/ח.פ._____________בע______________  חברת:  הנדון

 
 

 12/2018' מסגשת הצעת המציע למכרז "(, ובמסגרת ההמציע____________ )להלן: " של חשבון כרואי
 :כדלקמן לדווח מתכבדים אנו, רהט העיר ברחבי שונים מאתרים יבשה ופסולת מפגעים פינוישעניינו 

 
 כולל לאויותר, ₪(  מיליון) ₪ 000001,0,מחזור כספי של לפחות   בעללאשר כי המציע הינו  הריני .1

של  המבוקרים"ת הכספיים הדוחופי -את עלז, 2016, 2015, 2014, בכל שנה משנות הכספים "ממע
 המציע לשנים אלה.

 

מציע המפורט לעיל, הן מפעילותו של המציע בלבד, ללא הכנסות ה של הכספי המחזור כי לאשר הריני .2
 .עמוהנובעות מפעילות של גופים או תאגידים הקשורים 

 

ערת עסק חי" או , לא רשומה "ה6201של המציע לשנת  המבוקרלאשר כי בדו"ח הכספי  הריני .3
"אזהרת עסק חי" או כל הערה חשבונאית אחרת, שיש בה כדי להתריע על מצבו הכספי של המציע 

 להמשיך לקיים את עסקיו ו/או יכולתו לעמוד בהתחייבויותיו. 
 
 
 
 

 ,רב בכבוד
 
 
 

 "חרו________________, 
 "ח _________________רו משרד
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 6' מס טופס
 

 השירותים במתן וןניסי בדבר המציע תצהיר
 

 את להצהיר עליי כי שהוזהרתי לאחר.ז. _______________, תת /בעל"מ, _____________ הח אני
 לצורך כדלהלן בכתב בזהה /מצהיר, בחוק הקבועים לעונשיםה /צפוי אהיה כן אעשה לא אם וכי האמת
 ':א שבמסמך הסף בתנאי עמידתי הוכחת

 
____________________ )להלן:  של________)אחר( / התפעולמנהל /כללי כמנהל משמש אני .1

  12/2018תצהיר זה כחלק מהצעתו של המציע במסגרת מכרז מס'  ליתן"( ומוסמך מטעמה המציע"
 "(.המכרז)להלן: "

 

 מצהיר, כי המציע סיפק את השירותים הבאים כמפורט להלן:    הנני .2
 

 'ה עבודה 'ד עבודה 'ג עבודה 'ב  עבודה א'  עבודה 
      

ניתן  עבורו הגוף שם
 השירות או העבודה

 

     

 או העבודה מהות
 שירות שניתנוה
 

     

כספי של  היקף
  עבודה או השירותה

 ושבוצע
 

     

 מתן תחילת מועד
או ביצוע  השירות
 העבודה

 

     

 הביצוע סיום מועד
או  השירותשל 

 העבודה
 

     

מטעם  קשראיש  שם
 ותפקידו  מזמיןה
 

     

 אישישיר של  טלפון
 הקשר

     

 
 .נוספים פרויקטים להוסיף רשאים המשתתפים. א :הערות
, בטבלה אשר הפרטים את למלא ניתן, הפרטים להשלמת מקום חוסר של במקרה. ב  

 .ממנו נפרד בלתי וכחלק לתצהיר שיצורף מסמך באמצעות
 

  כל זאת כדלקמן: להוכחתכן, מצורפות אסמכתאות והמלצות  כמו .3

 
 ': _______________א לעבודה המלצות+  אסמכתאות 3.1

 
 ': _______________ב  לעבודה המלצות+  אסמכתאות 3.2

 
 ': _______________ג  לעבודה המלצות+  אסמכתאות 3.3
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 ': _______________ד  לעבודה המלצות+  אסמכתאות 3.4

 
 ': _______________ה  לעבודה המלצות+  אסמכתאות 3.5

 
 _____________נוספות:  __ המלצות 3.6

 

לגרוע מן האמור לעיל, אני מבקש לבסס את הניסיון של המציע לצורך עמידה בתנאי הסף על  מבלי .4
לעיל, וכן, המלצות שונות שניתנו  2סמך פרויקטים שכמו כן, מצורפות אסמכתאות כנדרש בסעיף 

 לבקשת המציע בגין מתן פרויקטים קודמים שבוצעו על ידי המציע. 

 
 .אמת תצהירי ותוכן חתימתי זו, שמי זהו כיה /מצהיר אני .5

 
 
 

_____________ 
 ה/המצהיר חתימת

 
 

 אישור
 

.ר. ____, מאשר/ת בזה כי ביום _______ התייצב/ה בפניי מר/גב' מהח"מ, עו"ד _______  אני
ה /הרתיושהז ולאחר, אישי באופן לי' _________/המוכר/ת מס.ז. בת________ אשר זיהה/תה עצמו/ה 

, בחוק הקבועים לעונשיםה /צפויתהא /יהא כןתעשה /יעשה לא אם וכי האמת את להצהירה /עליו כי
 .בפניי עליוה /וחתםה /תצהירו נכונות אתה /אישר

 
___________________ 

 "ד )חתימה +חותמת(עו
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 7' מס טופס
 12/2018מכרז 

 "תיווך"דמי  תשלום אי בדבר הצהרה
 
"מ הח אנו, 1977-"זהתשל, העונשין חוקורים החלים עלינו מכוח הדין, לרבות לחובות ולאיס בנוסף .1

 :כדלקמן בזאת ומצהירים מתחייבים__________________________________ 

 

להציע ו/או לתת ו/או לקבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר  לא .1.1
עקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של עיריית בעל ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או ב

 כלאו /ו מטעמה מיאו /ו העירייה עובדאו /ו בעירייה תפקיד בעל או"( העירייה)להלן: " רהט
 .ממנו הנובעיםהזמנה /הסכם כלאו /ו התקשרות להליך בקשר, אחר גורם

 

 עובדאו /ו ייהבעיר תפקיד בעל עם, בעקיפיןאו /ו במישרין, פעולה לשתףאו /ו לשדל לא .1.2
 להליך הקשורסודי /חסוי מידע לקבל מנת על אחר גורם כלאו /ו מטעמה מיאו /ו העירייה

 .ממנו הנובעיםהזמנה /הסכם לכלאו /ו התקשרות

 

 עובדאו /ו בעירייה תפקיד בעל עם, בעקיפיןאו /ו במישרין, פעולה לשתףאו /ו לשדל לא .1.3
או /ו מלאכותית בצורה מחירים לקבוע הבמטר אחר גורם כלאו /ו מטעמה מיאו /ו העירייה

 .תחרותית לא

 

לעיל במסגרת הליכי ההתקשרות של העירייה ו/או  1.3עד  1.1"ק בספעלנו בניגוד לאמור  לא .1.4
 כל הסכם/הזמנה שנובעים מהם.

 

 לעצמה שומרת העירייה כי לנו ידוע, לעיל 1 בסעיף לאמור בניגוד פעלנו כי סביר חשד ויתעורר במידה .2
 נעשתה כי חשד קיים לגביו ההתקשרות בהליך לשתפנו לא, הבלעדי דעתה שיקול"י עפ, הזכות את

 הצעתנו את לקבל לאאו /ו"( ההתקשרות הליך: "זה)בסעיף  אחר הליך בכלאו /ו, כאמור הפעולה
 זמן בכל לבטלאו /ו ההתקשרות בהליך זכייתנו את שהוא זמן בכל לבטלאו /ו ההתקשרות בהליך
 .ההתקשרות מהליך הנובעיםזמנה הה/ההסכם את שהוא

 

 המעורבים מטעמנו ומי סוכנינו, נציגינו, שלנו משנה קבלני, עובדינו לידיעת זה סעיף תוכן נביא אנו .3
 .ממנו הנובעיםהזמנה /הסכםאו /ו העירייה של התקשרות בהליך שהיא דרך בכל
 

ריית רהט ושעניינו: ידי עי-על רסםפוש 12/2018זו ניתנת כחלק מהגשת הצעה למכרז מס'  הצהרה .4
 .ברחבי העיר רהט מפגעים ופסולת יבשה מאתרים שונים פינוי 

 
 

 ולראיה באתי/באנו על החתום:
 

 שם: _____________________
 

 חתימה: ___________________
 
 ותמת )חברה(: ______________ח
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 8' מס טופס
 למכרזכספית  הצעה טופס

כניס למעטפה נפרדת וסגורה ולצרף אותה ליתר הערה: את טופס ההצעה הכספית יש לה]
מסמכי ההצעה. המעטפה תפתח רק לאחר בדיקת תנאי הסף. הצעות כספיות שיצורפו 

 [באופן גלוי, יביאו לפסילת ההצעה על הסף וההצעה כולה לא תיבדק
 

  לכבוד
 המכרזים ועדת

 רהט עיריית
 
 .א.נ.,ג
 

 רהטת יבשה מאתרים שונים ברחבי פינוי מפגעים ופסול 12/2018מס'  מכרז:  הנדון
 

הח"מ __________________ )שם מלא של המציע(, ת.ז./ח.פ. _________________מגיש  אני .1
שונים מאתרים יבשה פינוי מפגעים ופסולת   - 12/2018מס'  מכרז למכרזבזאת הצעה כספית 

 "(המכרז) להלן: " ברחבי העיר רהט

 

 על המכרז את היטב קראתי"ל, הנ למכרז הצעתי והגשת זו תכספי הצעה מילוי טרם כי לאשר הריני .2
 שקראתי ולאחר, למכרז הכספית ההצעה בהגשת העוסקים הסעיפים כל, לרבות, השונים מסמכיו
 לאופן הנוגע בכל זכותאו /ו דרישהאו /ו טענה כל על בזאת מוותר אני, הדברים את היטב והבנתי

 הכספיות ההצעות להגשת הנוגעים הפרטיםאו /ו וניםהנת כל, לרבות, המכרז מסמכי מנוסחים שבו
 .במכרז הזוכה זכאי יהיה לו הכספי למרכיבאו /ו למכרז

 

לאשר כי הצעתי זו ו/או התמורה הכספית שתשולם לי עבור מתן השירותים נשוא המכרז,  הריני .3
לרבות כוללת את כל העלויות הדרושות לשם ביצוע העבודות בהתאם למסמכי המכרז ו/או ההסכם, 

 תשלומים לעובדים שלא יפחתו מן הקבוע בכל דין. 
 

כן, הריני להצהיר, כי ההצעה הכספית המוצעת על ידי להלן, כוללת את כל ההוצאות לשם ביצוע  כמו .4
מלא ושלם של כל הפעילות בהתאם לתנאי מסמכי המכרז ועל פי כל דין וכי הוצאות אלה כוללות, 

ות הנדרשות על פי מסמכי המכרז, את המחויבויות הניהוליות בין היתר, את כל הפעילויות והפעול
הנוספות, הפעלת מערכת דיווחים, עלויות מנהלה, ביטוחים, ערבויות, עלויות ארגון, תיאום וריכוז 

 כלל הפעולות הארגוניות בקשר לביצוע העבודות ועוד. 

 

לבד, ובכל מקרה של לי והודגש, כי עליי למלא את ההצעה הכספית באמצעות עט כחול ב הובהר .5
 סטייה מהוראות אלה, לא אוכל להעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנוגע לנכונות הנתונים. 

 
"מ והמע"מ מע כוללת אינה, לעיל המוצעת הכספית להצעה בהתאם שתשולם התמורה כי לי ידוע .6

 .דיןפי -על לשיעורו בהתאם בנפרד לה יצורף

 

 זו הצעה"ל, הנ בהליך ואזכה ובמידה, ועניין דבר לכל אותי בתמחיי הכספית הצעתי כי לי ידוע .7
 .עמי שייחתם ההסכם שלפי התמורה נספח את יהוו, זה בנספח והאמור

 
 מתןועדת המכרזים תמליץ על ההצעה הכשירה בה סכום הפינוי המצטבר לחודש בגין ידוע לי כי  .8

 הוא הנמוך ביותר. השירות 
הדרוש לביצוע העבודה, נשוא הצעה ולפי המחירים הרשומים כוללת את כל   ההצעהידוע לי כי  .9

כוללים את כל ההוצאות הכלליות והמקריות שעלולות להידרש לביצוע העבודה בכל נספח זה, ב
 )כמפורט במסמכי המכרז(. היקפה ושלמותה
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 . צמודה בצורה כלשהיוהיא לא תהיה הנה סופית ומוחלטת, התמורה ידוע לי כי  .10
 

לאתר  ידוע לי כי התשלום הוא בגין ביצוע בפועל וכפוף להמצאת אסמכתאות אודות פינוי הפסולת .11
 הטמנה מורשה כדין. 

 

 אין בהערות לגרוע אלא רק להוסיף על שאר האמור במסמכי ההליך. .12
 

 :כדלקמןהינה  הנדרשות העבודות כלללביצוע  הצעתילאור כל האמור לעיל, להלן  .13
 

טור אספקת טרק סוג הרכב הנדרש מסד
יעה אופני 

)בהתאם 
לדרישות סעיף 

להזמנה  .5.11
להציע הצעות 
 למכרז( + נהג

משאית אספקת 
)בהתאם לדרישת 

 1.5.2סעיף 
להזמנה להציע 

הצעות למכרז( + 
 נהג

 משאיתאספקת 
)בהתאם  עם מנוף

לדרישת סעיף 
להזמנה  3.51.

להציע הצעות 
 למכרז( + נהג

 ועוזר
 8מחיר ליום עבודה מלא )  .13.1

ללא מע"מ ]ואומדן  –שעות( 
 העירייה[

 
1,600 ₪ 

 
1,600 ₪ 

 
1,950 ₪ 

 2 3 1 *עבודה  כמות נדרשת ליום  .13.2
מחיר ליום עבודה  "כסה  .13.3

ללא מע"מ  –שעות  (8מלא )
 ]אומדן העירייה[. 

3,200 ₪ 4,800 ₪ 3,900 ₪ 

 שיעור הנחה מוצע  .13.4
]ניתן לציין שיעור הנחה 

 ** שונה לכל סוג[

___________% 
 במילים:

_____________ 

___________% 
 במילים:

_____________ 

___________% 
 במילים:

_____________ 
מחיר ליום עבודה  "כסה  .13.5

מע"מ  ללא –שעות  (8מלא )
 ]לאחר הנחה[. 

 
_____________ 

 
_____________ 

 
_____________ 

מע"מ ליום עבודה מלא   .13.6
 ]לאחר הנחה[

 
_____________ 

 
_____________ 

 
_____________ 

מחיר ליום עבודה  סה"כ  .13.7
 בתוספת  –שעות  (8מלא )

 חה[. המע"מ ]לאחר הנ

 
_____________ 

 
_____________ 

 
_____________ 

 
 ____________ לאחר הנחה ובתוספת מע"מ: –הצעה כוללת ליום עבודה )של שלושת הרכיבים( 

 
תשלום יום עבודה לכלי רכב, ובכל מקרה, לא יהיה ידוע לי כי התמורה המשולמת הינה על בסיס  .14

במספר הסבבים שיבצע כל כלי רכב כאמור ו/או מספר האתרים שכל כלי רכב כאמור יידרש לעבוד 
ספת או חריגה, ובכל לתשלום תמורה נובהם במהלך אותו יום עבודה, כדי להוות בסיס ו/או עילה 

 . יס יומייהיה אך ורק לפי בסמקרה, התשלום 
 
 
 
     

 חתימת המציע +חותמת  החותם ותפקידושם   תאריך
 

 :הערות
להזמנה להצעות למכרז לגבי האפשרות שמספר  1.3תשומת לב המציעים להוראות סעיף  (:13.2*  )סעיף 

 כלי הרכב ישתנה בעת ביצוע עבודות במקביל )שלב א' ושלב ב'(, והתיגבור האפשרי.
)ההנחה באחוזים( והתחשיב  13.4בסעיף יכריע האמור במקרה של טעות בתחשיב,  (:13.4** )סעיף 

 . יתוקן בהתאם לשיעור ההנחה שניתן 13.7עד  13.5הכספי שבסעיפים 
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 9' מס טופס
 ביטוח עריכת ישורא

 
 לכבוד

 עיריית רהט
 "(המזמינה)להלן: "

 
 א.ג.נ.,

 
 

 אישור על קיום ביטוחים של____________  ח.פ  ___________ ) להלן "הקבלן" ( הנדון:    
 ) להלן "ההסכם" (  12/2018מכרז הסכם שנכרת מכוח   עםבקשר 

 
 

אנו הח"מ, _________________חברה לביטוח בע"מ, מצהירים ומאשרים בזאת כי אנו מבטחים את 
 הקבלן באמצעות הפוליסות להלן:

 
 פוליסות לביטוח חובה.

 
ביטוח צד שלישי של הרכב מורחב לרכבים המשמשים את הקבלן .   פוליסות לביטוח רכב צד שלישי / מקיף

 לשפות את המזמינה בגין מעשה או מחדל של הקבלן.
 

 .  פוליסה לביטוח אחריות מעבידים
הפוליסה מבטחת את חבות הקבלן כלפי כל העובדים המועסקים על ידו  . הביטוח מורחב לשפות את 

 על ידי הקבלן. המזמינה  והבאים מטעמה, במידה ויחשבו כמעבידים של העובדים המועסקים
 

 פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי
 הפוליסה מבטחת את  אחריותו של הקבלן כלפי צד שלישי כלשהו, לרבות המזמינה,  בגבולות אחריות של 

 לתובע אחד ובמצטבר במשך תקופת הביטוח. ₪   4,000,000
 הרמה , פריקה וטעינה .ביטוח זה מכסה תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי ,שימוש מכשירי 

הביטוח מורחב לשפות את המזמינה  והבאים מטעמה בגין מעשה או מחדל של הקבלן, ובכפוף לסעיף 
 אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מהמבוטחים על פי ביטוח זה. 

 
 הפוליסות לעיל תהינה כפופות להוראות להלן: .1

 
טין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר, כל סעיף המפקיע או מק .א

פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", המזכה -לא יופעל כלפי המזמינה ולגביה הביטוח על
אותה במלוא השיפוי  המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בבטוחי המזמינה, מבלי שתהיה 

לחוק חוזה הביטוח,  59יוב כאמור בסעיף לנו זכות תביעה ממבטחיה להשתתף בנטל הח
 . ולמען הסר ספק אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפיהם .1981-התשמ"א

 
הביטוחים על פי הפוליסות הנ"ל לא יצומצמו ולא יבוטלו במשך תקופת הביטוח, אלא אם  .ב

 יום מראש. 60תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי המזמינה לפחות 
 
 פויות עצמיות ותשלום פרמיות יחולו על הקבלן בלבד.השתת .ג
 
אנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי המזמינה והבאים מטעמה ולמעט כלפי מי שגרם לנזק  .ד

 בזדון.
 
