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 מסמכים  ת שומעקב אחרי הגטבלת תיוג  - 15/2020מכרז 
 

 ]לאחר עדכון מועדים[  הליךם לניהול הלוחות זמני
 

 ה סעיף בהזמנ שעה תאריך  האירוע מסד
 6.1.1 10:00 2.11.2020 התחלת מכירת מסמכי המכרז 1
 6.2.1 13:00 18.11.2020 ם ום מוקדריש  וםיס 2
 6.3.1 13:00 18.11.2020 הבהרה שאלות משלוח ן לחרומועד א 3
 6.1.1 13:00 23.11.2020 המכרז סיום מכירת מסמכי  4
 6.4.1 13:00 25.11.2020 הגשת הצעות לתיבת המכרזים 5

 
 .  רזהליך המכ  ו במהלךינויים שיבוצעובים לעיל, כפופים לשם הנק הזמניוחות כי ל  בזאתמובהר 

 
יגבר האמור    מור הא  יל לביןקובים לע ת הזמנים הנ בין לוחו  של סתירה   המקר בכל   בגוף המכרז, 

 בטבלה המפורטת לעיל. 
 

 שת מסמכים רי הג ומעקב אח טבלת תיוג
המצורפ  הטבלה  בל]הדגשה:  נוחות  לצרכי  היא  ועבת  מנת ד  ביד לסיי  ל  לעקוב  ע  המשתתפים  י 

בלבד, ובכל התמצאות    א לצורךהי  כרזמכי הממסב  תיאור הדרישה.  רזתדם בתנאי המכאחרי עמי
 כרז ולא בטבלה זו[ דרישה המפורטות במסמכי המר היגבסתירה תמקרה של 

 
 סימון ירוף אסמכתאות לצ ף סעי הדרישה  
ידי  -עלמכרז  ה  הוכחת רכישת מסמכי  .1

 ₪.  1,000 בסכום שלהמציע. 
6.1.3 + 
9.11 

ע רכישקבלה  מסמכי  ת  ל 
 מציע ם העל ש המכרז

 

מעודכן  קדםו מ  רישום   ע צובי  .2 [  ]מועד 
 . 18.11.2020 וםלי  עד

6.2.6 + 
9.10 

 17' מס טופס
  משלוח   או  הגשה  אישור

 העירייה  למזכיר

 

לשאלות  צירוף    .3 )ככל  מענה  הבהרה 
 .  נשאלו וככל שניתן מענה(ש

אופהלב    תשומת בדבר   ןלהוראות 
השאלות   המענה  הגשת  ופרסום 

 העירייה  באתר

לש 6.3.6 המענה  אלות  העתק 
ומהה חתום  אושר  בהרה 
 . י המציעיד -על

 

  1טופס מס'  7.2.2 רז אישור הבנת תנאי המכ  .4
שינוי    .5 קבלת  או  אישור  המכרז  תנאי 

 ו שינויים( לוחות זמנים )ככל שהי
פרסום שת בדבר  להוראות  הלב  ומת 

 ינוי באתר העירייה הש

6.5.3 + 
7.3.4 

מטעם  עה  הוד בכתב 
ההעיר שינוי  על  תנאים  ייה 

לוחות חתומה    הזמנים   או 
 המציע י יד -רת עלומאוש

 

 2טופס מס'  8.2.2 יווךהצהרה על אי קבלת דמי ת  .6
ומאושר   ידי  -עלחתום 

 המציע 

 

כ 8.3.1 חתימה על כל מסמכי ההצעה  .7 מסמכהגשת  ההצעה  ל  י 
על המ-חתומים  ציע  ידי 

 במקום המיועד לכך 

 

  ע ם המצי החתימה מטע   אישור מורשי   .8
 וזהות החותמים על ההצעה 

 3 מס' טופס 8.3.2
 ד או רו"ח ו"י עיד -על חתום 

 

של  צילום   9.1.2.1.1 יד( )לתאגי שם תעודת התאגדות/שינו  .9 למקור  נאמן 
וכל   התאגדות  תעודת 

 שם תעודת שינוי 

 

החברות    מעודכןתדפיס    .10 מרשם 
 )תאגיד( 

מ 9.1.2.1.2 מעודכן  ם  שרתדפיס 
 תאגידים ה

 

נאצילו 9.1.2.2.1 יע יחיד בלבד(תעודת זהות )למצ   .11 של  מן  ם  למקור 
הזהותדותע צירוף  ב  ת 

 הספח לתעודה 

 

 פות לא רשומה( תם )שושותפי חוזה  .12
 

 השותפות +  חוזההעתק  9.1.2.2.2
של   למקור  נאמן  צילום 
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בצ תע  הזהות  ירוף  ודת 
כל   של  לתעודה  הספח 

 השותפים 
ספסלי    .13 של  והתקנה  באספקה  ניסיון 

ציבוריים לגופים  עדכון ]  רחוב  לאחר 
 :[מועדים
של  באספקה  ניסיון   ספסלי  והתקנה 

השבפה  התקו  במהלך ,  רחוב   1  -ין 
  2020  ספטמבר  30  -ל  6120  אוקטובר
לפחות  ת  זא,  חודשים(  48)במהלך  

,  ,  יםשונ   יים פים ציבור גו (5)  חמישה ל
ציבורי    קהפסאה היקף  ש גוף  לכל 

לפחות,  כאמור   ( ישים )ש  60של    הוא 
 . כאמור  בורייף צגולכל ספסלי רחוב  

הגדרת   9.2.1בסעיף  ראה  :  הערה
 . "האספקו"" ציבורי ףגו"ים המונח

 4' מס טופס 9.2.1
 ומאומת   חתום  מלא תצהיר

 

 

 מינימאלי  כספי זורחמ  .14
מאות)   ₪  000700,  לפחות    אלף   שבע 

  משנות   אחתל  כב"מ(,  מע  כולל  לא( )₪
-עלזאת    9120,  8201,  7201  הכספים

 המבוקרים"ת הכספיים  הדוחו  פי
ציע ראה האמור בגוף המכרז לגבי מ]

 [קרדו"ח מבוב בהגשת וימחינו שא

 5' מס סטופ 9.4
 "ח רוידי -על רבמקו חתום

  להוראות   הלב  תשומת
  מציעים   לגבי  הטופס  ונוסח
  מבוקר "ח  דו  להם   שאין
 2019 לשנת

 

 " ת "עסק חיהיעדר הער  .15
   9201  תדו"ח כספי מבוקר לשני לפ

 ]ראה הערה לעיל[ 

 5טופס מס'  9.5
 ידי רו"ח -חתום במקור על

 יל על הערהראה 

 

בתוק    000,8ע"ס    ה הצע  ערבות  .16 ף  ₪ 
 . 2021  פברואר 28ום עד לי 

 לאחר עדכון מועדים[ ]

  6' מס טופס 9.6

  עמידה בתנאי חוק עסקאות גופים ציבוריים 
גופים  תצהיר    .17 עסקאות  חוק  לפי 

 רייםציבו
 7 מס' פסטו 9.7.2

 ת אוממותצהיר חתום 
 

 ן אישור ניהול ספרים כדי  9.7.3 אישור ניהול ספרים   .18
 ה תקף למועד הגשת ההצע

 

 במקור יכוי מס נ אישור  9.7.4 מקור כוי מס באישור ני  .19
 תקף למועד הגשת ההצעה 

 

עוסק  תעודת   9.7.5 אישור עוסק מורשה או מלכ"ר  .20
 מלכ"ר /מורשה

 

 2020תקין לשנת אישור ניהול   .21
עמותה  ] שהוא  חברה    וא למציע 

 [ בלבד לתועלת הציבור

של   9.7.1 למקור  נאמן  העתק 
לשנת  שואי תקין  ניהול  ר 

2020 

 

עניינבדבר  הצהרה    .22 ניגוד    ים היעדר 
בד עירייה או  משפחה לעו  ו/או קרבת

 בור צינבחר 

 8טופס מס  9.8.1
במקור  תצהיר   חתום  מלא, 

 מאומת בפני עו"ד ו

 

בד  .23 שמירההצהרה  ז  בר  ות  כויעל 
 עובדים.  

 9פס מס' וט 9.8.2
במקור   חתום  מלא,  תצהיר 

 ומאומת בפני עו"ד 

 

הרשעה רהצה  .24 היעדר  בדבר    ה 
וייפ כובפלילים  במרשם וי  לעיון  ח 

 ילי הפל

 10מס'  פסטו 9.8.3
במ חתום  מלא,  קור  תצהיר 

 "ד ומאומת בפני עו 

 

זכויות    .25 שוויון  חוק  לפי  הצהרה 
 לאנשים עם מוגבלות 

 11טופס מס'  9.8.4
ב  חתום  מלא,  ור  קמתצהיר 

 ומאומת בפני עו"ד 

 

  מסמך ב' 8.4.1.5 חתום   חוזה  .26
פיזי   10.3 קטלוג מוצרים  .27 קטלוג   או  צירוף 
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לאתר   את  הפנייה  בו  שיש 
 הקטלוג 

  פרופיל של המציע  10.4 עסקי פרופיל  .28
 12' טופס מס 12.2.2 פס הצעה כספיתוט  .29

יש   הכספית  ההצעה  ]את 
בא חסוי, ופן  להגיש 

סגורה  טפמעב נפרדת  ה 
 [המואטו

 