אי קיום תנאי מתנאי הפוליסות על ידי הקבלן בתום לב לא יפגעו בזכויות המזמינה והבאים  .ה

 מטעמה.
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יפגענה מחמת אי הודעה על אירוע נזק ו/או איחור זכויות המזמינה והבאים מטעמה לא ת .ו
 בהגשת תביעה בתום לב. 

 
 

 אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש ע"י האמור לעיל.
 
 

 בכבוד רב,
 
 

  ________     __________ _______________          ____________ 
 תפקיד החותם           חתימת וחותמת המבטח    החותםתאריך       שם         

 
 

 רשימת הפוליסות מתאריך עד תאריך פוליסה מס'
 ביטוח צד שלישי   
 ביטוח אחריות מעביד   
    

 
 

 :פרטי סוכן הביטוח
 

 שם _____________;  כתובת ________________;  טלפון ____________
 
 
 

 מוארך לתקופה, כדלקמן: אנו מאשרים כי תוקף אישור זה
 
 

 רשימת הפוליסות: מתאריך עד תאריך פוליסה מס'
 ביטוח צד שלישי   
 ביטוח אחריות מעביד   
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 10' מס ופסט
]נוסח כתב הערבות המצורף הוא לעניין שלב א' כהגדתו במסמכי המכרז. תשומת לב 

בי ערבות נוספים, בתנאים המציעים לכך שביצוע שלב ב' ו/או אופציות מחייב המצאת כת
 להזמנה להציע הצעות למכרז[ 4.1.1ובסכומים המפורטים בסעיף 

 
 ביצוע ערבות כתב

 
 

 לכבוד:
___________________ 

 

 שם הבנק:  _________________.
 סניף הבנק: _______________. 

 מס' טלפון של הסניף:  ___________ .
 מס' הפקס של הסניף: ____________.

 
   ערבות בנקאית מספרנדון: ה

 
לפי בקשת _________________ ]המציע[ מס' זיהוי ____________ מרחוב  .1

( אנו "הנערב"________________________________ ]כתובת מלאה כולל מיקוד[ )להלן: 
  שבעים וחמישה)במילים: ₪  75,000ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לסילוק כל סכום עד לסך 

או להסכם  12/2018( שתדרשו מאת הנערב בקשר למכרז מס' "סכום הערבות"ש"ח( )להלן:  אלף
 שנכרת מכוחו. 

(,כפי שהוא מתפרסם מפעם וירקות פירות)כולל  לצרכן המחיריםסכום הערבות יהיה צמוד למדד  .2
 ( בתנאי הצמדה שלהלן:"המדד"לפעם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן: 

לעניין ערבות זו יהא מדד חודש _________ שהתפרסם בתאריך _________)או סודי" "המדד הי 
 בסמוך( בשיעור __________ נקודות.

לעניין ערבות זו יהא המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם עפ"י ערבות "המדד החדש"  
 זו.

 הפרשי הצמדה לעניין ערבות זו יחשב כדלקמן: .3
עלה לעומת המדד היסודי יהיו הפרשי הצמדה בסכום השווה למכפלת אם יתברר כי המדד החדש  

 ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום החילוט מחולק במדד היסודי.
אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום  

 הערבות ללא כל הפרשי הצמדה.
( ימים ממועד קבלת דרישתכם בפקסימיליה 5יאוחר מחמישה ) לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא .4

או בכתובתנו המפורטת לעיל, אנו נשלם לכם את כל הסכום הנקוב בדרישה, ובלבד שלא יעלה על 
סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון 

בקשר לחיוב כלפיכם או  לדרוש תחילה את סילוק כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לנערב 
 הסכום האמור מאת הנערב. 

מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות זה יכול שתהיה לשיעורין, וכי התשלום  .5
יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא יעלה על 

 סכום הערבות.
לעיל, יעשה על ידנו על דרך של העברה בנקאית לחשבונכם על פי הפרטים  3ף התשלום כאמור בסעי .6

שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם על פי שיקול דעתכם 
 הבלעדי.

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום __________ )כולל( בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה  .7
רכה על ידכם. כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל אצלנו בכתב ולא ומבוטלת, אלא אם הוא
 יאוחר מהתאריך הנ"ל.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .8
 

 בכבוד רב, 
 

  בע"מ בנק _______________ 
 טופס זה חייב בחתימה + חותמת אישית של ה"ה _________________________ וחותמת הסניף.
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 11' מס טופס
 

 בנק חשבון פרטי טופס
 תאריך:___________        

 לכבוד
 )גזברות( רהט עיריית

 
 .א.נ, ג

 בנק חשבון פרטי: הנדון
 

 "(הספק________________________________  )" :עסק/  שותפות/  החברה שם
 ביצוע על הודעה למשלוח כתובת
 :תשלום

 ___________ עיר' _________________מס' _____ רח
 _________ פקס__________  טלפון__________  מיקוד

 _______________________________ עוסק מורשה:  מספר
_______________  סניף' מס____________  הבנק שם :תשלומים להעברת הבנק פרטי

 ________ חשבון' מס_________________  הבנק כתובת
 נחזירם, הבנקאית ההעברה באמצעות בחשבוננו כספים בטעות שיופקדו שבמידה, בזה מתחייבים הננו

 .שהות ללא רהט עיריית לגזברות
 

_________________ ________________ 
 חותמת+  חתימה שם

 
 "חרו"ד / עו אישור

 
.ר. ____________ מרח' ______________________ מאשר/ת, מעו"ד / רו"ח ____________  אני

 את מחייבת וחתימתם"(, קבלןהחתימה מטעם _____________)"ה מורשייא חתימת כי החתימה לעיל ה
 .קבלןה
 

_______________________ _____________ 
 תאריך חותמת+  חתימה

 
 הבנק אישור

 "ל.הנ הלקוח של הבנק חשבון כפרטי לעיל הפרטים את מאשרים הננו
 
 

___________ ___________________ ___________________ 
 הבנק חותמת הבנק חתימת תאריך

 
עם פרטי החשבון המפורט  המחאה )צ'ק( לצרףשל הבנק, ניתן אישור הערה: במקום 

 . , ולסמן אותה "מבוטל/ת"לעיל
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 12' מס טופס
 

 עובדים העסקת בתחום החקיקה לקיום בדבר התחייבות תצהיר
 
 

 אהיה וכי האמת את לומר עלי כי זהרתישהו לאחר.ז. _______________ ת"מ __________ הח אני
 :כדלקמן בזהה /מצהיר, כן אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשיםה /צפוי

 
 12/2018"(, במסגרת מכרז מס' המציע_________________ )להלן: " מטעם זה תצהיר נותן הנני .1

 .מאתרים ברחבי העיר רהטיבשה פינוי מפגעים ופסולת  שעניינו"( המכרז)להלן: "

 

 משמש בתפקיד ________________ אצל המציע, ומוסמך לתת תצהירי זה מטעמו.  ניא .2
 

פי -על, עובדים זכויות שמירת בעניין עליו המוטלות החובות כל את מקיים המציע כי להצהיר הריני .3
, זה תצהירי לעניין. כמעסיק המציע על החלים הקיבוציים וההסכמים ההרחבה צווי, העבודה חוקי

 :אלה חוקים מכוח שהותקנו תקנות, וכן, להלן המפורטים החוקים מן אחד כל הם", דההעבו חוקי"

 

 1945פקודת תאונות ומחלות משלוח יד )הודעה(,  .3.1
 1946פקודת הבטיחות בעבודה,  .3.2
 1949 -חוק החיילים המשוחררים )החזרה לעבודה(, תש"ט .3.3
 1951-חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א .3.4
 1951-חוק חופשה שנתית, תשי"א .3.5
 1953-חוק החניכות, תשי"ג .3.6
 1953-חוק עבודת הנוער, תשי"ג .3.7
 1954-חוק עבודת נשים, תשי"ד .3.8
 1954-חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד .3.9

 1958-חוק הגנת השכר, תשי"ח .3.10
 1959-חוק שירות התעסוקה, תשי"ט .3.11
 1967-עבודה בשעת חירום, תשכ"ז חוק שירות .3.12
 1995-חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ"ה .3.13
 1957-יבוציים, תשי"זחוק הסכמים ק .3.14
 1987-חוק שכר מינימום, תשמ"ז .3.15
 1988-חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח .3.16
 1991-חוק עובדים זרים )העסקה שלא כדין(, תשנ"א .3.17
 1996-אדם, תשנ"וחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח  .3.18
 1998-פרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח .3.19
 1998-מינית, תשנ"חלחוק למניעת הטרדה  8סעיף  .3.20
  1957-חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז .3.21
 2001-חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א .3.22
 2000-לחוק מידע גנטי, תשס"א 29סעיף  .3.23
  2002-חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, תשס"ב .3.24
 2006-חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, תשס"ו .3.25
התקין(,  א לחוק הגנה על עובדים )חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל 5סעיף  .3.26

 1997-תשנ"ז
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http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/A7A9F028-3364-4657-B55B-519576164BBD.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/A7A9F028-3364-4657-B55B-519576164BBD.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=361056
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=361056
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, ציבוריים גופים עסקאות בחוק זה מונח)כהגדרת  אליו זיקה בעל כל, וכן, המציע כי להצהיר הריני .4
 ממועד האחרונות השנים 3-ב עבירות משתי ביותר הורשעו לא"( זיקה בעל)להלן: " 1976-"והתשל

 חוקי הפרת שעניינה הבעביר, זה למכרז הצעות להגשת האחרון למועד ועד האחרונה ההרשעה
 .העבודה

 

כן, הריני להצהיר כי לא הוטלו על המציע או על בעל זיקה אליו עיצומים כספיים בשל יותר  כמו .5
משש הפרות של חוקי העבודה במהלך שלוש השנים האחרונות שלפני המועד האחרון להגשת הצעות 

 למכרז. 
 

 ממינהלהפרה אחת, אם ניתן אישור זה יראו מספר הפרות שבגינן הוטל עיצום כספי כ לעניין
"ת כי ההפרות בוצעו כלפי עובד אחד בתקופה אחת שעל בסיסה התמההסדרה והאכיפה במשרד 

 משתלם לו שכר. 
 
לאשר כי ככל שהצעתו של המציע תיבחר במסגרת המכרז לביצוע העבודות הכלולות בו, הריני  הריני .6

ו יקיימו בכל תקופת החוזה שייחתם מכוח להתחייב )גם בשם המציע(, כי המציע ו/או מי מטעמ
 החוק דרישותלצורך ביצוע העבודות לפי החוזה כאמור, את  והמכרז, לגבי העובדים שיועסקו על יד

חוקי העבודה )כהגדרתם לעיל(, וכן, בכל חוקי העבודה העתידיים שיהיו מ אחד בכל המפורטות
 על החליםהוראות ההסכמים הקיבוציים בתוקף )לרבות, תיקון לחוקי עבודה קיימים(, וכן, בכל 

או יתוקנו לרבות צווי ההרחבה /ו, שייחתמו ככל, העתידיים ההסכמים ובכל כמעסיק המציע
 שהוצאו על פי הסכמים אלה.

 
לי היטב כי הפרת ההתחייבויות של המציע כמפורט בתצהירי זה, תהווה הפרה של החוזה  הובהר

 העירייה תהיה רשאית לבטל הסכם זה. שייכרת בין המציע לבין עיריית רהט, ו
 

 שמי וזו חתימתי, ותוכן תצהירי אמת.  זה .7
 
 

   
   
 

 חתימה מותאי

 
הנני מאשר כי ביום __________ הופיע בפני _________ עו"ד, מר/גב' _____________________ 

 עלה /ימתוחת משמעות אתה /לו סברתינושא/ת ת.ז. מס' ________________________ , ולאחר שה
זהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא וה, לעיל התצהיר

 .  ית/יעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפנ
 
 
 

 "דעו_______________,   
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 13' מס ופסט
 

 רהט עיריית ההסכם על חתימה טרם הזוכה הצהרת
 (12/2018' מס)מכרז 

 
הח"מ _______________ ת.ז. _____________ ו______________ ת.ז. _________________  אנו

החתימה מטעמה של _______________ בע"מ ח.פ. ____________ )להלן:  וכמורשיהמשמש/ים כמנהליה 
 "(, מצהירים ומאשרים בזאת כדלקמן:  הזוכה"
 
 בהתאם וכי  "(המכרז"ו" ההצעה)להלן: " 12/2018 'מס למכרז הצעה הזוכהידי -לע הוגשה כי לאשרו /הריני .1

 רהט עיריית של המכרזים ועדתידי -על הומלצה הזוכה של ההצעה לפיה________  מיום העירייה להודעת
 .המכרז נשוא העבודות לביצוע כזוכה

 
 בזמן אין וכי הזוכהידי -על שהוגשה כפי, בתוקף הינה למכרז הזוכה של ההצעה כי ולאשר להצהירו /הריני .2

 את מחייבת והיא"ל, הנ למכרז הזוכה בהצעת כלשהו שינוי להוות כדי ההצעה של הגשתה ממועד שחלף
 .ועניין דבר לכל הזוכה

 

 במסגרת הזוכהידי -על שנמסרו והנתונים המצגים, ההצהרות בכל שינוי חל לא כי ולאשר להצהירו /הריני .3
 דבר לכל, למכרז שהוגשה, למכרז הצעתו בתנאי לעמוד מתחייב והזוכה, המכרז הליך במהלךאו /ו ההצעה

 .הסתייגות וללא ועניין
 
 לבין העירייה בין ההסכם לחתימת תנאי שמהווה זו הצהרה עלנו /חתימתי במועד כי ולאשר להצהירו /הריני .4

 המניות מבעלי מבין מיאו /ו בו המשרה נושאי מבין מיאו /ו זוכה הזוכה מנהלי מבין מיאו /ו הזוכה, הזוכה
, עירייה עובד עםאו /ו ציבור נבחר עםאו /ו רהט עיריית עם כלשהו עניינים ניגוד של במצב מצוי איננו, שלו
 מבעלי מיאו /ו הזוכה אצל המשרה נושאי מבין מיאו /ו הזוכה ממנהלי מי ביןאו /ו הזוכה בינן קשר כל ואין

 ביני תיאום כלאו /ו עקיף קשר ובין ישיר קשר בין, במכרז שתתפושה האחרים המציעים לבין, שלו המניות
 .כלשהו פעולה שיתוףאו /ו האחרים המשתתפים לבין

 

-ו לאשר ולהצהיר כי העבודות נשוא המכרז וההסכם שאמור להיחתם מכוחו, יבוצעו באופן ישיר על/הריני .5
ל שינוי בזהות מבצע העבודות ו/או בזהות ידי, שלא באמצעות קבלן משנה שאינו עובד שכיר שלי. ידוע לי כי כ

מנהל העבודה ו/או העברת עבודות לקבלני משנה או ספקי משנה )בין באופן מלא ובין באופן חלקי(, יעשו אך 
 ורק בכתב ומראש, בהתאם להוראות ההסכם והגורמים המוסמכים בעירייה. 

 

 בהצהרה האמור כי יתברר אם כי והובהר ,זונו /הצהרתי משמעות היטבלנו /לי הובהרה כי להצהירו /הריני .6
 את לבטל רשאית תהיה רהט ועיריית ההסכם של יסודית הפרה הדבר יהווה, מדויק איננו או נכון איננו זו

  . הזוכה עם שייחתם ההסכם
 

 
 ____________ ביום החתום עלנו /באתי ולראיה

 
 

________________________  ___________________ 
   

מאשר כי ביום __________ הופיע בפני הנני 
_________ עו"ד, מר/גב' ______________ 
נושא/ת ת.ז. מס' _________________, ולאחר 

 התצהיר עלה /חתימתו משמעות אתה /לו סברתישה
זהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי וה, לעיל

ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא 
ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל /ת/יעשה כן, אישר
 .  יוחתמ/ה עליה בפנ

הנני מאשר כי ביום __________ הופיע בפני  
_________ עו"ד, מר/גב' ______________ 
נושא/ת ת.ז. מס' _________________, ולאחר 

 התצהיר עלה /חתימתו משמעות אתה /לו סברתישה
זהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי וה, לעיל

יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/
ת/יעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל 

 יוחתמ/ה עליה בפנ
   

 "דעו_______________,   ד"עו_______________, 
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 14' מס טופס

 
 פלילי רישום העדר בדבר הצהרה

 (:תאגיד הינו המציע כאשר, המציע אצל משרה נושא ידי על)תמולא 
 
 
הח"מ _______________ ת.ז. _________________, לאחר שהוזהרתי כדין כי עליי להצהיר את  ניא

 האמת וכי אם לא אעשה כן, אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן: 
 

"( המציע_______________ )להלן: " בחברת___________________  בתפקיד משמש אני .1
 (תאגיד נוהי המציע כאשר)ימולא 

 
פינוי מפגעים עניינו ש12/2018 זה ניתן במסגרת הגשת הצעתו של המציע למכרז פומבי מס' תצהיר .2

 "(. המכרז)להלן: " רהט העיראתרים שונים מרחבי פסולת יבשה מו

 
להצהיר כי בעלי המניות של המציע הם התאגידים או האנשים הבאים )יש להשלים את הסעיף  הריני .3

 לי המניות(: ביחס לכל אחד מבע

 

 .ז./ח.פ. _______________ת)חברה/מר/גב'(: ____________  שם .3.1

 

 .ז./ח.פ. _______________ת)חברה/מר/גב'(: ____________  שם .3.2
 

 לכל ביחס הסעיף את להשלים)יש  הבאים האנשים הם המציע אצל המשרה נושא כי להצהיר הריני .4
 מנהל"ל, סמנכ"ל, למנכ משנה"ל, מנכ, וןדירקטורי חברי: "משרה נושא. "המשרה מנושאי אחד

 , מנהלי תפעול, מנהל כוח אדם או משאבי אנוש וכיו"ב(:כספים

 

 ה: _________________./תפקידו.ז. __________ תגב' ____________ /מר .4.1

 

 ה: _________________./תפקידו.ז. __________ תגב' ____________ /מר .4.2

 

)שבע( השנים שקדמו להגשת ההצעה למכרז הורשעתי  7מהלך מצהיר כי המציע לא הורשע ב הנני .5
 בעבירה פלילית שיש עמה קלון )כהגדרתה במסמכי המכרז(.  

 
 , נא לציין את הפרטים הבאים )ביחס לכל עבירה(: קלון עמה שיש בעבירה הורשע שהמציע ככל

 

 (: _____________.תיק מספר)ערכאה,  המשפט בית תיק פרטי .5.1

 

 : _________________.העבירה סעיפי יאורות העבירה מהות .5.2
 

 : _______________.דין גזר מתן מועד .5.3
 

 : ______________.הדין גזר .5.4
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)שבע( השנים שקדמו להגשת ההצעה למכרז בעבירה  7מצהיר כי אנוכי לא הורשעתי במהלך  הנני .6
 פלילית שיש עמה קלון )כהגדרתה במסמכי המכרז(.  