 
 עם הזוכה  חוזהה ה עלחתימתנאים מוקדמים ל 

 
 מועד להשלמה  אסמכתא   סעיף בהזמנה  הדרישה  מסד

   5.1 . טלוב  .1
התחייבות    תערבו  .2 להבטחת 

ביצוע"(  )"ערבות    הזוכה 
 . ₪ 32,000ע"ס 

 ימים  7 13' טופס מס 5.2

   5.3 בוטל   .3
 ימים  7 14' טופס מס 5.4   פרטי חשבון בנק לתשלום  .4
לפי  ערוך    טוחיב   אישורי  .5

המפקח על הביטוח    הנחיות
מיום   ההון    15.5.2019ושוק 

  ( 2019-1-6חוזר ביטוח מס'  )
שי נוסח  כל  אושר  או 

 במקומו.  

 15טופס מס'  5.5
על  ומאושר  ידי  -חתום 

 ח חברת ביטו

 ימים  7

 ימים  7 16טופס מס'  5.6 זוכה טרם חתימה רת הצה  .6
העירייוע   אישור  .7 יה  מ"ש 

היע ניגולעניין    עניינים   דדר 
 חה ו/או קרבת /משפ

על 5.7 הצהרות    מבוסס 
לפי   מטופערוכות   'סס 

8 

 ימים  7

 
 .   חוזהם להשלמת הדרישה יחל ממועד צו התחלת עבודה או חתימת העירייה על היד המוע מניין
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 הציע הצעות ה לזמנמסמך א': ה
 ]לאחר עדכון המועדים[ 

 
 ת וכלליהוראות  .1

 
 כללי  .1.1

 
1.1.1. ( רהט  "להלןעיריית  להזב  בדתמתכ ("ההעיריי:  במקביל  םכני זמאת   ,

נוספים,   גורמים  של  ללהזמנתם  הצעות  ספסלי  ל  שוהתקנה  ה  אספק להציע 
נוס  רחוב עומסגרת  לאספקה  של  פת  רחובתידית   )להלן:  כאמור  ספסלי 

 . עותהצ הציע כמפורט להלן בהזמנה זו ל"(, והכל הפרויקט"
 

כול .1.1.2 ו/או הרכב  ל אתהפרויקט  של הספסליםועבפ ם  ייצור  וו/א   ה היבוא  על    ל 
הסוגיםהשוני  הם חלקי משני  בה ,  הכלולים  זהם  בפועל  ליך  התקנתם  וכן,   ,

 .  1918בהתאם לתקן נגישות  
 

 רות הנדרש השי מהות .1.2
 

משני    ספסלי רחובלרכוש  העירייה  לעיריית רהט  ר  הוא לאפש  יך זה מטרת הל  .1.2.1
ר )רחובות  העיר  ברחבי  יותקנו במקומות מרכזיים  גנים  אשיים,  סוגים, אשר 

ספסלי  לאפשר רכישות עתידיות של  ן,  , וכ וכיו"ב(,  ם  רחבות מסגדי,  ציבוריים
   . רחוב דומים

 
המבוקשים  ספסל .1.2.2 הרחוב  הליבמסגרי  הת  זה,  הסוגים  נך  משני  אחד  ם 

  (4)ג כמסמך  ו  (3)גכמסמך  רים בצילום המצורף במסמכים המצורפים  תואהמ
בשם    יכונה   ( 3)ג  במסמךואר  ת ספסל הרחוב המ,  ות בלבדלהליך זה )לשם הנוח 

ר" סוג  חוספסל  ספ1ב  ואילו  המת "  הרחוב  בשם  יכ   (4)גבמסמך  ואר  סל  נה 
 ".  2 וב סוגפסל רחס"
 

תירכש כמות שווה של ספסלי  פרויקט,  גרת שלב א' של הבמסהלן,  כמפורט ל
סוג   ספו  1רחוב  סוג  סשל  רחוב  בשלב  2לי  ואילו  שימומש(,  ,  )ככל  כמות  ב' 

)אה סוג  מכל  תיקרכישה  אחר(,  מסוג  לא ו  תוצבע  בחינת  א'  שלב  ת  אוחר 
 והפקת מסקנות משלב זה.  

 
זה,    בהליךולים  משני סוגי הספסלים הכל  ביחס לכל אחדההצעות הכספיות   .1.2.3

)ס ההצעה הכס טופעל  יוגשו   היא    כאשר(  12מס'    טופספית  בכוונת העירייה 
ופרויקטשלב הראשון של ה בלרכוש כמות שווה מכל אחד מן הסוגים   ו  איל , 

ם כאמור  דית של ספסלירכישה העתיירכשו בשיחלוקה בין סוגי הספסלים  ה
אחד מן  ל  של כהטיב  סקת מסקנות לגבי  וה   וןתהיה לאחר סיום השלב הראש

המחירים  מודגש,  .  הסוים. על שיפכי  ה -ורטו  הזוכה  ידי  את  יחייבו  מציעים, 
   .מכל סוג של הספסלים תעתידי ה ספקה אכל הנוגע לב
 

עלסופק ישים  ל ספסה על   .1.2.4 זה-ו  הליך  כולל    תושדרי   כל  לעלענות    פי  זה,  הליך 
ג)אה:  ר)  הטכני  המפרט הסוהדו   (2מסמך  מן  אחד  מכל  הכמות  גים(רישות   .
שלב אשתותקן    תהסופי ובבכפוף לתקציב    תהיה',  במסגרת  התאם  המאושר 

  א' לב  בשם  הרחוב הכלולי  ספסלי כל  ההתקנה של  ו למחיר של ההצעה הזוכה,  
חת  ימים  (תשעים )  90בתוך    ם  תושל הריהעי ת  ימממועד  על    םע  חוזה יה 

ביסו  הקנפריקה והתספקה כוללת הובלה  הא  .הוכהז וייצו)כולל    ב הספסל( ס 
 [ .וכההזשל   ואחריותעל  חשבונו ועל 

 
ההתקשרות האמורה    , להאריך את תקופת עתמעת להעירייה תהיה רשאית,  

מעבר למועד  את  , זהתקנה בפועלם את האספקה וההשלינת ל מעל  זאת    לעיל,
 ל.  נקוב לעי ה
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ו/או עילה  נה  על כל טע   ה הוות ויתור ו/או זניחי ל כד  כאמור  כת מועדהארב  ן אי
העיכו  בגין  לעירייה  בשתהיה  מקרה הפק סאבים  ובכל  ל,  יעעיר ,  כל  מדו  ייה 

  פיצוי מוסכם(, ,  ותלרבר )ר כאמויחוא ית בגין עיכוב או  א זכאלה הים  הסעדי
מבי וביכוח  ן  זה  הליך  ממסמכי  הדן  אם ין,  כוח  ל הסכי  גם  ו/או  ם  ביעיכומה 

    כאמור.קה אספורים באיח
 

הרכישה   .1.2.5 אתהאספקה  והליך  ו/או  הי  כולל  ספסלי  של  וההרכבה  הייצור  בוא 
  ,   סוגיםה  י משנוב  הרחספסלי    כלאספקה בפועל של  ן,  , וכ )על חלקיהם(  הרחוב 

לזוכה,    שיימסרוההתקנה ברחבי העיר כפי    מירהט )בין למיקול  בלהת, הובולר
בתחוםובין   אחר  מקום  על ה  לכל  שייקבע  המ-עיר  מחסן  )כגון  נהל ידי   :

ולרבו(העירייה בפרי  ת,,  והתקנה  קה  של  פועל  הבפועל  )כספסלי  ולל  רחוב 
 .  אתריםבכל אחד מן הב הספסל(, ביסוס וייצו

 
אתה .1.2.6 עבור  והתקספק מורה  של  ה  הרחובנה  תה ספסלי  כל  מיל   בכפוף  יה,  לוי 

הציע  ש  רלמחי  אםבהת  לזוכהם  ולתש   היא, ו זה  י הליךהזוכה לפ   התחייבויות
שאושר ולאחר  בהצעתו  ר-לע  הזוכה  הע ידי  כיראש  והכל    ה בחוז  מפורט, 

 . הליך זהל רףצוהמ
 

)משני הסוגים או רק אחד מהםספסלשל  פקה  ס הא  מועד .1.2.7 רחוב    ו קשתבשי(  י 
יהמסגרת  חוזה  מכוח )  דתיבע ב  היה(,  שייקבעו  למועדים  הזמנת  בהתאם  כל 
כאמורעי קבובהיעדר  רד,  בנפ  שרכ האספקה  ניתפרט  רכש ת  בהזמנ  ה   ,

וחמישה)  45  בתוךו  יהיבפועל  נה  וההתק  הז   (ארבעים  הוצאת  מנת  ממועד 
 . רייההעי מן רכשה

 
רשאית   .1.2.8 תהיה  העירייה  הפרויקט,  של  ב'  בשלב  כי  מובהר  ספק,  הסר  למען 

לספסל   מחיר  הצעת  הזוכה  מן  לרכוש  ,  ונהש  רחובלבקש  רשאית  ותהיה 
צות לשם  להקו ,  ספסל רחוב מסוג שונה  ,מורכא  יקט' של הפרושלב ב  במסגרת
   .  (1.3)ראה להלן בסעיף  חלקואת  יועד לשלב ב', או מלוא התקציב המכך, את 