 
 שיש עמה קלון, נא לציין את הפרטים הבאים )ביחס לכל עבירה(:  שהמצהיר הורשע בעבירה ככל

 

 (: _____________.תיק מספר)ערכאה,  המשפט בית תיק פרטי .6.1

 
 : _________________.העבירה סעיפי ותיאור העבירה מהות .6.2

 

 : _______________.דין גזר מתן מועד .6.3
 

 : ______________.הדין גזר .6.4
 

לעיל(  3המניות של המציע  )שפורטו בסעיף  בעליירה שביצעתי מול מצהיר, לאחר בדיקה וחק הנני .7
המשרה  נושאיהמניות ו/או  מבעלי אחד אףלעיל(,  4ומול נושאי המשרה של המציע )שפורטו בסעיף 

)שבע( השנים שקדמו להגשת ההצעה למכרז בעבירה פלילית שיש  7אצל המציע לא הורשע במהלך 
 ז(.  עמה קלון )כהגדרתה במסמכי המכר

 
הורשע בעבירה שיש עמה קלון, נא לציין את  המשרה מנושאיאו /ו המניות מבעלי שאחד ככל

 (: בנפרד אדם לכל וביחסהפרטים הבאים )ביחס לכל עבירה, 

 

 : _______________.המשרהנושא /המניות בעל שם .7.1

 

 (: _____________.תיק מספר)ערכאה,  המשפט בית תיק פרטי .7.2

 

 : _________________.העבירה סעיפי ותיאור העבירה מהות .7.3
 

 : _______________.דין גזר מתן מועד .7.4
 

 : ______________.הדין גזר .7.5
 

המציע ו/או מי מבעלי המניות של המציע  נגד ועומד תלוי לאבדיקה שביצעתי,  לאחרמאשר כי  הנני .8
ון )כהגדרתה עמה קל שישאישום בגין עבירה  כתבאו כנגד מי מבין נושאי המשרה של המציע, /ו

 במכרז(. 
 

שכנגד המציע ו/או כנגד המצהיר ו/או כנגד אחד מבעלי המניות של המציע ו/או כנגד אחד  ככל
מנושאי המשרה הורגש כתב אישום בעבירה שיש עמה קלון, נא לציין את הפרטים הבאים )ביחס 

 לכל עבירה, וביחס לכל אדם בנפרד(: 

 

 ______.: _________המשרהנושא /המניות בעל שם .8.1

 
 (: _____________.תיק מספר)ערכאה,  המשפט בית תיק פרטי .8.2

 
 : _________________.העבירה סעיפי ותיאור העבירה מהות .8.3

 

 : _______________.הפלילי ההליך מצוי בו השלב .8.4
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 .אמת דלעיל תצהירי ותוכן, חתימתי זו, שמי זהו כי מצהיר הנני .9

 
 
 

 המצהיר חתימת 
 
 

 :אישור
 

מ _________ עו"ד, מאשר/ת כי ביום _________ הופיע/ה בפני מר/גב' ______________ הח" אני
' _________________( ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה מס.ז. ת פי עלת /זיהיתיוהמוכר/ת לי אישית )

להצהיר את האמת כי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה 
 נות ההצהרה הנ"ל וחתם/ה עליה בפניי.את נכו

 
 

 "דעו_____________,  
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 פלילית הרשעה היעדר בדבר לתצהיר ספחנ
 (זה נספח על המשרה נושאי כל ואת המניות בעלי כל את בנפרד להחתים)יש 

 
 

והרשאה לעיריית  כח, הח"מ ___________________ ת.ז./ח.פ. ____________, נותן בזה ייפוי אני
ו/או ליועץ המשפטי של עיריית רהט )עו"ד שרון שטיין( ו/או למבקר עיריית רהט )מר עאמר אבו האני(,  רהט

לעיין ולקבל מידע אודותיי שמצוי במרשם הפלילי המתנהל על ידי המטה הארצי של משטרת ישראל, 
 ירושלים.

 
ילי ותקנות השבים, לחוק המרשם הפל 12והרשאה זו ניתנים על פי סעיף  כחהסר ספק, ייפוי  למען

 חוק זה. מכח, והתקנות שהוצאו 1981-התשמ"א
 
 
 
 

 חתימה  : ________________תאריך
 
 
 
 
 

    _____________________ 
 התאגיד חותמת     

 
 

"ב לעיל, ולהגישם המצוההרשאה  הכח יפויחתימה של התאגיד על  מורשילהחתים  יש
 יחד עם ההצעה למכרז.
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 15' מס טופס
 

 משפחה קרבת או עניינים ניגוד בדבר הרההצ
 [המציע של המשרה נושאי ויתר הדירקטורים, המניות מבעלי אחד כל ההצהרה על להחתים]יש 

 
 

הח"מ, ______________ ת.ז.. _____________, שכתובתי היא _____________ מצהיר/ה  אני
 ומאשר/ת בזאת כדלקמן: 

 
 
.ז. ת.פ./ח______________  המציע של הצעתו הגשת במסגרת ניתנת זו הצהרה .1

יבשה פינוי מפגעים ופסולת  שעניינו 12/2018' מס"( למכרז המציע________________ )להלן: "
 "(. המכרז)להלן: " רחבי העיר רהטשונים ממאתרים 

 

לי כי מבלי לגרוע מכל הוראות דין בנוגע לניגוד עניינים, אזי אי נכונות האמור בהצהרה זו,  ידוע .2
הווה הפרה יסודית של תנאי המכרז ולהביא לפסילת ההצעה, וככל שהמציע יזכה במכרז, אי ת

-נכונות האמור בהצהרה זו, יהווה הפרה יסודית של ההסכם שייכרת עם המציע ולביטול ההסכם על
 ידי שייכרת עם המציע, מבלי שתהיה למציע כל זכות תביעה כלפי עיריית רהט ו/או מי מטעמה. 

 
 עירוני תאגיד עובד או רהט עיריית לעובד משפחה קרבתאו /ו עניינים ניגוד נייןבע הצהרה .3

 
)א( לפקודת העיריות ]נוסח חדש[, אשר קובע 174לאשר כי הובאו לידיעתי הוראות סעיף  הריני .3.1

 כדלקמן: 
 

פקיד או עובד של עיריה לא יהיה נוגע או מעונין, במישרין או  )א( .174
זוגו או שותפו או סוכנו, בשום -ו על ידי בןבעקיפין, על ידי עצמו א

 חוזה שנעשה עם העיריה ובשום עבודה המבוצעת למענה.
 

 [:הרלבנטי הסעיף את ולהשלים לסמן נא] כי להצהיר הריני .3.2

  

 .רהט לעיריית השייך עירוני בתאגיד או רהט בעיריית עובדים איננוובן/בת זוגי  אנוכי .3.2.1
 
 : או

 

, ם בעיריית רהט או בתאגיד עירוני השייך לעיריית רהטעובדיאנוכי ו/או ן/בת זוגי  .3.2.2
 כדלקמן: 

 
._______________________________________________ 

 
._______________________________________________ 

 
._______________________________________________ 

 

 [:נטיהרלב הסעיף את ולהשלים לסמן נא] כי להצהיר הריני .3.3

 

 הועדה או רהט עיריית עובד שהוא לאדם משפחה קרבת לי אין, ידיעתי למיטב .3.3.1
 .רהט ובנייה לתכנון המקומית
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, בת או בן(, סבתא או)סב  הורה של הורה, הורהבן זוג,  –" קרוב: "זו הצהרה לעניין
 לש זוג בן, אחיינית, אחיין, דודה, דוד(, חמה או)חם  הזוג בן של הורהת, חוא או אח
 ה;/דוד בתה, /דוד בן)גיס/ה(,  הזוג בן של אחות או אח)גיס/ה(,  אחות או אח

 
 או:

 
קרבת משפחה לאדם שהוא עובד עיריית רהט או הועדה  יש לילמיטב ידיעתי,  .3.3.2

 המקומית לתכנון ובנייה רהט, כדלקמן: 
 

._______________________________________________ 
 

________________________._______________________ 
 

._______________________________________________ 
 

לגרוע מן האמור לעיל, הריני לאשר כי למיטב ידיעתי ההסכם שייכרת בין המציע )אם  מבלי .3.4
יזכה במכרז( לבין עיריית רהט, לא יוצר ניגוד עניינים כלשהו ביני ו/או בין המציע לבין עובד 

א ידוע לי כי עובד עיריית רהט נגוע או מעוניין בהסכם, בין במישרין ובין עיריית רהט ול
 בעקיפין. 

 

 ציבור לנבחר משפחה קרבת בדבר הצהרה .4
 
א)א( לפקודת העיריות ]נוסח חדש[, אשר 122לאשר כי הובאו לידיעתי הוראות סעיף  הריני .4.1

 קובע כדלקמן: 
 

תאגיד שיש לאחד  וו או שותפו, אנכוו, סקרוב, צהחבר מוע א. )א(122
על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או  המהאמורים חלק העול

שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או 
, בת או בן, הורהבן זוג,  –לעסקה עם העיריה; לענין זה, "קרוב" 

 תחוא או אח
 

 [:הרלבנטי הסעיף את ולהשלים לסמן נא] כי להצהיר הריני .4.2

 

 .רהט עיריית במועצת ציבור נבחר שהוא לאדם משפחה קרבת לי אין, תיידיע למיטב .4.2.1
 

 או
 

 לי קרבת משפחה לאדם שהוא נבחר ציבור, כל זאת כדלקמן:   יש .4.2.2
 

._______________________________________________ 
 

._______________________________________________ 
 

________________________________._______________ 
 

 :זה בסעיף ההצהרה לעניין
 
 הורהת, חוא או אח, בת או בן(, סבתא או)סב  הורה של הורה, הורהבן זוג,  –" קרוב"

)גיס/ה(,  אחות או אח של זוג בן, אחיינית, אחיין, דודה, דוד(, חמה או)חם  הזוג בן של
 ה;/דוד בתה, /דוד בן)גיס/ה(,  הזוג בן של אחות או אח
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לגרוע מן האמור לעיל, הריני לאשר כי ההסכם שייכרת בין המציע )אם יזכה בין המכרז(  לימב .4.3
לבין עיריית רהט, לא יוצר ניגוד עניינים כלשהו בין המציע ו/או ביני לבין נבחר ציבור בעיריית 
 רהט ולא ידוע לי כי לנבחר ציבור ברהט יש נגיעה כלשהי להסכם, בין במישרין ובין בעקיפין. 

 
 עניינים ניגוד היעדר בדבר הצהרה .5

 

לאשר כי במהלך שלוש השנים שקדמו לחתימתי על הצהרה זו, לא כיהנתי כראש עיריית  הריני .5.1
רהט ו/או כחבר במועצת עיריית רהט ו/או כנושא משרה באחד מן התאגידים העירוניים של 

 עיריית רהט. 
 

 :זה סעיף לעניין
 
ף מנהל של תאגיד בעל שם אחר(, דירקטור )או "ר דירקטוריון )או גויו ":משרה נושא"

חבר בגוף המנהל של התאגיד(, מנכ"ל, משנה למנכ"ל, סמנכ"ל, מנהל 
, אדם כוח מנהל, מסגניו, מנהל תפעול או אחד מסגניוכספים או אחד 

 ;ביקורת ועדת ראש(, חיצוני או)פנימי  מבקר
 
 
הועדה המקומית לתכנון  למועד חתימת הסכם זה, אחד מאלה: נכון ":עירוני תאגיד"

ובנייה רהט, תאגיד המים והביוב "מי רהט"; "עידן הנגב" )החברה 
המנהלת את אזור התעשייה עידן הנגב(, אשכול הנגב המערבי )בהקמה(, 

 חברה כלכלית לרהט )בהקמה(, עמותת המתנ"ס ברהט.  
 

תי כראש עיריית לאשר כי במהלך שלוש השנים שקדמו לחתימתי על הצהרה זו, לא כיהנ הריני .5.2
רהט ו/או כחבר במועצת עיריית רהט ו/או כנושא משרה באחד מן התאגידים העירוניים של 
עיריית רהט, וכי במהלך חמש השנים שקדמו לחתימתי על הצהרה זו לא הייתי מועמד לאחד 

 התפקידים שפורטו לעיל. 
 

 :זה סעיף לעניין
 
תאגיד בעל שם אחר(, דירקטור )או  "ר דירקטוריון )או גוף מנהל שליו ":משרה נושא"

חבר בגוף המנהל של התאגיד(, מנכ"ל, משנה למנכ"ל, סמנכ"ל, מנהל 
, אדם כוח מנהל, מסגניו, מנהל תפעול או אחד מסגניוכספים או אחד 

 ;ביקורת ועדת ראש(, חיצוני או)פנימי  מבקר
 
ם והביוב "מי למועד חתימת הסכם זה, אחד מאלה: תאגיד המי נכון ":עירוני תאגיד"

רהט"; "עידן הנגב" )החברה המנהלת את אזור התעשייה עידן הנגב(, 
אשכול הנגב המערבי )בהקמה(, חברה כלכלית לרהט )בהקמה(, עמותת 

 המתנ"ס ברהט.  
 

שבמהלך שלוש השנים האחרונות, נושא המשרה מטעם המציע כיהן באחד התפקידים  ככל
 –האחרונות היה מועמד לאחד התפקידים הללו  המפורטים לעיל, ו/או במהלך חמש השנים

נא לפרט את הדברים )התפקיד בו כיהן היועץ או היה מועמד לו, הגוף שבו היה כיהן היועץ 
 או היה מועמד לו, התקופות הנוגעות בדבר(: 

 
._____________________________________________________ 

 
____________________________________._________________ 

 
._____________________________________________________ 
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לאשר כי במהלך שלוש השנים שקדמו לחתימתי על הצהרה זו, לא כיהנתי כנושא משרה  הריני .5.3
או כבעל תפקיד מקצועי אצל ספק אשר סיפק לעיריית רהט שירותים כלשהם )עבודות 

ים בתחום הרווחה, שירותים בתחום החינוך, ייעוץ פיננסי(, קבלניות, עבודות אחזקה, שירות
 בין כספק יחיד עצמאי )עוסק(, חברה, עמותה )לרבות, חברה לתועלת הציבור(:  

 
 :זה סעיף לעניין

 
 לעיל;  כהגדרתו ":משרה נושא"
 
תפקיד בכיר אצל הספק, בין שהועסק כשכיר ובין כספק עצמאי  בעל ":תפקיד בעל"

לרבות יועץ חיצוני בתחומי תפעול, פיננסיים, תקציב או  החיצוני לספק,
 כוח אדם; 

 
שבמהלך שלוש השנים האחרונות, נושא המשרה כיהן באחד התפקידים המפורטים לעיל  ככל

 נא לפרט את הדברים )שם הספק, התפקיד בו שימש, התקופה בה כיהן(:  –
 

____________________________________________________._ 
 

.____________________________________________________ 
 

.____________________________________________________ 
 

לאשר כי במהלך שלוש השנים שקדמו לחתימתי על הצהרה זו, לא כיהנתי כנושא משרה  הריני .5.4
ית המצויה במחוז אצל רשות מקומית המצויה במחוז הדרום או תאגיד עירוני של רשות מקומ

 הדרום ו/או של מוסד תכנוני במחוז הדרום ו/או לא הייתי בעל תפקיד לאחד הגורמים הנ"ל:  
 

 :זה סעיף לעניין
 
 ;אזורית מועצה, מקומית מועצה, עירייה ":מקומית רשות"
 
 ועדת או מחוזית ועדה, שלה משנה ועדת או מקומית ועדה, רישוי רשות ":תכנוני מוסד"

 ;שלה משנה
 
 לעיל;  כהגדרתו ":משרה נושא"
 
 ;לעיל כהגדרתו ":תפקיד בעל"
 
 מקומית לרשות אשר(, הציבור לתועלת חברה, עמותה)חברה,  תאגיד כל ":עירוני תאגיד"

 או דירקטורים למנות הזכות, 20% על העולה בשיעור מניות בו יש
 אשר התאגיד של העיסוק תחום יהיה, רווחים לקבלת זכותאו /ו מנהלים

 ;היהי
 

שבמהלך שלוש השנים האחרונות, נושר המשרה מטעם המציע כיהן באחד התפקידים  ככל
נא לפרט את הדברים )שם הרשות המקומית ו/או שם התאגיד העירוני,  –המפורטים לעיל 

 התפקיד שבו כיהן נושא המשרה, התקופה בה כיהן(: 
 

._____________________________________________________ 
 

._____________________________________________________ 
 

._____________________________________________________ 
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לאשר כי במהלך שלוש השנים שקדמו לחתימתי על הצהרה זו, לא סיפקתי שירותים  הריני .5.5
 בועדהבכיר  אישיים לנבחר ציבור בעיריית רהט ו/או לעובד בכיר בעירית רהט או עובד

המקומית לתכנון ובנייה רהט ו/או למנהל בתאגיד עירוני, לרבות, עבור תאגיד הקשור לנבחר 
 ציבור או עובד בכיר בעיריית רהט או מנהל בתאגיד עירוני.

 
 :זה סעיף לעניין

 
 שלוש במהלך רהט עיריית מועצת כחבר כיהן או מועמד שהיה אדם כל ":ציבור נבחר"

 כהונתם אשר ציבור נבחרי, לרבות, זה הסכם על הלחתימ שקדמו השנים
 מכהנים ואינם(, פטירה, התפטרות)בחירות,  שהיא סיבה מכל הופסקה

 ;רהט עיריית במועצת יותר
 
"ל העירייה, סגן המנכ"ל, מזכיר העירייה, מהנדס העירייה, מנכ ":בעירייה בכיר עובד"

יה, מבקר עיריית סגן מהנדס העירייה, גזבר העירייה, סגן גזברות העירי
רהט, יועץ משפטי לעיריית רהט, וטרינר העירייה, מנהל אגף בעירייה; 

 מנהל כוח האדם, מנהל התשלומים, חברי ועד העובדים; 
 
אחד מן המנויים לעיל בהגדרת עובד בכיר בעירייה, אשר  כל ":בועדהבכיר  עובד"

מנהל  המקומית, וכן, בועדהמתוקף תפקידו הוא משמש גם כבעל תפקיד 
הועדה המקומית, תובע עירוני העוסק בתחום התכנון ובנייה )לרבות, 
תובע חיצוני שאינו עובד של העירייה או של הועדה(, מנהל יחידת הפיקוח 

 על הבנייה; 
 
 ;לעיל 4.2 בסעיף כהגדרתו": עירוני תאגיד"
 
אדם או  "ל, סמנכ"ל, מנהל כספים, מנהל תפעול, מנהל כוחמנכ ":עירוני בתאגיד מנהל"

 מבקר בתאגיד;    

 
שבמהלך שלוש השנים האחרונות, נושא המשרה סיפק שירותים לאחד הגורמים  ככל

נא לפרט את הדברים )שם נבחר הציבור או העובד שסופקו לו השירותים,  –המפורטים לעיל 
 הגורם שסיפק את השירותים, מהות השירותים שסופקו, תקופת מתן השירותים(: 

 
____________._________________________________________ 

 
._____________________________________________________ 

 
._____________________________________________________ 

 
לאשר כי הובהר לי היטב כי הועדה המקומית לתכנון ובנייה רהט ו/או עיריית רהט שומרות  הריני .6

לבטל את השתתפות המציע במכרז ו/או ההסכם שנכרת מכוחו בין המציע  לעצמם את הזכות
לעיריית רהט ו/או כל התקשרות אחרת שנעשתה במסגרת ההסכם אם יתברר כי הצהרותיי לעיל 

או שקיימת מניעה המונעת את התקשרות העירייה ו/או הועדה  מדוייתאינן נכונות או אינן 
ניגוד  יווצרבגין מצבים שבהם  לרבותו קרבת משפחה, המקומית בהסכם בשל ניגוד עניינים ו/א

, ואני מוותר בזאת מראש על טענה עניינים או קרבת משפחה במהלך תקופת קיומו של הסכם זה
ו/או דרישה ו/או זכות ו/או תביעה כנגד עיריית רהט ו/או הועדה המקומית ו/או מטעמן, בגין ביטול 

 ההתקשרות בנסיבות אלה. 

 

האמור בהצהרה זו מובן לי היטב וכך גם המשמעות הנובעת מהצהרתי זו, והריני  לאשר כי הריני .7
 לאשר כי כל אשר הוצהר לעיל הנו נכון. 
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 את /אותי להעמיד עשויות אשר, דלעיל הצהרתי בתוכן שינויים יחולו בו במקרה כי מתחייב אני .8
 בהתאם ואפעל העירייה של המשפטית למחלקה המידע את אעביר, עניינים ניגוד של במצב המציע

 .להנחיותיה
 
 

___________________ 
 חתימה

 
 

 אישור
 

' גב/מר בפני הופיע................. ביום כי מאשר, ד"עו, ...................................... אני
 לומר ה/עליו כי שהזהרתיו רולאח. ......................... ז.ת נושא/ אישית לי המוכר................................. 

 נכונות ה/אישר, כן תעשה/יעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים ה/צפוי תהיה/יהיה וכי האמת כל את
 .בפני עליה ה/וחתם לעיל ה/הצהרתו

 
___________________ 

 ד"עו,                            
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 'ב מסמך
 

 לחוזה העירייה"ש יועמ אישור  
   
 מכרז ממסמכי חלק ואה החוזה  

ידי הח"מ -. החוזה נבדק עלשפורסם
 . הלחתימ מאושר והוא

   
 "דעו_____________,   
   
 : __________תאריך  

 

 מאתרים ברחבי העיר רהטיבקשה פינוי מפגעים ופסולת ל חוזה
 12/2018 מכרז

 2018ונחתם ברהט  ביום _____ לחודש____________ שנת  שנערך
 

 רהט ייתעיר :בין
 :זה הסכם לעניין שכתובתה

 8בניין עיריית רהט, מרכז מסחרי רהט, ת.ד. 
 החתימה מטעמה: מורשיידי -על

 והחשב המלווה העירייה גזבריה, העיר ראש
 "(העירייה)להלן: "

 אחד מצד
 ___________________________. :לבין

 .פ./ת.ז. _____________________.ח 
 היא:  שכתובתו 
 ______________________.' __ברח 
 החתימה מטעמו: מורשיידי -על 
 .ז. __________.ת"ה ___________ ה 
 .ז. __________.ת_____________  -ו 

 "(הקבלן)להלן: "
 שני  מצד

 
שונים מאתרים יבשה פינוי מפגעים ופסולת ל 12/2018העירייה פרסמה מכרז פומבי מס' ו :הואיל

  ;"(הפרויקט ו/או "השירותים" ו/אועבודות" ה" :)להלן  ברחבי העיר רהט
 

 ;הצעתו הוכרזה כהצעה הזוכה במכרזו "(ההצעה": )להלןהקבלן הגיש הצעתו למכרז ו :והואיל
  

 עירייהה מההסכי 12/2018ועל סמך מצגי הקבלן והתחייבויותיו בחוזה ובמסגרת מכרז  :והואיל
 הסכםבהתאם ובכפוף  להוראות למסור לקבלן את ביצוע העבודות המפורטות בחוזה הכל 

  ;וליתר תנאי המכרז זה
 
 ;והקבלן מסכים לקבל על עצמו את ביצוע העבודות  בהתאם למפורט בחוזה  זה :והואיל 

 
  ;וברצון הצדדים להעלות כל המוסכם בניהם על הכתב :והואיל 

 
 :כדלקמן הצדדים בין והוסכם הותנה, הוצהר, לפיכך

 
 כללי .1
 

 .הימנו נפרד בלתי חלק והמהו זה לחוזה המבוא .1.1

 

 כל או, כלשהי משפטית פרשנות מהן לגזור ואין, בלבד הנוחות לשם הן הסעיפים כותרות .1.2
 .אחרות פרשנות
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 מסמכי החוזה .2

 
המסמכים שלהלן, לרבות כל המסמכים המתקנים ו/או המשנים אותם ו/או הנזכרים בהם ו/או 

יחשבו חלק בלתי נפרד מחוזה זה )להלן: הנוספים להם ומצוינים במפורש ככאלה, יהוו ו/או י
 "(:החוזה"

 
הצעתו של הקבלן למכרז, לרבות כל פרטים ו/או המסמכים ו/או ההבהרות שנמסרו על ידי  .2.1

 הקבלן במהלך המכרז;
 

 זה על נספחיו;  חוזה .2.2

 

 ;הטכניהמפרט  .2.3

 

 למסמכי המצורף לנוסח)בהתאם  ביטוח עריכת בדבר המבטח אישור או הביטוח נספח .2.4
 ;הביטוח פוליסות נוסח, וכן, (המכרז

 

 המצורף הערבות לנוסח)בהתאם  החוזה תנאי קיום להבטחת אוטונומית בנקאית ערבות .2.5
 (;זה לחוזה

 

 הגדרות ופרשנות .3
 

את המשמעות שנינתה להם בהסכם זה או בהזמנה להציע הצעות זה, יהיו למונחים  בחוזה .3.1
 למכרז.

 
 בנוסח לערבות הכוונה", בנקאיתערבות " על או"ערבות"  על מדובר בו בחוזה מקום בכל .3.2

 בחוק כמשמעותו בנקאי תאגיד מאת, העניין לפי בחוזה הקבוע בסכום העירייה ידי על שנקבע
 לעסוק רישיון שברשותה ישראלית ביטוח חברת מאת או 1981-"אהתשמ)רישוי(,  הבנקאות

 ידי על זה ענייןל אושרה ואשר, 1981-"אהתשמ, ביטוח עסקי על הפיקוח חוק פי על בביטוח
 אחרת במפורש נקבע אם זולת, זה בחוזה כהגדרתו למדד צמודה תהא ערבות. הכללי החשב
 .המכרז בתנאי

 

בו מחויבת העירייה לבצע תשלום או פעולה אחרת לפי חוזה זה, והמועד לביצוע אותו  מקום .3.3
וסלמית ובין תשלום או אותה פעולה חל ביום ששי, שבת או מועד מוכר )בין לפי דיני הדת המ

 לפי מועדי ישראל(, ייחשב המועד כקבוע ליום העסקים הראשון שלאחריהם. 

 

 אותה לו תהא, בחוזה כמפורט, החוזה את המהווים המסמכים מן באחד שהוגדר ביטוי .3.4
 או שונה הגדרה האחר במסמך נקבעה אם זולת, החוזה של האחרים במסמכיו משמעות
 .שונה פרשנות מחייב הדברים שהקשר

 

 סתירות במסמכים ועדיפות בין מסמכים  .4
 

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות לגבי הוראה כלשהי במסמכים השונים  .4.1
פרשנות המנהל ביחס לאופן בו יש לפרש  תיקבע ,המהווים את החוזה, ובהעדר קביעה אחרת

 את הדברים והדרך בה יש לנהוג ביחס לאי ההתאמה. 
 

בכתב לאחר פרסום המכרז ולפני המועד האחרון להגשת ההצעות, שנתנה העירייה  הוראה .4.2
בין בדרך של תיקון המכרז ושינויו ובין בדרך של תשובה לשאלות הבהרה או תשובות במסגרת 

תיחשב כחלק ממסמכי החוזה ותגבר על הוראה מפורשת הסותרת אותה מפגש מציעים, 
 ש שלא תגבר כאמור.במסמכי החוזה שקדמו לה בזמן, זולת אם נקבע בה במפור
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גילה הקבלן סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין הוראה אחת מהוראות החוזה לבין  .4.3
הוראה אחרת, או שהיה הקבלן מסופק בפירושם הנכון של הוראה, מסמך או כל חלק מהם, 

 בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו.  הוראות בכתב  ייתן וזהאזי יפנה הקבלן בכתב למנהל 

 

 הקבלן  תהתחייבו .5
 

 נשואמפרט עבודות  -הליך ואת מסמך ג'  מסמכיהקבלן מצהיר בזה כי קרא ולמד היטב את  5.1
להסכם זה כחלק בלתי נפרד ממנו ומסומן כנספח א' להסכם, וכי  פים, המצורההתקשרות

 . ההליך מסמכיאין במפורט בהסכם, כדי לגרוע מחובותיו על פי מסמך זה ו/או 

 
, וכי העירייה מסרה לו כל הפרטים זה הסכם נשוא העבודה את ירמכ הינוהקבלן מצהיר כי  5.2

 והמידע לצורך ביצוע העבודה עפ"י ההסכם.
 

, הוראות 12/2018המבוא להסכם זה, כל מסמכי מכרז שהקבלן מצהיר כי מוסכם עליו  5.3
המפרט, הנספחים וחיובי הקבלן האמורים בו, מהווים חלק אחד ובלתי נפרד מן ההסכם 

 הקבלן. ומחייבים את 
 

הקבלן מצהיר, כי מוסכם וידוע לו , כי המבוא להסכם זה הינו חלק בלתי נפרד מהסכם זה,כי  5.4
הסכם זה מבטל כל זיכרון דברים ו/או הסדר אחר ו/או מסמך אחר שנערך ונחתם בין הצדדים 
)אם נערך בכלל(. עם חתימת הצדדים על הסכם זה יהיה מסמך זה המסמך המחייב בין 

חוק הפרשנות יחול על החוזה ולמטרה זו יראו את החוזה כחקוק. כי  אין הצדדים. כי  
להסתמך על כותרות סעיפים או כותרות פרקים למטרת פירוש החוזה, והן נעשו לצורך  

 הנוחות בלבד.
 

בכל מקרה שהקבלן מסופק בפרוש הנכון של הוראה כלשהי מהוראות החוזה, יהיה הוא חייב  5.5
ליט בלעדית בדבר הפרוש הנכון שיש לנהוג לפיו, והוראותיו  לפנות למזמין וזה יהיה מח

 תחייבנה את הקבלן ללא זכות ערעור.
 

 תורהיום ממועד חתימת הסכם זה. אלא אם כן  45הקבלן מתחייב להפעיל מערך העבודה תוך  5.6
 העירייה על מועד מוקדם יותר.

 
וכי הוא מתחייב  כרזהמהעבודה בהתאם למסמכי  אתהקבלן מצהיר, כי הוא מסוגל לבצע  5.7

 לבצע כל התחייבויותיו עפ"י הסכם זה והמפרט הטכני מסמך ג' למסכי המכרז. 
 
במשך תקופת ההפעלה מתחייב בזה הקבלן לבצע כל העבודות המפורטות בהסכם זה וכאמור  5.8

 בהסכם.
 

הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות כל דין המתייחס במישרין ו/או בעקיפין בכל הקשור  5.9
ותים לרבות בהתאם לתנאי היתר שניתן ו/או שניתן לעבודות וכפי שיתוקן, אם לביצוע השיר

יתוקן מפעם לפעם ובהתאם לדרישות כל הרשויות הנוגעות לעניין ותנאיהן, הן אלו הידועות 
וקיימות עתה והן  אלו שיהיו קיימות או כפי שישתנו בעתיד וזאת מבלי שהקבלן יהא זכאי 

קבועה בהסכם זה. מוסכם על הקבלן, כי זה לא יגיש ולא  לכל תמורה נוספת מעבר לזו ה
  תאושרנה תביעות של הקבלן על סמך טענת אי ידיעת הדין.

 
 קלון. השיש עמ ההקבלן מצהיר בזאת כי הוא ומנהליו לא הורשעו בעביר 5.10

 

 השירותים  ביצוע .6

 
 הקבלן יפעל לצורך ביצוע מתן השירותים כדלקמן: 

 
 . 18מעל גיל זה יהיו אזרחי מדינת ישראל הסכם במסגרת נשוא  הקבלן מתחייב כי כל עובדיו 6.1

  



 

  

 
0 

  
 

 פינוי מפגעים ופסולת מאתרים: 12/2018מכרז מס' 
 חתימת המציע: _____________________

 
 

 87מתוך  66עמוד 

 

رهـــط ةبـلـديـ  

רהט עיריית  

 

 

 ,עסיק לצורך ביצוע השירותים צוותי עובדים מיומנים וכשיריםוי רכבים חזיקהקבלן י 6.2
 . (מסמך ג'והמפרט ) אמור בהזמנה להציע הצעות )מסמך א''(כלשביעות רצון העירייה ו

 
ם הקבלן בעיר. מנהל עבודה זה  יהווה הקבלן ימנה נציג מטעמו שישמש כמנהל עבודה מטע 6.3

 איש הקשר מול העירייה ויהיה נוכח בעיר במהלך כל יום העבודה. 

 
מפקח ו/או מפקחים מטעמה על ביצוע העבודות, שיקרא להלן היה רשאית למנות העירייה ת 6.4

"מפקח". המפקח יהיה רשאי לבדוק מטעם העירייה בכל זמן שהוא את העבודות, לפקח 
ביצוען וכן לבדוק את טיב המלאכה שנעשית ע"י הקבלן בביצוע העבודות ובאיזו ולהשגיח על 

מידה הוא עומד בתנאי ההסכם המפרט ומבצע את הוראות העירייה והמפקח. הוראות 
 המפקח בכל הקשור לביצוע העבודות תחייבנה את הקבלן. 

 

המצוותים לכל  בסיס יומי הכולל את פרטי הרכבים והעובדים עלהקבלן ינהל יומן עבודה  6.5
 הרישום יהיה ממוחשב.אחד מהרכבים בכל יום. 

 
ציוד הנדרש לצורך ביצוע העבודה ושמירה וה לבושכל הבהקבלן מתחייב כי, כל עובדיו יהיו  6.6

 על בטיחות עובדיו ואשר יסופקו על ידי הקבלן ועל חשבונו.
 

ות למכרז או העבודה תבוצע בהתאם למועדים ו/או השלבים המפורטים בהזמנה להציע הצע 6.7
 במפרט, ובהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו לשם כך.. 

 
הקבלן מתחייב כי, ינחה את עובדיו לעבוד בצורה שקטה, תוך הקפה על הוראות החוק למניעת  6.8

מפגעים ולצמצם את ההפרעות בעת ביצוע השירותים למינימום ולפעול בהתאם להוראות 
ל תלונות ו/או בעיות אחרות שיעלו המנהל ו/או המפקח מטעם העירייה בשטח במקרים ש

 מעת לעת.
      

בעבודתו נשוא מכרז זה, מתחייב הקבלן שלא לפגוע ברכוש עירוני ופרטי ובניהם: בכלי  6.9
אצירה, חשמל, גינון, ריהוט, ציוד, קווי מים, ביוב, כלי רכב חונים וכיוב'. באם נגרם נזק, 

תיקונים על חשבונו מיד ובתיאום עם מתחייב הקבלן לדווח הקבלן מידית למנהל, לבצע את ה
 המנהל. לא עשה כן הקבלן, תהיה העירייה רשאית לבצע את התיקון של חשבון הקבלן. 

 

הקבלן מתחייב לבצע את השירות, נשוא מכרז זה, תוך שמירה על ניקיון הרחובות: מניעת  6.10
, מתחייב (. באם נוצר מטרד מסוג זה, שמניםפיזור פסולת ברחובות ונוזלים )מיצי אשפה

 הקבלן לנקות את הרחוב באופן מידי ועל חשבונו. 
 

המנהל זכאי לפי שיקול דעתו להורות לקבלן לחדול מלהעסיק עובד  כלשהו בעבודות לפי  6.11
הסכם זה, והקבלן יהא חייב להפסיק עבודתו של אותו עובד מיד עם קבלת דרישת המנהל 

 לעשות כן.
 

לשנות את היקף השירותים הניתנים ע"י הקבלן, רשאית עפ"י שיקול דעתה הבלעדי  העירייה 6.12
רכב מכל סוג, שינוי באתרי הפינוי, שינוי בלוחות זמנים ו/או ימים כלי ה כמותלרבות שינוי ב

יעלה על הקבוע , בכל מקרה התמורה בגין השינויים האמורים לא שנקבעו לביצוע העבודוה
 . לתקנות העיריות מכרזים 79)3בתקנה 

 
שינויים, עבודות נוספות שידרשו יתומחרו על בסיס התמורה הנקובה של ביצוע  במקרה 6.13

 בהסכם.
 

כל שינוי שיש בו להגדיל את הוצאות הרשות יהיה לו תוקף אך ורק אם ניתן בכתב ונחתם 
ר והחשב המלווה. באין חתימת אחד מהשלושה על המסמך, לא בעל ידי ראש הרשות, הגז

ודה בפועל, לא יהיה בביצוע העבודה כדי לחייב יהיה למסמך כל נפקות ואף אם בוצעה העב
 את הרשות, והקבלן יהיה מושתק מלהעלות כל טענה בקשר לכך.  
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ידוע לקבלן כי כל שינוי ו/או תוספת במחיר ו/או בהיקף העבודה ו/או ביצוע שינויים בעלי  6.14
לעיל,  כדין כאמור ותזמנת עבודה חתומוראת שינויים ו/או ההשלכה כספית , יהיה בכפוף לה

 אחרת לא תחייב זו את המזמין. 
 