 
 ייה העיררשות ל  מדיב העווהתקצ   ורההתמ .1.3

 
תקציב  מסגרת  יומה של  קבנה  מות   , ז זהנשוא מכר  ישה הרכ ע  וצבי  כי   ,ובהרמ .1.3.1

המציעים הצעות  משכך,  לכלל  מלאה.  ביחס  המכרז,    טיםירפ   יוגשו  נשוא 
ה  טיןלהק  יתרשא תהיה  ה  והעיריי  היקף  ליש כראת  ו/או  מן  חל  בטל ה  קים 

כאמור,   להתאהרכישה  מנת  העל  את  ל ה  רכיש ים  הבפועל  יב  קצתמסגרת 
 . מורכא שה יכרל שתאושר

 
ולוי  הגי  לשם .1.3.2 ימבלי  הנאות,  כלשהי מצד העירייה,  הווה התשהדבר  חייבות 

 . דלקמן: ו כהנ ךערמו ספסלי רחוב שתכיך רב המיועד לצורובהר כי התקציי
 

 )כולל מע"מ(;  ₪ 340,000 -ם של כ בסכו תרכישה מיידי  שלב א':
 

עתידי  ציהאופ שלב ב': כלרכישה  של  בסכום  נוספת,    ₪   320,000  -ת 
 ; )כולל מע"מ(

 
ן כדי  ד, ואין בהבהערכות בלבמים מדויקים, אלא  אין מדובר בסכוכי  ,  רבהיו

  בסופו של דבר בוצע  ף הרכישה הסופי שיי היקלגבא  ג שהומצג מכל סו  להוות
  ., שהוא בגדר אופציה(קר לגבי שלב ב'כונים בעירים אלה נ)דב

 
הכמות מו  עוד כי  מ  הסופית  בהר,  אחד  כל  אשר סלספסוגי  של  הרחוב  י 

ב השלבים,  תירכש  מן  אחד  במחיתלוכל  הזוכהיה  ההצעה  של  בשלב  ר   .
כמ תותקן  שהראשון,  מןכל  של  ווה  ות  וה  אחד  )אם  איסוגים,  ב'  בשלב  לו 

האופציה( בהתמומש  תיקבע  הכמות  שיוס,  למסקנות  השתאם  מן  לב קו 
ן וונה היא להתקין כמות שווה של כל אחד מה, הכשלב זהראשון )כאשר גם ב

 מסוגי הספסלים(. 
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מס'  החלטת ממשלה    הנו    תורכישה  ועביצי לקציבהתמקור  הר, כי  ובהד מוע .1.3.3
אז3972 הזמנת    ,  הביצוו  א/ו  רכשהוצאת  ישור א  לרבות,)  הכוחמ ה  רכישע 

מלת  שבונותח בקבשלום(,  חברת  ותנה  או  הפנים  משרד  אישור  הבקרה  לת 
 . מטעמו

 
כמוו את    אויר .1.3.4 צה  ישדרו/או    טענהכל    לעמראש    תריםהמציעים    םמצובגין 

ה היק תקציבים  -איבגין    ישות רכף  ביטול  ו/או  כאמור  תקציב  של  אישורו 
העבו  הוקצוש ביצוע  נשואדולצורך  בכל    זה  מכרז   ת  שייגו/או  ם  רעיכוב 
)ככלתשלב בגישייגרם  ום  לקבל(,  הצורך  הפנים    ן  אישור משרד  ו/או את  את 

 .ו קרה מטעמ הבת שור חבראי
 

 ך ההלי מסמכי .1.4
 

המוים  המהו  ם המסמכי .1.4.1 מסמכי  ")כרז  את  המכרז להלן:  הנם  מסמכי   ,)"
 כדלקמן:  

 
ספחיה  נ   למכרז דנן, על כל  הצעותהזמנה זו להגיש   :א' מךמס .1.4.1.1

לשי  כיםוהמסמ כצורפו  תוך  מכרז לו  ניהודי  ה    של 
 זה.

 
 .  כהאספקה בין העירייה לבין הזו חוזה :מך ב'סמ .1.4.1.2

 
 . שירותים )כללי( רטמפ : (1)ג מסמך .1.4.1.3

 
 . טכני )מיוחד( רטמפ : (2)מסמך ג .1.4.1.4

 
 .(חשה בלבדלדוגמא/המ  )צילום 1ג סל רחוב סו ספ : (3)ך גמסמ .1.4.1.5

 
 .(חשה בלבדלדוגמא/המ  )צילום 2ג סל רחוב סו ספ : (4)מסמך ג .1.4.1.6

 
 (. כללי)ת וח יבט ספח נ :מסמך ד .1.4.1.7

 
ן  פאו ת  עה, א ההצ  גשתלה   ז, התנאיםבי המכרלש  אתם  רטימפ  מכרז י המכמס

א  ואת  ההצעה  ההגשת  ההצעה  בחירת  כל  ופן  את  לצרף  המציע  על  זוכה. 
הדרוש והמפ המסמכים  ולהשיכרמה  יסמכבמ  ורטיםים  לז  כשהםבם    עירייה 