ידוע לקבלן התקציב המאושר וכי חל איסור לחרוג ממסגרת התקציב המאושר. חריגה ללא  6.15
אישור  מראש ובכתב על ידי מורשי החתימה מטעם המזמין , יהיו על חשבון הקבלן בלבד 

 . ולא יחייבו את המזמין
 

ל ידי מורשי החתימה של המזמין, הקבלן ע והזמנת עבודה שלא נחתמהוראת שינויים ו/או  6.16
 יהיה מנוע מלתבוע בגינה.

 
הקבלן מתחייב כי יבצע את עבודתו כנדרש עפ"י ההסכם ונספחיו גם בשעות חירום, וזאת  6.17

 בהתאם להוראות הגופים האחראיים ובניהם: פיקוד העורף, הג"א ומשטרת ישראל. 

 
ציע הצעות למכרז, לרבות, כל הקבלן מצהיר כי ידועות לו היטב הוראות ההזמנה לה 6.18

ההוראות הנוגעות להפרדה שבין שלב א' לבין שלב ב', ושלבי האופציה, לרבות ההוראות 
הנוגעות לביצוע העבודות במקביל, והוא יפעל בהתאם לאמור בהזמנה להציע למכרז בעניין 

 . זה

 
  ביצוע העבודה  אופן .7

 
מת העבודה, יהיו בהתאם לאמור , ולוחות הזמנים להשלהשירותים נשוא העבודה ביצוע .7.1

לתוכנית עבודה  בהתאםובהתאם לאמור במפרט, ו הזמנה להציע הצעות למכרז )מסמך א'(ב
בימי השבוע בשעות הבוקר המוקדמות  תיעשהשתוגש לקבלן על ידי נציג העירייה. העבודה 

 זאתוב' וליהודים וכי למוסלמיםבמטרה להקל על התנועה בעיר, וכן בימי ו',שבת, ערבי  חג 
 במועדים שיתואמו ויאושרו אל מול המנהל מטעם העירייה.

 
 רכבי הקבלן יתייצבו נקיים ושטופים באופן יסודי בתחילת כל יום עבודה. .7.2

 
מטרים מכלי  4הקבלן מתחייב לאסוף ולפנות את הפסולת נשוא מכרז זה וברדיוס של  .7.3

 האצירה הנ"ל.
 

תכנית העבודה המפורטת והמסוכמת עם הקבלן מתחייב לסיים את עבודת הפינוי בהתאם ל .7.4
מנהל. באם כניסה לרחוב מסוים תהיה חסומה בזמן הפינוי, מתחייב הקבלן לבצע את ה

 עבודת הפינוי באותו יום בשעה אחרת, בתיאום עם המנהל. 
 

. בכל מקרה של חילופי השירות למתןכמה שניתן נהגים קבועים  עדהקבלן מתחייב למנות  .7.5
 הודיע על כך מראש למנהל מטעם העירייה.הנהג יהא על הקבלן ל

 

הקבלן מתחייב להעביר את הפסולת הנאספת, נשוא מכרז זה לתחנת המעבר ו/או לאתר אחר  .7.6
 .    המזמין להוראת בהתאםמאושר בלבד, 
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 רכבים, ציוד ושירותים  .8

 
, הציוד והחומרים הנדרשים לשם ביצוע העבודה כלי הרכבהקבלן מצהיר כי ברשותו כל  8.1

על כל הדרישות המפורטות במפרט כלי רכב כאמור עונים ויענו וכי  ם לדרישות המכרז, בהתא
וכי הינו בעל כל הרישיונות הדרושים על פי כל דין לשם ביצוע השירותים, לרבות, ומבלי 
למצות, רישיונות רכב ברי תוקף לרכבים השונים ו/או לכל ציוד אחר הטעון רישוי וכן פוליסת 

ף בתוקף ומתחייב כי ישיג ויציג, במועד החוקי שיקבע לכך, כל רישיון ו/או ביטוח חובה ומקי
ביטוח ו/או דרישה אחרת שתוצא על ידי רשות מוסמכת לאחר מועד חתימתן של הסכם זה 

 ואשר תהיה דרושה לצורך ביצוע התחייבויותיו של הקבלן במסגרת הסכם זה.

 
יופעלו ברחבי העיר רכבים ו/או משאיות הקבלן מתחייב כי בכל מקרה, לאורך כל החוזה, לא  8.2

 שנים.   5 -בנות יותר מ
 

על כל אחד מהרכבים שיעבדו בשירות העירייה ברחבי העיר יוצב שלט עם לוגו העיר ומסר  8.3
 שיוחלט ע"י העירייה. גודל השלט והכיתוב בו יתואמו עם המנהל ועל חשבון הקבלן. 

 
באמצעי תקשורת על חשבון הקבלן )טלפון  דיצויכל רכב של הקבלן שיעבוד בשירות העירייה  8.4

 סלולארי( בהתאם להוראות המנהל. 
 
, GPS))רכבי הקבלן מערכת איתור ביתר  התקין במשאיות ודרוש להעירייה תהיה רשאית ל 8.5

 המערכת תהיה מחוברת למשרד המנהל והתקנתה ואחזקתה תהיה על חשבונה של העירייה.
 

ייה יצויד באמצעי ניקוי )מטאטא ויעה( לצורך איסוף כל רכב של הקבלן שיעבוד בשירות העיר 8.6
 .פסולת שתהיה פזורה בסמוך לכלי האצירה, או פסולת שנשפכה מכלי אצירה בזמן הפינוי

 
הקבלן מצהיר כי ידועות לו הוראות ההזמנה להציע הצעות למכרז בעניין כמות כלי הרכב  8.7

ת ביצוע עבודות במקביל שלב הנדרשת לביצוע העבודות, לרבות, תגבור מספר כלי הרכב בע
א' ושלב ב', או כל אחת מן האופציות. הקבלן מתחייב כי במקרה של עבודה במקביל, הוא 

 יפעיל כמות מספיקה של כלי רכב וכוח אדם מתאים. 
 

תשלום יום עבודה לכלי כי התמורה המשולמת הינה על בסיס ו ידוע לעוד מצהיר הקבלן, כי  8.8
רכב, ובכל מקרה, לא יהיה במספר הסבבים שיבצע כל כלי רכב כאמור ו/או מספר האתרים 
שכל כלי רכב כאמור יידרש לעבוד בהם במהלך אותו יום עבודה, כדי להוות בסיס ו/או עילה 

 .יס יומייהיה אך ורק לפי בסספת או חריגה, ובכל מקרה, התשלום לתשלום תמורה נו
 

בכל הנוגע למספר הסבבים הקבלן מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה 
ם או ממספר אתרים או סולת מאתר מסויבצע בכל פעם על מנת לפנות את הפשהוא יידרש ל

 . כולםמ
 

 תמורה ה .9
 

תמורת כל התחייבויותיו של הקבלן עפ"י הסכם זה תשלם לו העירייה תשלומים כאמור על  9.1
בפועל  השירותביצוע  וכנגדלמסמכי הליך, בתוספת מע"מ  8בטופס  בסיס הצעתו של הקבלן
התמורה כוללת את עלות כלי הרכב ואת עלות  ."(התמורה" -להלן )לשביעות רצון המזמין 

 .כוח האדם הנדרש להפעלתו
 

 . (8התאם לאמור בהצעת המחיר של הקבלן )טופס מס' התמורה תתעדכן ב 9.2
 

של  האספקלן )בכפוף לכל דין החל על הגדלת חוזה(, קבהמן העירייה תהיה רשאית לדרוש  9.3
התמורה עבור אספקה זו תהיה כלי רכב ו/או ציוד נוספים, לצורך תגבור ביצוע העבודות, ו

  לאותו כלי רכב 8בטופס מס' בהתאם למפורט 
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למניעת ספק מוצהר, כי כל ההוצאות והתשלומים מכל סוג ומין שהוא הכרוכים בביצוע   9.4
קבלן על פי חוזה זה וכל הנובע ממנו במישרין או בעקיפין, ישולמו ע"י הקבלן התחייבויות ה

בלבד )למעט תשלומים שנקבע לגביהם בהסכם זה במפורש כי העירייה תשלם אותם(. כולל 
 אספקת החומרים כהגדרתם בחוזה זה .

 
צוע מבלי לפגוע בכל סעד אחר העומד למזמין על פי חוזה זה ו/או על כפי כל דין הרי בי 9.5

התשלומים יידחה אוטומטית ללא ריבית אם לא יעמוד הקבלן בלוח הזמנים  או אם לא יאשר 
 לפי העניין. -המזמין ו/או המפקח בכתב כי העבודות הושלמו לשביעות רצונם 

 
התמורה מהווה תמורה מלאה עבור רווח הקבלן ועבור כל ההוצאות שעמד בהם בקשר עם  9.6

יות האמור, כוללת התמורה תשלום עבור מחירי והובלתם, ביצוע העבודות מבלי למעט מכלל
עבודה, מחיר החשמל הדלק והמים הדרושים לביצוע העבודות, שכר עבודה ותנאים -ציוד, כלי

סוציאליים של עובדי הקבלן, הוצאות שימוש בציוד ובכל עבודה וכן כל הוצאות העמסה, 
קשורות באחסון, הגנה, שמירה פריקה, והובלה של החומרים, ציוד וכלים כל ההוצאות ה

וביטוח, הוצאות הנהלת עבודה, מדידה, תיקונים אחרי עבודת קבלני המשנה השונים, 
הוצאות כלליות וכל  המסים ותשלומי החובה האחרים הקשורים בביצוע העבודות ו/או 
הנובעים ממנו, לרבות המסים וההיטלים המוטלים על חומרים וציוד מכל סוג שהוא, מסים 

מין וסוג שהוא החלים על התמורה, דמי הביטוח הלאומי החלים עליו ו/או מי מעובדיו,  מכל
כמו כן התמורה בעבור האחריות  ו/או התשלומים בעבור פעולות אחרות, והכל בין אם הקבלן 

 חזה אותם מראש בעת הגשת ההצעה וחתימת החוזה ובין אם לאו.
 

ה קבועה וסופית לכל תקופת ההסכם בהעדר הסכמת המזמין בכתב תהיה התמורה האמור 9.7
ולא תשתנה מכל סיבה שהיא. כל שינוי ו/או ויתור שיעשו בקשר עם תשלומי ביניים ו/או תנאי 

 ומועדי התשלום לא יהיה בהם כדי לשנות תנאי החוזה ו/או לחזור מתנאי חוזה.
 

 בוןחש עלבגין פינוי והטמנה ישולמו והאגרה לאתר ההטמנה ההטמנה  היטלמובהר, כי  9.8
 . מאושר באתר ההטמנה ביצוע על אסמכתא להצגת בכפוף העירייה

 
למען הסר כל ספק, מובהר ומודגש כי העירייה תהיה רשאית לעכב תחת ידיה 
כל תשלום עד לקבלת חשבון מתאים מאתר ההטמנה לגבי הכמויות שפונו אליו, 

ידי -וממילא עד לאחר בדיקתו ואישור של החשבון מאתר ההטמנה על
ייה; כמו כן, העירייה תהיה רשאית להפחית תשלומים המגיעים לקבלן, העיר

במקרה של חוסר התאמה בין כמויות הפסולת שפונו לאתר ההטמנה לבין ימי 
 .העבודה שבוצעו בפועל )או מספר סבבי פינוי שבוצעו בפועל(

 
 תוקף ההסכם .10

 
על תחילת עבודתו  חודשים  מיום הודעת העירייה לקבלן 12תוקפו של הסכם זה הוא למשך  10.1

 "(.תקופה ההסכם": )להלן
 

התאם לאמור בהזמנה להציע הצעות העירייה תהיה רשאית להאריך את תוקף החוזה ב 10.2
 למכרז. 

 

 תנאי התשלום .11
 

, חשבונית ביחס לתשלומים ירקלנד כל חודשל 51 -, עד ולא יאוחר מן ההקבלן יגיש למנהל 11.1
שבוצעו  העבודותת פירוט העבודות: פירוט המגיעים לו עבור החודש החולף. החשבון יכלול א

ובנוסף, באם יידרש ע"י המנהל יוגשו גם מספרי הרישוי של הרכבים שביצעו את העבודה, 
לפי פירוט שמי של העובדים והנהגים עפ"י תאריכי עבודה. מובהר בזאת כי, התשלום יהיה 

  . ידי הקבלן-על שבוצעו בפועלהעבודה  ימימספר כלי הרכב ו
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יבדוק ויאשר החשבונית, כאמור במפרט, עם או בלי תיקונים, ויעבירה לגזברות תוך  המנהל 11.2
שבו הוא יום מתום החודש  45בתוף ימים ממועד הגשתה. התשלום המגיע לקבלן ישולם לו  7

 ידי גזבר העירייה. -אושר לתשלום על
 
ישולמו  תשלומים שמותנים קבלת אישור של גורם מממן חיצוני )כגון: משרד ממשלתי(,

בעניין זה מובהר ומודגש כי הוראות  ימים ממועד קבלת הכספים בידי העירייה. 10בתוך 
ידי משרד -אלה יחולו על התשלום עבור העבודות כלולות בשלב ב' )ואשר מתקצבות על

 הפנים(, והתשלום בפועל מותנה בקבלת אישור משרד הפנים ו/או חברת הבקרה מטעמו. 
 

נים, יאושר החשבון בניכוי עלות התיקונים בהערות המפקח מטעם ככל ויש למפקח תיקו 11.3
אשר יבדוק את טענות  העירייה, וזאת ע ברור טענות הקבלן על ידי ראש אגף שפ"ע בעירייה,

 ימים והחלטתו בנוגע לטענות הקבלן תהיה סופית וללא זכות ערעור לקבלן.  10הקבלן תוך 
 

ך שנמסר לקבלן צו התחלת עבודה חתום על ידי מובהר, כי תשלום התמורה ייעשה בכפוף לכ 11.4
 מנהל אגף שפ"ע המפרט את העבודה הנדרשת במסגרת מתן השירותים. 

 
באין צו התחלת עבודה כאמור ו/או ככל שהקבלן יסטה בביצוע העבודה/שירות מהאמור בצו  11.5

התחלת העבודה, הוא לא יהיה זכאי לכל תמורה בגין ביצוע העבודה, זאת אף אם העבודה 
בוצעה בפועל. הקבלן בחתימתו על ההסכם מצהיר, כי יהיה מושתק והינו מוותר על כל טענה 

 ו/או תביעה בשל כך כנגד הרשות ולרבות בעילת עשיית עושר ולא במשפט. 
 

בלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, במקרה שהקבלן לא יוכל לבצע את העבודות נשוא ההסכם מ 11.6
  בלן להודיע על כך מיידית לעירייה.בעצמו, מכל סיבה שהיא, מתחייב הק

 
האמור לעיל כדי לחייב את העירייה להסכים להסבת או העברת ההסכם כולו או חלקו  אין 11.7

לצד שלישי או לביצוע העבודות באמצעות קבלן משנה ובכל מקרה שבו הקבלן לא יבצע או 
ייה לראות בכך לא יוכל או לא ירצה לבצע את העבודות כלון או חלקן, בעצמו, רשאיות העיר

 הפרה יסודית של ההסכם. 
 

הקבלן מצהיר כי בביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה הוא פועל "קבלן עצמאי" וכי עליו  11.8
בלבד תחול האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה, פציעה, נכות מוות 

או עקב ביצוע או אי ביצוע נזק או הפסד שיקרו או ייגרמו לקבלן עצמו ו/או לעובדיו, תוך כדי 
 התחייבויותיו עפ"י הסכם זה.

 
הקבלן מצהיר כי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין הקבלן או מישהו מטעמו  11.9

מעביד", וכי כל   העובדים שיועסקו מטעם הקבלן לצורך ביצוע -לבין העירייה "יחסי עובד
ים של הקבלן בלבד ולא יהיו בינם לבין התחייבויותיו עפ"י הסכם זה, יהיו ויחשבו כעובד

 מעביד".-העירייה כל יחסי "עובד

 
הקבלן מתחייב לשלם לעובדיו שכר שלא יפחת מהמשכר המינימאלי עפ"י חוק שכר מינימום  11.10

וכי ישלם להם את כל התשלומים הסוציאליים בהם הוא מחויב עפ"י דין  1987 -התשמ"ז
וי הרחבה החלים על הקבלן . הפרה כשלהי של ועפ"י הסכמים ו/או הסדרים קיבוציים וצו

סעיף זה מהווה הפרה יסודית של ההסכם. לפי דרישת העירייה ימציא הקבלן לעירייה מדי 
 פעם, אישור רואה החשבון שלו בדבר ביצוע התחייבויותיו עפ"י ס"ק זה לעיל.

 
לבין עובד של  מעביד בין העירייה-במידה וייקבע ע"י רשות מוסמכת כי מתקיימים יחסי עובד 11.11

הקבלן ובמסגרת קביעה כאמור תחויב העירייה לשלם לאותו עובד סכום כלשהו, מתחייב 
 בזאת הקבלן לשפות את העירייה בגין כל סכום שתחויב לשלם כאמור.
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 על הסבת החוזה  איסור 12
 

הקבלן אינו רשאי להסב או להעביר לצד שלישי כלשהו את ההסכם או ביצוע עבודות כלשהן  12.1
ואינו רשאי להעסיק קבלן משנה לביצוע העבודות עפ"י הסכם זה, כולן או חלקן ו/או  על פיו

קבלן אחר הנותן  שירות למזמין באזור אחר במסגרת המכרז, אלא אם כן קיבלן לכך מראש 
 ובכתב אישורה של העירייה.

 
וא לאחר את החוזה או כל חלק ממנו, וכן אין ה לשעבד או למשכןרשאי להסב, אינו הקבלן 

 .בתמורה שלא בין בתמורה ביןאו למסור לאחר כל זכות לפי החוזה,  להמחותרשאי להעביר, 

 

את זכותו  להמחותלגרוע מהאמור, יהא הקבלן רשאי לבקש את העירייה כי תאשר לו  מבלי 12.2
לקבל את התמורה לפי חוזה זה לטובת בנק מסחרי וזאת לצורך קבלת אשראי, והעירייה לא 

ר, אלא מטעמים סבירים. אושרה המחאת הזכות לקבלת התמורה לפי תסרב להמחאה כאמו
 והחל"( היעד חשבוןחוק זה, תשולם התמורה אך ורק לחשבון פלוני בסניף בנק פלוני )להלן: "

 .היעד לחשבון אלא כלשהם תשלומים העירייה תעביר לא, האישור ממועד

 

 לממשלת מקצתן או כולן, זה חוזה לפי חובותיהאו /ו זכויותיה את להסב רשאית העירייה 12.3
, לעירייה הכפוף עירוני תאגיד לכלאו /וידה -על שיקבע כפי ממשלתי תאגיד לכלאו /ו ישראל
 .כך בשל הקבלן זכויות ייפגעו שלא ובלבד

 
 ידי הקבלן תהווה הפרה יסודית של חוזה זה. -הוראות סעיף זה על הפרת 12.4

 
 בוטל 13
 

 ערבות לקיום החוזה ולביצוע תשלומים 14
 

-פי חוזה זה וכתנאי לביצוע תשלום כלשהו על-חת מילוי התחייבויותיו של הקבלן עללהבט 14.1
 הודעה לקבלן העירייה שנתן מעת עבודה ימי שבעה בתוך, עירייה, ימציא הקבלן לעירייהידי ה
, ערבות בנקאית להבטחת קיום זה חוזה על העירייה לחתימת וכתנאי במכרז זכייתו על בכתב

 "(.ביצוע ערבותן )להלן: "ידי הקבל-חוזה זה על

 

 היא(, ו10)טופס מס'  המכרז למסמכי שצורף והנוסח לסכום בהתאם תהיה הביצוע ערבות 14.2
 .העבודה לסיוםשנקבע  המועד לאחרחודשים  (3למשך שלושה )תהיה בתוקף 

 
, שמדד הבסיס הוא המדד הידוע (10)כהגדרתו בטופס מס'  תהיה צמודה למדד הביצועערבות  14.3

 רון להגשת ההצעות. בתאריך האח
 

 .הקבלן על יחולו, לעת מעת חידושהאו /ו הביצוע ערבות בהפקת הכרוכות ההוצאות כל 14.4

 

בזה, כי מבלי לגרוע מכל זכויותיה של העירייה, לא יוצא צו להתחלת העבודה בטרם  מובהר 14.5
 המצאת ערבות הביצוע דרושה. 

 
 של כסירוב הדבר ייחשב(, 1) קטן-בסעיף האמור במועדה, הביצוע ערבות את הקבלן מסר לא 14.6

 הקבלן שמסר הערבות את לחלט רשאית תהיה והעירייה, בחוזה העירייה עם להתקשר הקבלן
"(, ללא צורך בהודעה או בהתראה נוספת מעבר לפרק ההצעה ערבות)להלן: " המכרז במסגרת

ד חילוט הזמן הנקוב בסעיף זה. הקבלן מצהיר כי אין ולא יהיו לו כל טענות או דרישות כנג
 ערבות ההצעה כאמור. 
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האמור לעיל, הרי שאם החליטה העירייה, על פי שיקול דעתה המוחלט, כי מתן הצו  למרות 14.7
להתחלת העבודה יתעכב, תהא העירייה רשאית להורות על עיכוב בהמצאת הערבות האמורה 

 הבטחתל בעינה ותעמוד תוסיף הקבלן ידי על שניתנה ההצעה שערבות ובלבד( 1קטן )-בסעיף
 .הביצוע ערבות של מסירתה

 

לגרוע מחובתו של הקבלן לקיים בכל עת ערבות ביצוע בהתאם להוראות חוזה זה, הרי  מבלי 14.8
עומדת תקופת )לרבות, בעת מימוש אופציה הנתונה לעירייה( אם במהלך תקופת ביצוע החוזה 

פי -ור, בין עלהערבות בפני סיום, הקבלן מתחייב להאריך את תוקפה של ערבות הביצוע כאמ
 פי בקשת הבנק שהוציא את ערבות הביצוע. -דרישתה של העירייה ובין על

 

 של יסודית הפרה תהווה, זה סעיף להוראות בהתאם הביצוע ערבות של תוקפה הארכת אי 14.9
לרבות, חילוטה של הערבות  –, ומבלי לגרוע מכל סעד אחר המוענק לעירייה זה חוזה

ה העירייה רשאית לעכב את כל התשלומים המגיעים לקבלן,  ידי העירייה, תהי-המוחזקת על
 עד שימציא ערבות ביצוע חלופית או מוארכת, לפי דרישת העירייה. 

 

בזה, כי העירייה רשאית לנקוט בכל הצעדים הדרושים לדעתה, בכל עת, לרבות חילוט  מובהר 14.10
ה יסודית )לרבות, ערבות הביצוע ושימוש בכספיה, אם מצאה כי הקבלן הפר את חוזה זה הפר

הפרה יסודית שהוגדרה בהסכם זה( ו/או שהפר את החוזה הפרה שאינה יסודית ולא תיקן 
 לעירייה העומדים זכותאו /ו סעד מכל לגרוע כדי, זה בסעיף באמור אין. ימים  14אותה בתוך 

 .הקבלן ידי על החוזה של ממשיתאו /ו צפויה הפרה בגין

 

על מסירת ערבות ביצוע כתנאי לתחילת ביצוע שלב ב' הוראות סעיף זה יחולו במלואן  14.11
וכן, כתנאי לתחילת ביצועה של אופציה הנתונה  )כהגדרתו בהזמנה להציע הצעות למכרז(

לעירייה )כהגדרתה בהזמנה להציע למכרז(. אי מסירת ערבות בנקאית כאמור, תהווה הפרה 
לט כל ערבות מטעם הקבלן יסודית של הסכם זה, וכשלעצמה, תעניק לעירייה את הזכות לח

 אשר מצוייה בידה )גם אם נמסרה לצורך ביצוע שלב אחר בפרויקט(. 

 

 מס ערך מוסף  15
 

ינם כוללים מס ערך להזמנה להציע הצעות(, א 8הצעת הקבלן )מסמך המחירים הנקובים ב 15.1
 ., והמע"מ יצורף לתמורה שתשולם לקבלן בהתאם להוראות כל דיןמוסף

 

ביצוע התשלום  שטרםהתאם לדין, ובלבד בת מס הערך המוסף א לקבלןשלם ת עירייהה 15.2
 בפועל, הקבלן מסר בידי העירייה חשבונית מס כדין. 

 
 והיתרים רישיונות השגת 16

 
פעולות הדרושות לצורך ביצוע העבודות נשוא חוזה זה, שביחס לאופן ביצוען קיימים  אותן 16.1

התאם לאותם חוקים, תקנות חוקים, תקנות או הוראות מטעם רשויות מוסמכות, יבוצעו ב
 או הוראות. 

 

מתחייב להמציא, על חשבונו, אישורים רשמיים מהרשויות המוסמכות ומאת הגופים  הקבלן 16.2
 .ידו על השירותים מתן לצורךהרלוונטיים 

 

מצהיר ומתחייב בזה, כי הינו בעל כל הרישיונות, ההיתרים, האישורים והרישומים  הקבלן 16.3
פי החוזה, וכי כל אלה יהיו בתוקף  עלהשירותים  למתןן כתנאי הנדרשים ממנו על פי כל די

  .בתוקף יהיה החוזה עוד וכלהחל ממועד חתימת חוזה זה על ידי הקבלן 
 

 הפרת הוראות סיעיף זה תהווה הפרה יסודית של הסכם זה.  16.4
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 בדיקות מוקדמות  17
 
 כי, וכן וסביבותיו תיםהשירו מתןכי בדק באופן סביר, לפני הגשת הצעתו, את מקום  מצהירהקבלן 

השיג את כל המידע האחר העשוי להשפיע על הצעתו. הקבלן מצהיר כי המחירים שהציע בהצעתו 
חושבו על סמך הבדיקות הדרושות וכי מחירים אלה מהווים תמורה מלאה והוגנת לכל 

 התחייבויותיו על פי החוזה ומסמכיו בעת חתימתו. 
 

 השגחה מטעם הקבלן  18
 

עליו ברציפות  ווישגיח השירותים מתןבמקום  יםג מוסמך מטעמו, יהיו נוכחהקבלן או נצי 18.1
מוסמך מטעם הקבלן יהיה טעון אישורו המוקדם של  נציג. מינוי השירותים מתןלצורך 

 המנהל, והמנהל יהיה רשאי לסרב לתת את אישורו או לבטלו בכל עת ללא צורך במתן נימוק.
 

של הקבלן כדין הקבלן. אין במתן האישור כאמור משום כוחו המוסמך -בזה, כי דין בא מובהר 18.2
העברת אחריות כלשהי מכתפי הקבלן אל כתפי המנהל או העירייה ואין בכך כדי לגרוע מחובת 

 נציג מוסמך בעל כישורים מתאימים.  להעסיקהקבלן 
 

 שיונות כניסה והרחקת עובדים יר 19
 

, אם השירותים במתןידו -עסק עלכל אדם המו  להרחקתהקבלן ימלא כל דרישה מטעם המנהל 
לדעת המנהל, התנהג אותו אדם באופן בלתי הולם או אינו מוכשר למלא תפקידיו או שהוא נוהג 

לא יחזור הקבלן להעסיקו, בין  –ברשלנות בביצוע תפקידיו. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור 
 .השירותים במתןבמישרין ובין בעקיפין, 

 
 נזיקין לגוף או לרכוש 20

 

ממעשה או מחדל רשלניים או זדוניים של  הנובעיםלן יהיה אחראי לכל נזק או אבדן, הקב 20.1
לגופו  השירותים מתןהקבלן, או תוך הפרת חובה על פי דין או על פי החוזה, שייגרמו תוך כדי 

 מתןאו בקרבתו או כתוצאה של שטח בו מבוצעת העבודה או לרכושו של אדם כלשהו, ב
 למניעתם.כל האמצעים המעשיים  את, וינקוט השירותים

 

 בנסיבות נגרם שהנזק להוכיח הקבלן על הנטל יהא, השירותים מתן במהלךמקרה נזק  אירע 20.2
 .באחריותו שאינן

 
 נזיקין לעובדים  21
 

נזק לעובד של הקבלן או לכל אדם אחר הנמצא בשירותו של הקבלן, הרי שיחולו הוראות שלעיל  ארע
 ולהלן, ובכפוף לכל דין: 

 

י נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם אחר הנמצא מתחייב לשלם כל דמ הקבלן 21.1
 .להםאו בקשר  השירותים מתןבשירותו של הקבלן כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם, תוך כדי 

 

לכל נזק שיגרם לקבלן ו/או למי מעובדי הקבלן ו/או שלוחיו ו/או  תהיה אחראיתלא  עירייהה 21.2
. השירותים מתןאונה או נזק שייגרמו תוך כדי ועקב כל מי מטעמו ו/או בשירותו כתוצאה מת

נתבעה העירייה ו/או מי מטעמה על ידי מי שנפגע כאמור לעיל, ישפה הקבלן את הנתבע כפי 
הוצאותיו וחביותיו בגין אותו עניין, ובלבד שניתנה לקבלן הזדמנות נאותה להתגונן מפני 

 תביעה כאמור.
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 הקבלן  ייטוחב 22

 
פי הסכם זה ומאחריותו לנזקים להם הוא יהיה אחראי -יות הקבלן עלמבלי לגרוע מהתחייבו 22.1

פי דין, הקבלן מתחייב לעשות ביטוחים כמפורט להלן ובנספח אישור על קיום ביטוחים -על
אישור למסמכי ההליך . נספח זה ומהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה )להלן: "  9המצ"ב כמסמך 

 "(. על קיום ביטוחים
 

 השתתפויות העצמיות יחולו על הקבלן בלבד.עלות הביטוחים וה 22.2
 

הביטוחים הנדרשים, גבולות האחריות וסכומי הביטוח הנדרשים בהסכם זה הנם מזעריים.  22.3
 על הקבלן יהיה להסדיר ביטוח כפי הסיכון על מנת למנוע הפסד לו ולעירייה.

 
 או יינזק.הקבלן יבטח את רכושו ואת הנזק התוצאתי שעלול להיגרם לו באם רכושו יפגע  22.4

 
 בכל ביטוח שיערוך הקבלן ירשם סעיף בדבר וויתור על תחלוף כלפי העירייה והבאים מטעמה. 22.5

 
לחוק חוזה הביטוח  59בכל ביטוח שיערוך הקבלן לא יחול סעיף ביטוח כפל כמפורט בסעיף  22.6

 לגבי פוליסות ביטוח של העירייה  . 1981-התשמ"א
 

יה בפני כל הסיכונים הגלומים בהפעלה ופעילות הקבלן יסדיר ביטוח המכסה אותו ואת העירי 22.7
נשוא הסכם זה ולצורך כך גם ימסור למבטח שלו תיאור מלא ומדויק של כל הפעילות 

 והשירותים המסופקים על ידו לעירייה .
 

במידה והקבלן יעסיק קבלנים מטעמו או ישכור רכב לשימושו , יחולו הסדרי הביטוח  22.8
 בהתאמה על הקבלנים והרכבים .

 
מוסכם כי תנאי מוקדם לחתימת העירייה על הסכם זה, הוא שהקבלן ימסור לעירייה את  22.9

ידי חברת ביטוח בעלת רישיון של מדינת ישראל -האישור על קיום ביטוחים כשהוא חתום על
 לעסוק בסוגי הביטוח הנדרשים בו. 

 
ם, ימציא ימי עבודה לפני תום תקופת הביטוח הנקובה באישור על קיום ביטוחי 14לפחות  22.10

הקבלן לעירייה אותו שוב לעירייה כשהוא חתום על ידי מבטחיו בסיפא שלו תחת הכותרת 
 "...אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה, כדלקמן:...".

 
הפרה של סעיף זה )על סעיפי המשנה שלו(, תהווה הפרה של תנאי יסודי ומהותי בהסכם, על  22.11

 כל המשתמע מכך.
 

)על סעיפי המשנה שלו(, הינו תנאי מקדמי להתחלת פעילות של הקבלן על  האמור בסעיף זה 22.12
פי הסכם זה ו/או להמשך פעילותו אם וככל שתמומש האופציה להארכת תקופת ההתקשרות. 
העירייה תהיה זכאית למנוע מן הקבלן את פעילותו במקרה שהאישור כאמור לא הומצא לה 

 אינו תואם את הוראות הסכם זה ונספחיו. לפי המועד שצוין לעיל או שהאישור שהומצא
 

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי בהמצאת אישור ביטוח כאמור לעיל, אין משום מתן פטור  22.13
כלשהו לקבלן מאחריותו על פי הסכם זה ו/או על פי דין, בין אם חברת הביטוח התחייבה 

יה כאמור לעיל, אין לפצות על נזקים כאמור ובין אם לאו, והמצאת אישור ביטוח לידי העירי
 בו כדי להטיל על העירייה אחריות כלשהי לגבי היקפו וטיבו של הביטוח.

 
מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי העירייה תהיה רשאית לבדוק את האישור על קיום ביטוחים  22.14

 אך לא תהיה חייבת לעשות כך .
 

ב אי המצאת או מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההסכם עק 22.15
 אי הסדרת ביטוח כנדרש לפי הסכם זה , יישא הקבלן בכל הוצאה או נזק שיגרם עקב כך . 
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הקבלן לבדו יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לגבול  22.16
 ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסות .

 
ות האחריות הנקובים הקבלן לבדו יהיה אחראי לנזקים העולים על סכומי הביטוח וגבול 22.17

 בפוליסות.
 

הקבלן מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד העירייה ו/או הבאים  22.18
מטעמה בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עפ"י הביטוחים הנ"ל או ביטוחים אחרים ,והוא פוטר 

לא יחול  בזאת את העירייה מכל אחריות לנזק כאמור. האמור לעיל בדבר פטור מאחריות
 במקרה של ביצוע נזק בזדון.

 
הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות העירייה, יהא  22.19

הקבלן אחראי לנזקים שייגרמו לעירייה באופן מלא ובלעדי, ולא תהיינה לו תביעות ו/או 
ל טענה כאמור כלפי טענות, כספיות או אחרות, כלפי העירייה, והוא יהא מנוע מלהעלות כ

 העירייה.
 

לא עמד הקבלן בהתחייבויות לפי המפורט לעיל במלואם או בחלקם, תהיה העירייה זכאית,  22.20
אך לא חייבת, לערוך את הביטוחים או חלק מהם במקומו של הקבלן ועל חשבונו ו/או לשלם 

מבלי  במקומו כל סכום שהוא, וכן כל הוצאה אחרת הקשורה בהסדרת הביטוח כאמור, וזאת
לגרוע מזכותה של העירייה לכל סעד אחר. הזכות לערוך ביטוח במקומו של הקבלן תחול גם 

 במקרה של ביטול הביטוח במהלך תקופת ההסכם. 
 

לשפות את המזמין, מיד עם דרישתו, בגין כל הנזקים, ההוצאות, הפסדי  הקבלן מתחייב 22.21
ייבויות למזמין לפי הסכם זה ההכנסות, וכו'  אשר יוכח כי נגרמו לו כתוצאה מהפרת התח

)כולן או חלקן(, על ידו או על ידי מי מטעמו, וזאת מבלי לגרוע מכל יתר התרופות העומדות 
 פי כל דין.-למזמין  כנגד הקבלן עקב הפרת התחייבויותיה על

 
 רוחני קנייןזכויות  23

 
ם. מבלי לגרוע לא יפר זכויות קניין רוחני של צדדים שלישייעבודה הוא כי בביצוע ה מתחייבהקבלן 

על כל חיוב הנובע מתביעה, דרישה, הליך,  הויפצה אות עירייהמאמור לעיל, הקבלן ימנע כל נזק מה
נזק, הוצאה, היטל וכיו"ב שייגרמו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר או 

ידי הקבלן -פקו על, במכונות או בחומרים שיסוהשירותים מתןזכויות דומות בדבר השימוש, תוך כדי 
 ובלבד שניתנה לקבלן הזדמנות נאותה להתגונן.

 

 על בטיחות  ושמירהפגיעה בנוחיות הציבור  מניעת 24
 

, בנוחיות הציבור ו/או השירותים מתןהקבלן מתחייב לא לפגוע ולא להפריע שלא לצורך, תוך כדי 
כות השימוש והחזקה או בז באלה צאבזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל וכיו

 ברכוש ציבורי כלשהו. 

 

 תיקון נזקים לכביש, למובילים אחרים וכיו"ב  25
 

 לרשות, למסילה, לשביל, למדרכה, לדרך, לכבישהקבלן אחראי שכל נזק שיגרם באקראי  25.1
 לצינורות, אופטיים לכבלים, בזק ולקווי למתקני, לטלפון, לטלגרף, לחשמל, לתיעול, מים

-קרקעיות והעל-ות התתכאו למתקנים, לרבות המער אחרים למובילים או, נוזלים להעברת
ידו או על ידי מי מטעמו, יתוקן, על חשבונו, באופן -על השירותים  מתןקרקעיות, תוך כדי 

היעיל ביותר ולשביעות רצונו של כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול בדרך 
 ובמתקנים האמורים. 