החתימה  על    ומים חת מורשי  לרבות ידי  בתוקף  בנערבות    מטעמו,  קאית 
 הלן. ט לורמפצעה( כההת  טחהב)ל

 
 זוכה הצעה הה רתחיב טתיש .1.5

 
  זולה ביותר כשרה הה הההצעפי  -זה, תעשה עלך  יהל ב  הזוכהצעה  בה  בחירה ה .1.5.1

מסוגי אחד  )מח  לכל  המוצעים  לפרט  הספסלים  הגשבשיטה    ,בודד(יר  ת  של 
   .(הליך זהל ףהמצור  12 ס'מ טופס )ראה: ) נסתרמדן  על בסיס אוהצעת מחיר 

 
כי בהצעורלצ   מובהר,  הבחירה  יי  הך  שהזוכה,  משקל  לנתן  מן  ווה  אחד  כל 

   .םהמוצעי  הסוגים משני
 

מן   .1.5.2 לגרוע  להלןנמז הבר  מוהאמבלי  זו  כי    ,ה  המצעמובהר  את  ם יעיל    להגיש 
טופס על גבי  ורק    ךא  דות,ונפר  , אטומותתעטפות סגורובמהכספיות  ההצעות  

ר בדיקת עמידת  חאלק  תחו ריפ הללו יצעה, והה  עם יתר מסמכי  חדבי ,  12מס'  
   בתנאי הסף.עים המצי

 
   יבדקו.ולא י הסף ייפסלו על רה גלויה,  בצו וגשושיכספיות הצעות 
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ה  ר,בהומ .1.5.3 לבחור  ב ייחתמ  נהאיה  עירייכי  ית  ארש  הותהי  כלשהי,  הע צהבת 
 .  .הוטליתו ב ו שזכי רז זוכה אא הוכשלב ככל שלבכל  ההליךל את  טלב

 
ש  .1.5.4 לעצמהעירייה  הרשומרת  את  המציעים    מתןו שא  מ  לנהלות  ה  במכרז,  עם 

 ל דין. ובכפוף לכ  זמכרף הגוב רטותהמפולהוראות   בהתאם
 

 י רות אישיש למתן  חוזה .1.6
 

ר שירות  בגד  ים הנהן הצדדק, מובהר בזאת כי התקשרות ביכל ספהסר    למען .1.6.1
  של הפרת חוזה(,ברופות  לחוק החוזים )ת  (2)3יף  ח זה בסע מונ  כהגדרת  ישאי

 . ךידי הזוכה בהלי-תנת לאכיפה עלה נינני אא  הי, ןולכ  7091-התשל"א
 

מוושתתפיהמ .1.6.2 טעזאב  ם ירתם  על  מראש  דרת  ו/או  ו/או  ישנה  וה    או/תלונה 
תבי לדר  העזכות  הנוגע  אבכל  שעניינו  סעד  הישת  עם  ייחתש  חוזהכיפת  ם 

 רהט.עיריית    , עלבהליך זה הזוכה
 

 העירייה   זכויות ירתמש .1.7
 

יובהר כ  כבר .1.7.1 ביותר, או    ההזול   ההצעור בבח ת לתחייבאינה מ  העירייה י  עתה 
  לנהל מו"מ עםהרשות    שומרת לעצמה אתובכל מקרה, היא  כל הצעה שהיא,  ב

 . דיןכל ף לכפווב ת המפורטות בגוף המכרזם להוראורז, בהתאהמציעים במכ
 

מובהר,   .1.7.2 תהיההעיריי  י כעוד  שלב  אלבטל    רשאית  ה  בכל  ההליך  ו ת  או  /שלו 
 זכייתו בוטלה. לם אוכה  רז זוהוכ או/ורז זוכה ככל שלא הוכ

 
 ב'( שלב לי רחוב נוספים )ספסלרכישת  אופציה  .1.8

 
ך התקופה של  י, במהלל דעתה הבלעדי והיחידלפי שיקו  יה רשאית,העיריה תה  .1.8.1

כוש  זה, לרהזוכה בהליך  ם  ע  חוזהה  חתימת עד  ם ממוחודשי )שמונה עשר(  18
י  יד -על  וגים שהוצעואחד משני הסבהתאם לבין  ,  ספסלי רחוב נוספים   זוכה מה

מים  יהיו דו  רים, אשרלי רחוב אחספסאו  שלו ובין    ה הכספית הצעהמסגרת  ב
 . ם שלהם לספסלי הרחוב הכלולים בהליך זהאפייניבמ

 
כי   מכוח  כרמובהר,  ב  יכולות   ת המסגר  חוזהישות  או    אחת בת  להיעשות 

נו  , הף זההקבוע בסעי  דיםמועעניין מניין הע לקובהמועד  ה   יעורין, כאשרלש
 ו מועדי התשלום(.  ל אפועדי האספקה בא מועל)ו רכשה נותזמוח המשל מועד 

 
ל דעתה הבלעדי ומבלי שתהיה  יקוי ש פ-על מעת לעת וית,  רשא   תהיהייה  ירהע

כן  חייבת עד  לעיל   הנקובה  התקופה   אתעת  למעת    להאריך,  לעשות   ,
 . במצטבר חודשים( עשרים וארבעה) 24של מום מקסיל
 

נספסל   רכישת .1.8.2 רחוב  מי  מביוספים,  הסו ן  אחד  הצעת  ב  יםופיעהמ  גיםשני 
ש הזוכהמחיר  הליך    דיי-על  שהוצע  חירהמ  פי-על תהיה    ,הל  במסגרת  הזוכה 

,  כהשל הזוהמחיר  הצעת  שאינו מפורט בי רחוב מסוג  ספסל זה, ואילו רכישת  
לו  מים  הדו  ריהוטבסיס פריטי    עלה,  ידי העיריי -מחיר שייקבע על  פי-תהיה על

   . זהים בעלי מאפייניםו
 

  מאותלוש  )ש   ₪  320,000  -כ  ו נשלפי הליך זה השלב ב'  ב  לכלוסגרת ההמ ם  וסכ .1.8.3
  )כולל מע"מ(.  (₪ף אל ועשרים

 
להו העיר לתק (7) 3  תקנהראות  בהתאם  )מכרנות  תהיה    העירייה(,  זיםיות 

להגדיל עד  המפו  המסגרתמי  כוס  את  רשאית  של  בהיקף  )עשרים    25%רטים 
להאריך  זים( אחו  שהוחמי תקופת   ו/או  בכפוף  וזאת    ,שרותתקהה  בהתאם 

פטי  ועץ המשב של הי ת בכת דעקבלת חוות  מאושר ולאחר  לקיומו של תקציב  
   של העירייה. 
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  אתלעירייה  ספק  ייב לא מתחמציע כי הו  צעה להליך זה, מצהיר כלשו הבהגי .1.8.4
היותרהכמו   בכתב  הכלולים  ריהוטהטי  פרי לכל  בהצעתו,    שנקבבמחיר    יות, 

 יהיה בתוקף. סגרת מה זהוחה התקופה שב וזאת לכל אורך  
 

  מכוח   רכישות  צוע ובי,  ת סעיף זהתאם להוראוימוש זכותה של העירייה בהמ .1.8.5
 . ישהכ ושר לרשל תקציב מאתנה בראש ובראשונה בקיומו ומ , המסגרת  חוזה

 
רכישה    ביצוע   הזמנת  פי -על  ורק  אך  היהת ,  המסגרת  חוזה  מכוחפת  נוס כל 

להלן(  רכש )ראה הגדרה  בבכת  שתהיה,   מפורטת  כל  -עלמה  חתוו  ד לבב  ידי 
העירייה מטעם  החתימה  העירי  מורשי  ה)ראש  גזבר  ועירייה,  החשב  יה 

 .המלווה(
 

המובהר כי  ל,  עזוכה  להתבסס  רשאי  יהיה  רכשא  הזמנת  תשל  ל    היהא 
וד  יצובמקרה שהוא יספק    החתימה כאמור לעיל,  ירשמוידי כל  -חתומה על

או שלא רכש חלקית  הזמנת  בסיס  על  על  כיד-נחתמה  ,  המהחתי  רשיומל  י 
ים בהליך  מציעמן האו כל אחד  ישה זו. ירזכאי לתמורה בגין רכ  יהיה  לא  הוא

מר שהסכים  כמי  ובמפורש  זה,  והוא    הלתניאש    ל כ   לע  שבמפורמוותר  זו, 
 בהתאם  בוצעו  שלא  רכש  הזמנות  עבור  תשלום  אי  בגין  דרישהאו  /ו  נהטע

 .  זה הליך להוראות
 

העירייה .1.8.6 את    החליטה  לה תבהתה  זכולממש  זה,  אם  סעיף  על  וראות  יחולו 
)כולל    שנחתם עם הזוכההחוזה  ך זה וראות הליף, כל הווסהנ  ריהוטהרכישת  

ם לאמור  בהתא  ו/או  ביםוימחה  שינוייםמבוקש(, כל זאת בד האספקה המוע
 .  כש פרטניתת רזמנל הבכ