 

 על אלא הקבלן ידי על להיעשות יכול אינו בהן והטיפול תיקונן אשר, תשתיתאו /ו במערכת 25.2
 המערכת לתיקון חשבונו על הקבלן ידאג, תשתית אותה או מערכת אותה על שמופקד מי ידי

 .לכך המוסמך הגורם ידי על התשתיתאו /ו
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  לתנועה הפרעות מניעת 26
 

הפרעה לתנועה השוטפת,  וםתגריעשה, ככל האפשר, בדרך שלא העבודה   שביצוע הקבלן אחראי לכך
 בהיתרים להצטייד הקבלן על יהא חורגים מטענים להובלת מיוחדים בהיתריםואם יש צורך 

 הרשויות המוסמכות על חשבונו.  מטעם הדרושים
 

 הקבלן על העבודה דיני אכיפת 27

 

-מתחייב לפעול בהתאם להוראות החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב הקבלן 27.1
"(, ככל שהללו יחולו על העבודות העבודה דיני של האכיפה להגברת החוקהלן: ")ל 2011

 נשוא חוזה זה. 

 

מנת לאפשר לעירייה לקיים את הוראות החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תהיה  על 27.2
פי החוק הנ"ל -העירייה רשאית לדרוש מן הקבלן למסור לה את כל הנתונים הנדרשים על

ימים מן המועד שבו תימסר לקבלן  7פי החוק, כל זאת בתוך -העירייה על לצורך ביצוע חובות
 ידה.  -דרישה בכתב המפרטת מעת לעת את הנתונים המבוקשים על

 

הסר כל ספק, במידה והעירייה תיתבע לשלם סכום כלשהו מן הקבלן ו/או מעובדיו,  למען 27.3
בגין הפרת הוראות החוק  שמקורם בטענת יחסי עובד ומעביד ו/או בגין תישא בתשלום כלשהו

-על זאת, כאמור סכום כל בגין לשפותה מתחייב והקבלןלהגברת האכיפה של דיני העבודה, 
 .העירייה של הראשונה דרישתהפי 

 

 הפרטים את למסור הקבלן של מחדלו או סירובו כי בזאת מובהר, ספק כל הסר למען 27.4
 הסכם של יסודית הפרה תהווה זה סעיף הוראות את יפר והוא במידהאו /ו לעיל המפורטים

ידי -על לכך יידרש שבו המועד מן ימים 7 בתוך ההפרה את יתקן לא שהקבלן וככל, זה
 .נוספת התראה או בהודעה צורך ללא זה הסכם לבטל רשאית העירייה תהיה, העירייה

 

  משנה קבלני 28
 

 בהסכמתו אלא משנה קבלני לידי הןמ חלק אוהעבודות  ביצועאת  למסור רשאי לאהקבלן  28.1
ככלל, העירייה מבהירה כי היא תסרב לכל שינוי בזהות מבצע . מנהלה של ומראש בכתב

 שיקול פי על, רשאי יהיה מנהלהעבודות ו/או למסירת העבודות לכדי קבלן משנה כלשהו, וה
 .בנימוק צורך ללא המשנה קבלני לידי עבודהה ביצוע למסור לקבלן להרשות לסרב, דעתו

 

סקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם בזה, כי הע מובהר 28.2
 . העבודה או חלקה לאחר אין בה כשלעצמה משום מסירת ביצוע –לפי שיעור העבודה 

 

 להיות חייביםכאמור  המשנה קבלניככל שיאושר לקבלן להעסיק קבלני משנה, מודגש כי  28.3
 לכלל או לעבודה המתאימים ובהיקף בסיווג, םעיסוק בתחוםובעלי רישוי מתאים  רשומים

. רישום כאמור חייב להיות בתוקף או בטרם מסירת עליהם להטיל הקבלן שבכוונת העבודות
 העבודות לידי קבלן המשנה.

 

 בקנה עולות שאינן הוראות ייקבעו לא המשנה קבלני לבין בינו בהסכמים כי, מתחייב הקבלן 28.4
 .ביצועו עם או זה חוזה עם אחד

 

 כלפי עבודהה ביצועמתן השירותים ו על הבלעדי האחראי הנו הקבלןבכל מקרה,  כי יודגש 28.5
 של בהסכמתה אין. המשנה קבלניידי -על המבוצעים בעבודה חלקים אותם בגין גם, העירייה
 מאחריותו הקבלן את לפטור כדי משנה קבלני של אומשנה -קבלן של להעסקתו העירייה
 ממנו המתחייבת וברמה לחוזה בהתאם באופן עבודה,ה ועביצמתן השירותים ול הכוללת

 .לכך שנקבע הזמנים לוח ובמסגרת
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 בגין המשנה קבלני כלפי אחראי יהיה בלבד והוא הקבלן כי בזאת מוצהר ספק הסר למען 28.6
 .המשנה-לקבלני ביחס שלישי צד לטובת הסכם זה בחוזה לראות אין וכי עבודתם תמורת

 

  הקבלן ידי-על דהעבו ותנאי אדם-כוח אספקת 29
 

לגרוע מכל הוראה אחרת בהסכם זה, הקבלן מצהיר כי כל ההצהרות שהצהיר במסגרת  מבלי 29.1
המכרז ו/או כל ההתחייבויות שנטל על עצמו במסגרת המכרז, הנן בתוקף, הן מחייבות אותו 

 גם לעניין חוזה זה, ומהוות חלק בלתי נפרד מחוזה זה. 

 

, את ההשגחה על השירות למתןהאדם הדרוש -את כוחהקבלן מתחייב לספק, על חשבונו,  29.2
 אדם זה,  וכל דבר אחר הכרוך בכך.-כוח

 

ביחס לעובדים  אוהקבלן מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ואחרים, ובעבודה שלביצועה  29.3
שיון או היתר לפי כל דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום ישלגביהם יש צורך ברישום, ר

 . הענייןהיתר כאמור, לפי  שיון אויאו בעל ר
 

ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם,  וגהותהקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות  29.4
, ולמלא אחר ההוראות הנוגעות נאותים אכילה ומקומות נוחיות סידורי להם לקיים לרבות

בודה ידי מפקחי הע-כפי שיידרש על –פי כל דין, ובאין דרישה חוקית -לבטיחות בעבודה על
 .1954–כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד 

 
כדי לגרוע מאחריותו הכוללת  מנהלהבסמכות הפיקוח ו/או בסמכות למתן הוראות שבידי  אין 29.5

של הקבלן לשלומם ורווחתם של עובדיו ואין בכל האמור כדי להעביר מאחריות זו אל כתפי 
 העירייה ו/או מי מטעמה. 

 

בתו של הקבלן לנהוג ולפעול לפי כל דין, הקבלן מתחייב כי בהעסקת כוח לגרוע מחו מבלי 29.6
 יקפיד על קיום הוראות כל דין הנוגע להעסקת עובדים.  מתן השירותים  במסגרתאדם 

 

 פיצויים מוסכמים וקבועים מראש  ו העבודות ביצוע טיב 30
 

מכותו הבלעדית תהא בס -קביעת טיב ורמת ביצוע העבודות והתחייבות הקבלן עפ"י הסכם זה 30.1
ולפי שיקול דעתו הבלעדית של המנהל. קבע המנהל כי העבודות או חלק מהן לא בוצעו כראוי, 

 ינוכה מכל תשלום המגיע לקבלן, עפ"י המפורט והמוסכם בחוזה זה ונספחיו. 
 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, קבע המנהל כי טיב או רמת ביצוע העבודות ע"י הקבלן אינם  30.2
יזהיר את הקבלן בכתב ואם לא שופר המצב תוך פרק הזמן שיקצוב המנהל  לשביעות רצונו,

 בעת מתן אזהרה וייחשב הדבר להפרה יסודית של ההסכם. 
 

הפסיק הקבלן לבצע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה, כולן או מקצתן, ו/או לא ביצע העבודות  30.3
 של ההסכם.  בר הפרה ברמה ובטיב לפי שיקול דעת המנהל לאורך זמן או לסירוגין ייחשב הד

 
מבלי לגרוע או לפגוע בכל הוראה אחרת בהסכם זה, ובנוסף לה, אם הקבלן לא ימלא  30.4

התחייבות כלשהי שקיבל על עצמו עפ"י ההסכם, רשאית העירייה לפעול למילוי ההתחייבות 
ע"י צד ג' לפי בחירתה, וכל עלויות הכרוכות בכך יחולו וישולמו ע"י הקבלן בתוספת תקורה 

 , וזאת בנוסף לאמור בסעיף קטן )ח( להלן. 10% של
 

בלי לגרוע בכל סעד ו/או תרופה המוקנים לעירייה עפ"י חוזה זה, מוסכם בין הצדדים כי בגין  30.5
)הסכומים אינם כוללים  הפרת החוזה כמפורט להלן תהא העירייה זכאית לפיצויים מוסכמים

 :מע"מ והמע"מ יצורף להם בהתאם לשיעורו בדין(
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 פיצוי מוסכם  פרה הה

אי דיווח על תחילת העבודות בכל יום עבודה ו/או אי דיווח 
 על סיום העבודות בסיומו של כל יום עבודה למקרה בודד

250  .₪ 

 לכל רכב ליום.₪  5,000 כללאי התייצבות רכב 
 מלוא גובה הנזק גרימת נזק לתשתיות לכל מקרה.

 8ל וזאת תוך שהורה עליו המנה במקוםכלי רכב הצבת  אי
 שעות מקבלת דרישת המנהל 

500  ₪ 

 לאירוע₪  5,000 רכב של הקבלן נמצא פועל שלא במסגרת המכרז
 ליום לכל רכב₪  500 .שלא לפי הקבוע במכרזאחר/שונה  מסוג כלי רכב התייצבות 

 למקרה. ₪  500  שצ"פ/פסולת שהתפזרה ברחוב
  למקרה₪   10,000 ביצוע העבודה באמצעות קבלן משנה  
 לעובד ₪  100 לעובד-אי לבישת אפודה זוהרת ונעלי בטיחות

 ליום /איחור₪  5,000 איחור בתחילת ביצוע העבודות )לפי שלב או לו"ז שנקבע(
 או שלב)לפי  ליומיים מעברבהשלמת ביצוע העבודות  איחור

 (העבודות לסיום שנקבע"ז לו
איחור /ליום ₪ 7,500

 (.ליומיים)מעבר 
ה התברר כי הקבלן מפנה לאתר ההטמנה פסולת לעיריי

שאינה מתחום העיר רהט ו/או פסולת שאינה מן האתרים 
הכלולים במכרז ו/או פסולת שהיא של תושבים או עסקים 

 פרטיים הפועלים בעיר רהט

 לכל מקרה₪  10,000

  
גיע מען הסר ספק, ברור ומסוכם כי, העירייה רשאית לנכות את הפיצויים מכל תשלום המל 30.6

 לקבלן או לחלטם מהערבות הבנקאית, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה. 

 

 הפיצויים לגבי שונה הסדר נקבע המכרז במסמכי אשר וככל אם יחול לא זה בסעיף האמור 30.7
 .המוסכמים

 
 לחוק' ג לסימן בהתאם פיצויים לתבוע העירייה של מזכותה לגרוע כדי זה בסעיף באמור אין 30.8

 .המוסכם הפיצוי במקום 1970-"אהתשל(, חוזה הפרת בשלפות )תרו החוזים
 

 ידי הצדדים -שימוש או אי שימוש בזכויות על 31
 

הסכמת הצדדים או אחד מהם לסטות מהוראות חוזה זה במקרה מסוים, לא תהווה תקדים  31.1
 ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

 

לפי חוזה זה במקרה מסוים, אין לא השתמשו הצדדים או אחד מהם בזכויות הניתנות להם  31.2
לראות בכך ויתור על אותו זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על 

 זכויות וחובות לפי חוזה זה.
 

  ילוק יד הקבלןוסהפרה יסודית  עקבהחוזה  ביטול 32

 

ידי -העבודות על הפסיק את מתן השירותים וביצועלו זה חוזה לבטל תהיה רשאית עירייהה 32.1
או באמצעות קבלן אחר או בכל  בעצמה השירותים מתן נשוא העבודות את ולבצעהקבלן, 

 : דרך אחרת בכל אחד מהמקרים המנויים להלן
 

במועד שנקבע בצו התחלת עבודה או השירותים  במתןכשהקבלן לא התחיל  32.1.1
ם א הכלבכל דרך אחרת, ו השירותים ממתןשהפסיק את ביצועו או כשהסתלק 

יום  14תוך  להולא ציית  השירות במתןקיבל הוראה בכתב מהמנהל להתחיל 
 ; שקיבלה מיום
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 לחוזהבהתאם  השירותכשיש בידי המנהל הוכחות, שהקבלן אינו מבצע את  32.1.2
)או  אבני הדרך הקבועות בואו /מסמכי החוזה, לרבות לוח הזמנים השלדי וול

בלן לא תיקן את הליקוי בתוך והק בכתב, לאחר שנתן על כך התראה שצורפו לו(
ימים  (7שבעה )בתוך  –פרק זמן שננקב בהתראה, ואם לא ננקב בה פרק זמן 

 מעת שנמסרה ההתראה. 
 

 ;זה חוזה להוראות בניגודכשהקבלן הסב את החוזה, כולו או כל חלק ממנו,  32.1.3
 

 .זה חוזה להוראות בהתאם שלאכשהקבלן העסיק קבלן משנה  32.1.4
 

כשניתן נגדו צו כינוס נכסים או כשעשה סידור עם  כשהקבלן פשט את הרגל או 32.1.5
פרט לפירוק ללא חיסול עסקים  –או לטובת נושיו ובגוף מאוגד, כשהגוף בפירוק 

המאוחד  הגוףאלא לשם יצירת גוף מאוגד אחר ובאישור העירייה, ובלבד שיהיה 
 קבלן רשום לפי החוק;

 
אחר בשמו של  כשיש בידי המנהל הוכחות, להנחת דעתו, שהקבלן או אדם 32.1.6

הקבלן נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, בקשר לחוזה או לכל דבר הכרוך 
בביצוע החוזה ובלבד שניתן לקבלן, אם רצונו בכך, להשמיע טענותיו בפני 

 המנהל;
 

ממשי כי יש בה כדי לפגוע בקיום  חששהורשע בפלילים בעבירה שיש  כשהקבלן 32.1.7
 .החוזההתחייבויותיו לפי 

 
כי הקבלן מפר את אמון העירייה, לרבות, כל מקרה שבו הקבלן לעירייה התברר  32.1.8

מפנה לאתר ההטמנה פסולת שאינה מתוך תחום השיפוט של העיר רהט ו/או 
-שאינה מתוך אחד האתרים שנקבעו במסגרת המכרז ו/או הוספו במפורש על

 ידי המנהל.
 

 סעיף שהוגדר כי הפרתו מהווה הפרה יסודית של החוזה.  כל 32.1.9
 

, חלקה או כולה, הקבלן שהגיש הערבות את לחלט עירייהה תרשאי ם עם הקבלן, בוטל ההסכ 32.2
 .הקבלן ידי על החוזה הפרת בשל לעירייה שנגרמו הנזקים לכיסוי

 
( זכאית העירייה לבטל את החוזה לאלתר במשלוח 1"ק )בס כאמורבמקרה של הפרה יסודית  32.3

רה כאמור, תהיה העירייה הודעה בדואר רשום או במסירה אישית לקבלן. במקרה של הפ
רשאית למסור העבודות עפ"י הסכם זה לצד שלישי ולקבלן ולא יהיו כל טענות או תביעות 

 נגד העירייה בגין ביטול ההסכם ו/או השקעותיו ו/או הפסדיו. 

 
הפרות הקבלן, ישלם הקבלן לעירייה כל הפסד  עקבבמקרה של ביטול ההסכם כאמור לעיל  32.4

אה מהביטול, לרבות ההפרשים בין התמורה עפ"י הסכם זה לכל או נזק שייגרם לה כתוצ
תשלום בו תישא העירייה לקבלן אחר לצורך ביצוע העבודות עד לתום תקופת תחולתו 

 המקורית של ההסכם או כל הארכה שלו.
 

אין באמור בסעיף זה לעיל כדי להטיל חובה על העירייה לבטח ההסכם או לפגוע בכל זכות  32.5
 עפ"י הסכם זהו/או עפ"י כל דין בגין הפרת ההסכם ע"י הקבלן. העומדת לעירייה 

 

  קיזוז 33
 

פי -על הפי חוזה זה, כל חוב המגיע ל-רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנו על עירייהה 33.1
חוב קצוב אחר המגיע מן הקבלן  כללבין הקבלן, וכן  הפי כל חוזה אחר שבינ-חוזה זה או על

 .ןהדיאו /ו חוזה כל לפי עירייהל
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לגרוע מכל הוראה אחרת בהסכם זה, מובהר כי העירייה רשאית לנכות כל סכום שיגיע  מבלי 33.2
לו מהקבלן בהתאם להוראות ההסכם זה ו/או מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא מאת 
העירייה מכוח התקשרות אחרת שבין הצדדים, כל פיצוי ו/או נזק ו/או חוב ו/או תשלום 

 פי הסכם זה. -המגיעים לעירייה על
 

, כאמור תשלוםאו /ו חובאו /ו נזקאו /ו פיצוי כל מהקבלן לגבות רשאית תהא העירייה, בנוסף 33.3
 או הפיצויים תשלום. זה בהסכם הנזכרות הערבויות מימושידי -על כולל אחרת דרך בכל

 העבודות ביצוע את להשלים מהתחייבויותיו הקבלן שחרור משום כשלעצמם בהם אין ניכויים
 .ההסכם לפי אחרת התחייבות כלמ או

 

לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת,  עירייהשל ה ההוראות סעיף זה אינן גורעות מזכות 33.4
לרבות באמצעות חילוט הערבויות שהקבלן המציא לחוזה זה או לכל חוזה אחר שבינו לבין 

 .עירייהה

 

 העירייה כלפי חייב אהו בהם מתשלומים לקזז זכות לקבלן תהיה לא, דין בכל האמור למרות 33.5
 וככל זה חוזה לפי שהגיש חשבון פי על תשלומים זולת העירייה מאת לו המגיע תשלום כל

 .לתשלום אושר אשר

 

 זכות עיכבון וזכות קיזוז  היעדר 34

 
ו/או זכות קיזוז מכל סוג שהן  עיכבון זכות תהיה לא לקבלן כי בזאת מובהר, ספק כל הסר למען

 5בכל חלק מהם ו/או בכל עניין אחר הקשור בחוזה זה, והוראות סעיף  ו/או בעבודות ו/או שטחב
לא יחולו ביחס  1973-לחוק החוזים )חלק כללי(, תשל"ג 53וסעיף  1974-לחוק הקבלנות, התשל"ה

 לקבלן. הפרת הוראות סעיף זה, תהווה הפרה יסודית של חוזה זה. 
 

 חוזית התיישנות 35
 

קבלן או מי מטעמו כנגד העירייה או מי מטעמה, בקשר האמור בכל דין, תביעות שיש ל למרות 35.1
 עם חוזה זה, יתיישנו בתום שלוש שנים ממועד היווצרות העילה. 

 

מצהיר ומאשר כי עניינו של חוזה זה אינו במקרקעין וכי קביעתה של תקופת התיישנות  הקבלן 35.2
 . 1958-לחוק ההתיישנות, התשי"ח 19מקוצרת כאמור בסעיף זה הנה בהתאם לסעיף 

 

 בתביעות שלישי צד הודעת העירייה כנגד להגיש הקבלן מן למנוע כדי זה בסעיף באמור אין 35.3
 .זה סעיף לפי המקוצרת ההתיישנות תקופת לאחר אף, זה חוזה עם בקשר נגדו שהוגשו

 

 החוזה של לתקף כניסה 36

 
 החתימה מטעם העירייה.  מורשיידי -זה ייכנס לתוקפו עם חתימתו על הסכם 

 
 חסי עובד ומעביד, היעדר יחסי שליחות, היעדר יחסי שמירה י היעדר 37

 

 ייקבע אם. העירייה של לעובד ייחשב לא מטעמו מי או יועציו, שלוחיווכל מי מעובדיו,  הקבלן 37.1
 בגין העירייה את לשפות הקבלן על יהא, העירייה של עובד הוא הקבלן מטעם מי כי דין בפסק

 בפני להתגונן סבירה הזדמנות לקבלן תיתן עירייהה. זו קביעה בשל עליו שתושת עלות כל
 .כאמור דרישה או תביעה
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 יחסי מטעמו מיאו /ו הקבלן לבין מטעמה מיאו /ו העירייה בין יוצר לא כשלעצמו זה חוזה 37.2
 חבות או עלות מטעמה מיאו /ו העירייה על תושת אם. באלה וכיוצא נציגות, סוכנות, שליחות

 ישפה, העירייה של כנציג או כשלוח, כסוכן הקבלן עצמו יגהצ לפיה שיפוטית קביעה בשל
 .כאמור עלות כל בגין העירייה את הקבלן

 

 שהותיר ומוצרים חומרים, לציוד ביחס שמירה בחובות שהיא צורה בכל תחוב לא העירייה 37.3
 ובין עבודה הפסקת בזמן אם בין, העבודה ביצוע בזמן אם בין, אחר במקום או באתר הקבלן

 ומתקנים חומרים למעט, מהמקום הקבלן של היד סילוק לאחר או העבודה סיום לאחר אם
 .זה חוזה הוראות בהתאם שימוש בהם עושה שהעירייה

 
 זכויות וסעדים  שמירת 38

 

 לעירייה ניתנו או הוקנו זה שבהסכם אימת כל כי, מפורשות בזה ומוסכם מוצהר ספק להסיר 38.1
 לא, הקבלן כלפי כלשהם כוחאו /ו סמכותו א/ו סעדאו /ו תרופה( המפקח באמצעות)לרבות 

 לרבות, דין כל לפי לעירייה שיעמדו/או  וגם העומדים סעד או תרופה מכל לגרוע הדבר בא
, 1974-"דתשל, הקבלנות הסכם וחוק 1970-"אתשל( חוזה הפרת בשל)תרופות  החוזים חוק

או /ו סעדאו /ו ופהתר בכל הקבלן כנגד לנקוט, הבלעדי דעתה שיקול"י עפ, תוכל והעירייה
 .לנכון שימצא כפי כוחאו /ו סמכות

 

 עיקרי תנאי מהווים, המפורט הזמנים בלוחאו /ו בנספחיואו /ו בהסכם הנקובים המועדים כל 38.2
 .בו ויסודי

 

 ממצה  חוזה 39
 

 החתימה כדין של הצדדים. מורשיזה לא ניתן לשינוי אלא בכתב ומראש, בחתימת  חוזה 39.1
 

טחה, מצג, אישור, הצהרה, כוונה או הסכמה של הצדדים, בין יהא תוקף לכל הבנה, הב לא 39.2
לפני ובין אחרי חתימתו של חוזה זה, אשר אינם קבועים בחוזה ובמסמכיו, כפי שיהיו מזמן 

 החתימה של העירייה.  מורשילזמן ובחתימת 
 

 או מחיר הצעת, מפרט, ומחירים כמויות כתב, תוכניתכיוצא בזה, כל הצעה, מסמך, מכתב, 
 סוכניהםאו /ו הצדדים בין שהוחלפו, בכתב ביןפה -בעל בין, שהוא סוג מכל דברים לופיחי

, זה לחוזה מצורפים אינם ואשר, זה חוזה חתימת לפני, מטעמם אחריםאו /ו נציגיהםאו /ו
 .הצדדים כלפי מחייב תוקף כל להם יהא ולא ומבוטלים בטלים הנם

 

 דין ושיפוט  תחולת 40
 

 מובהר כי על הסכם זה יחול הדין החל במדינת ישראל. הסר ספק כל ספק,  למען 40.1

 

 אך ידון, ביטולואו /ו הפרתו, קיומו, כריתתו לעניין לרבות, זה הסכם עם בקשר סכסוך כל 40.2
-באר בעיר הוא מושבו מקום ואשר, בסכסוך לדון עניינית מבחינה המוסמך המשפט בבית ורק

 .בלבדשבע 

 

 והודעות כתובות 41

 

 הסכם זה הן כמופיע במבוא להסכם.  הצדדים לצורך כתובות 41.1

 

הודעה שצד אחד צריך לתת למשנהו לפי ההסכם זה, למעט הודעות שיש לרשמן ביומן  כל 41.2
 העבודה, תינתן בכתב בלבד, באחת הדרכים הבאות: 
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מכתב רשום לפי כתובת הצד השני כנגד אישור קבלה, ואז יראו את  משלוח 41.2.1
 עסקים מזמן מסירתה בדואר. ההודעה כמגיעה ליעדה כעבור שלושה ימי 

 

 יום בתוך ליעדה כמגיעה ההודעה את יראו ואז, פקסימיליה באמצעות משלוח 41.2.2
 .משלוחה ממועד אחד עסקים

 

 ידנית, ואז יראו את ההודעה כמגיעה ליעדה במועד המסירה.  במסירה 41.2.3
 
 

 :החתום על באנו ולראיה
 
 
 
 

 הקבלן  רהט עיריית
 העירייה  גזברי, ראש עיריית רהט באמצעות

 .המלווה החשבו
החתימה מטעמו ה"ה  מורשי באמצעות 

________________ ת.ז. ___________ 
 ו______________ ת.ז. ___________. 

 
 כי מאשר"ד, עו"מ, _____________ הח אני

ידי -על רהט עיריית בשם נחתם זה הסכם
 .בשמה לחתום המורשים

  
 כי מאשר"ד, עו"מ, _____________, הח אני

 לחתום המורשים"י ע הקבלן בשם נחתם זה הסכם
 .זה הסכם על בשמו

   
 "דעו_____________,   "דעו_____________, 

   
 : _________________תאריך  : _________________תאריך
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 'ג מסמך
 

 שירותיםמפרט  - 12/2018מכרז 
 הטאתרים שונים ברחבי העיר רפסולת יבשה במפגעים ופינוי 
 , משאיות ומשאיות מנוף(אמצעות טרקטור יעה אופני)

 
 כללי .1
 

נספח זה מהווה חלק מהותי ובלתי נפרד מהחוזה האמור ויקרא בכפוף להוראות כלליות  .1.1
 ולהגדרות שבחוזה האמור.

 
 נספח זה בא לפרט את האמור בחוזה ולהוסיף על האמור בו אך לא לגרוע ממנו. .1.2

 
 פירוט העבודה .2

 
ידי -לפינוי ושינוע פסולת עפסולת, העמסה של פסולת,  איסוף גירודים, ,ביצוע עבודות עפר .2.1

ו/או אתר אחר שמאושר  "דודאים"לאתר ציוד מכני הנדסי )טרקטורים, משאיות, מנופים(, 
 ע"י איכות הסביבה.  

      
 . שנכללו במכרזאיסוף ניקוי ופינוי ערימות הפסולת  .2.2

 
 לסגור ולכסות את כל הפתחים במדרכות. .2.3

 
 ירוד מעשביה וכו'...ג .2.4

 
 למנוע פיזור הפסולת בכביש בזמן שינועה. .2.5

 
 .ההטמנהכיסוי המשאיות ולהוביל את הפסולת מכוסה לאתר  .2.6

 
 ניקיון וגירוד בשטחים הציבוריים, הפתוחים וכו'... .2.7

 
 אי גרימת נזק לכביש למדרכות, מערכת חשמל, טלפון, תאורה, שילוט, מים, ביוב . .2.8

 
 קבלן לצד ג' הקבלן ישא בכל תביעה ו/או הוצאה.במידה ונגרם נזק ע"י ה .2.9

 
 יתוקן ויקוזז מחשבונו של הקבלן . 2.7אם במידה יגרם נזק עלפי סעיף  .2.10

 
. אגרות והיטלים ישולמו קליטת הפסולת / אשפה באתר דודאיםהובלה אל מחוץ לרהט ו .2.11

 בהתאם לתנאי המכרז. 
 

 סוג הציוד  .3
 

 כמפורט בהזמנה להציע הצעות למכרז. סוג(,  )והכמות של כל כלי הרכב הכלולים במפרט זה .3.1
 

  תפסל. -בעלות על הציוד הכוחת הצעה שתוגש ללא ציוד מתאים ו .3.2
 
חובה על הקבלן לספק את השירותים באמצעות כלי הרכב המפורטים במכרז בלבד, ובהתאם  .3.3

   לשנות הייצור הדרושות במכרז. 
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 מילוי אחר הוראות .4
 

ת המפקח, אפילו אם הוא חולק על חובתו למלא הוראה. בכל מקרה ימלא הקבלן אחר הוראו .4.1
הרישום ביומן ואישור המפקח הוא תנאי הכרחי לבירור לרבות לדרישת תשלום נוספת ע"י 

 הקבלן. הקביעה הסופית להצדקת הדרישה היא בידי המנהל. 
 

 ביצוע עבודת הפינוי מתחייב הקבלן להעסיק על המשאית והטרקטור צוות הכולל :ל .4.2
 

 ת.ואת המשאי ושיפעיל יםנהג .4.2.1
 

 נהג שיפעיל את הטרקטור.  .4.2.2
 

 בנוסףוהמנופים הצמודים )וככל שיש שצורך במפעיל  תואת המשאי ושיפעיל יםנהג .4.2.3
 .(.על חשבונו ואחריותו הבלעדייםלנהג, ידאג הקבלן למפעיל מנוף מוסמך כדין, 

 
ועית הדרושות נהגים כאמור חייבים להיות בעלי רישיון נהיגה מתאים וכל ההכשרות המקצ .4.3

 לצורך שימוש בכלי הרכב הכלולים במכרז. 
  

 על המשאית כלי עזר לניקוי , מגרפה, קלשון, מטאטא וכו'.קבלן לצורך ביצוע עבודתו יחזיק ה .4.4
 
 עובדים  .5

 
 כל עובדי הקבלן או שלוחיו יהיו אזרחי מדינת ישראל. .5.1

 
כפפות עבודה וכו' וכן כל הקבלן יצייד עובדיו בלבוש מתאים לרבות מעילי גשם, בגדי עבודה  .5.2

 ציוד אחר לצורך ייעול העבודה והבטיחות.
 
 שעות העבודה והפינוי     .6

 
, באופן רציף, לאורך כל שעות היום )יום עבודה מלא הוא הקבלן מתחייב לבצע את העבודות .6.1

 תכנית העבודה של העירייה.פי -שעות עבודה(, על 8בן 
 

ות הפינוי לפי שיקול דעתו, מועדי הפינוי החדשים המנהל רשאי לשנות את מועדי הפינוי ותדיר .6.2
 יחייבו את הקבלן.

 
 התחייבויות נוספות .7
 

עירייה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מפעם לפעם את תכניות  העבודה התוכניות ה .7.1
 החדשות יחייבו את הקבלן. 

 
ן: הקבלן מתחייב להמציא לעירייה אישורים כי המשאיות על כל מתקניהן ואביזריהם )להל .7.2

"( מתאימות לדרישות המפורטות במפרט זה ו/או להציג את הציוד בפני העירייה, הכל הציוד"
 יום לפני מועד התחלת העבודות כאמור.    15לפי שיקול דעת המנהל, וזאת לפחות 

 
נציגי העירייה רשאים לבחון את כל הציוד או חלקו ואת מידת התאמתו לדרישות שהוגדרו  .7.3

 רייה יהא הקבלן חייב להתאים לאלתר הציוד לדרישות המפרט.במפרט. לפי דרישת העי
 

המשאיות על כל אביזריהן ומתקניהן יימצאו בידי הקבלן ויוחזקו במגרש שתורה העירייה  .7.4
 יום ממועד ההודעה על זכייתו במכרז. 15תוך 

 
 על כל קלקול או ליקוי במשאית ו/או הטרקטור יודיע הקבלן למנהל באופן מיידי . .7.5
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במועדי התשלום לא יהווה עילה להפסקת העבודה מצד הקבלן. העירייה רשאית לפי פיגור  .7.6
שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט במקרה של הפסקת העבודה ע"י הקבלן להפסיק את 

 ההתקשרות אתו. או לחילופין להזמין קבלן אחר לביצוע העבודה והשכר ינוכה מהקבלן.
 

ימאלית בפעילות הסדירה המתנהלת הקבלן מתחייב לבצע עבודתו תוך התחשבות מקס .7.7
רכבים( ולעשות כל הניתן ע"מ למנוע תקלות והפרעות מכל  במקומות בהם מוצבות )משאיות,

מתחייב הקבלן שלא להניח על פני השטח חומרים וציוד שיש בהם כדי , כןכמו סוג שהוא.  
 ולכי הרגל וכלי הרכב  מכל הסוגים.הלהפריע את  מעברם של 

 
ל חשבונו, כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת הפרעות ותקלות  לתנועת כלי הקבלן ינקוט ע .7.8

 הרכב.
 

קבלן יהיה אחראי לשלמות המבנים הקיימים, הגדרות, העצים וכל נכס ו/או רכוש אחרים          .7.9
הנמצאים בסמיכות למקום ביצוע העבודה ויתקן על חשבונו כל נזק שיגרם כתוצאה מביצוע 

 העבודה.
 

ד היטב את חוקי העזר של עיריית רהט ויקפיד למלא ולקיים את כל הוראותיהם הקבלן ילמ .7.10
ומתחייב לשלם עפ"י החוק כל המסים, הארנונות, ההיטלים, והאגרות, החלים עליו באופן 

 ובמועד. רציף, סדיר
 

לקבלן לא ישולם כל סכום נוסף מעבר לנקוב בהצעתו ובחוזה, אפילו אם יהיה עליו לשאת  .7.11
העבודה בהוצאות ובתשלומים שלא נכללו בהצעתו בין מחמת טעות או מחמת  שלמתהלצורך 

 כל סיבה אחרת.
 

הקבלן מתחייב כי המשאיות לא יחנו בתחום העיר שלא בשעות ביצוע העבודה אלא עפ"י  .7.12
פורש בכתב שיינתן לקבלן ע"י המנהל או המפקח מטעם העירייה ובתאם לתנאים מ אישור

 שיקבעו על ידו.
 

ועובדים חלופיים במידה וייעדרו העובדים הקבועים, או מי  יםיב להעסיק נהגהקבלן מתחי .7.13
 מהם, עקב מחלה, אבל, שמחה, חג וכדומה. בכל מקרה אין להשבית את העבודה. 
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 מסמך ד': רשימת אתרים
 

והחוזה לגבי כמות הסבבים.  8שבטופס מס' ומת לב המשתתפים להוראות ש]ת
את יחייב הוא ומבלי שבאופן כללי ערכה בלבד, המידע נמסר כהמובהר, כי 

, ולא יהיה בצורה כלשהי. מובהר, כי התמורה תהיה על בסיס יומי העירייה
כדי לשנות את התמורה יה, ביחס להערכת העיריבשינוי במספר הסבבים 

 שתשולם לקבלן[
 

ת אישור משרד תחילת ביצוע שלב ב',מותנה בקבל, תשומת לב המשתתפים
יאה יצבחינה תקציבית והן מבחינת הפנים או חברת הבקרה מטעמו )הן מ

ה צוע העבודבקבלת בינה בגין שלב ב', מותתשלום התמורה לביצוע(. כמו כן, 
 בפועל. 

 
 א'שלב  –רשימת אתרים 

 
 מס' אזור מס"ד

ביםסב  
מול מגרש כדור רגל 33שכונה   .1  4 
4מתחם   .2  30 
2מתחם   .3  8 
בכניסה מצד עידן הנגב 2מתחם   .4  4 
בנחת שצמוד לעידן הנגב 2מתחם   .5  5 
בצמוד לנחל 12שכונה   .6  60 
11שכונה   .7  8 
14שכונה   .8  15 
17שכונה   .9  15 

בצמוד לאבו זבארג' -17שכונה   .10  6 
בצמוד לשיג אלמנאסיר -17שכונה   .11  13 
בצמוד לבלוק אלג'בור -25שכונה   .12  6 
27שכונה   .13  5 
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 שלב ב' –רשימת אתרים צפויים 
 

מס'  אזור מס"ד
 סבבים

3שכונה   .14  12 
7שכונה   .15  1 
4שכונה   .16  3 
5ה שכונ  .17  2 
8שכונה   .18  6 
 30 אזור התעשייה  .19
 5 כביש אזור התעשייה  .20
28שכונה   .21  25 
38שכונה   .22  25 
38מסביב לשכונה   .23  20 
 8 מול אלסעאדה ) כיכר חדש(  .24
2מתחם   .25  15 
 40 מתפוז כביש זיאדנה עד שדות משמר הנגב  .26
4כביש חממות עד כיכר מתחם   .27  20 
34שכונה   .28  4 
רגל אבן סינא-מגרש כדור  .29  6 
2שכונה   .30  12 
6אזור התעשייה לכיוון כביש   .31  8 
מול מסגד אלאחא -29שכונה   .32  3 
 12 בית הספר אלתקוה  .33
32 'לשכ 21 'נחל בין שכ-21שכונה   .34  8 
ליד בית הספר אלראזי 15שכונה   .35  10 
12כביש שמוביל לשכ'  -11שכונה   .36  15 
12מול שכונה   .37  12 
14כניסה לשכונה   .38  4 
12שכונה   .39  20 
10שכונה   .40  8 
בנחל באזור הפזורה -10שכונה   .41  18 
24לשכונה  19נחל בין  -19שכונה   .42  16 
4מתחם   .43  6 
רגל -מגרש כדור 20שכונה   .44  12 
20-ל 27נחל בין השכונות  -20שכונה   .45  10 
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