 
ספק,    למען .1.8.7 כל  ומודגש  הסר  של העירייה מובהר  זכותה  מימוש  בהתאם    כי 

ל מקרה,  זה הנו בהתאם שיקול דעתה הבלעדי והיחידי, ובכ  ף עיס  הוראותל
ו/או התחייבות   זהעיף  ן באמור בסאי להוות מצג  כלשהי מצד העירייה    כדי 

ות מצד כהסתמ  ריצוי ל ו/או כדנוסף,    הוטירלרכישת  ה  ז  יךה בהלוככלפי הז
 .ן רכישה כאמור הזוכה לעניי

 
המשתתפי .1.8.8 לב  העובם,  לתשומת  ה   דהבשל  זהילכי  מסגרת  ל  ולכ  ך  של  רכיב 

של  ל ב  )עם  חודשים  18תקופה  להארכה  נוס  6  -אופציה  תוקף  פים(חודשים   ,
עימו,  שנכרת    חוזה ה י  פ לום התחייבויות הזוכה  חת קילהבט   ות הבנקאיתערב

 חודשים.  21 -ה לכאמור תהי  קאיתהבנ  תו בכן, תקופת הערלו
 

 היעדר בלעדיות  .1.9
 

י  שייחתם כד  זהוחו/או הזה    ךיוראות הלאין בה הר כי  ען הסר כל ספק, מוב מל .1.9.1
התחלהוו  העירית  מצד  כלשהי  לרכישת  ייבות  רח ספסל יה  פריט    )אווב  י  כל 

בהלי  רחובריהוט   הזוכה  מידי  ז אחר(  להך  כדי  ו/או  כלשהי  ת התחייבוו וה  ת 
)בין באושיחתם עם הז   חוזהשלפי ה   מיצוי המסגרתל ובין באופן  פן מלא  וכה 

 חלקי(.  
 

זכות  לו  כאמור כדי להעניק    הזוכהעם    חוזה  תבאמור בחתימ  איןבכל מקרה,   .1.9.2
מכל   לאשהוסוג  בלעדיות  ובכפוף  ד,  תהכל  העירייה  רין,  וט  לנק  שאית יה 

נ  או בהליכים  ל  וספים  קבלאחרים  לשם  הצעות  ו/רכישת  של  א ה  אספקה  ו 
 כאמור. רחוב אחר(  ריהוט)או כל  רחוב ספסלי

 
בסעיף  ר  לאמוש  ראש ומפורסכים מהוא ה  פים כאילוד מן המשתתיראו כל אח .1.9.3

שמ  וכמי  מזה,  ע וותר  דרישה  ראש  ו/או  טענה  כל  ו/או ל  עילה  תביעה    ו/או 
 ות כאמור.  בלעדי ומה שלקיין עני ב

 
 בוטל .1.10
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 ותדרהג .2
 

ולמולמונחי .2.1 בהזמנה ם  יה   שגים  בעליזו,  משמעויו   רותדגה אותן    יו  כעולה  ואותן  ת 
מסמכי   נאממשאר  שלא  ככל  שלמו  רהמכרז;  הרי  הבאיםנחיאחרת,    תהיה   ם 

 : באהמעות המשה
 

כרז(,  מכי הלמסמ  ב'  מךמסמציע הזוכה )ל  יה העירי בין    חוזה  ":חוזהה" .2.1.1
שיבוצע בו מעת    שינויו/או כל    חוזהל  פיםמצורים ה, כל המסמכתרבול

 ת; ה השבועינית העבודת תכלרבו  לעת,
 

 ": המגיש הצעה זו; המציע" .2.1.2
 

ת וכהזה" .2.1.3 שהצעתו  מי  היב ":  ועדת  ידי  על  שרזיכמחר  העירייה ם    ל 
הז צעכה על מויו  וכה, ה  עירי  ידה-לץ  רהט  לראש  על  לשית  חתימה  ם 

 ;  זהחוה
 

 ט;ה ת רי": עירי הרייהעי" .2.1.4
 

כל "תיםהשירו" .2.1.5 הפע:    נה והתק  אספקהישה  כ רלשם  ושות  הדר  ולותל 
כרז זה ו/או  רט במכמפו  ומסגרת  ובי רחספסל  של (בוייצוביסוס  )כולל  

י מכרז  יכ הלבהם במהלך  בוצע  פת שיוס ו תי ו/א לרבות, כל שינונספחיו,  
ו/או   :ולרבות;  זה הייבוא  הס הר,  ליםספס ייצור  כל  פסלים  כבת  )על 
הספה  ,הופריק   ובלה ה  ה ינטע לקיהם(  ח של  בפועל  ים  סלתקנה 

  והתאמה לתקן   ב במקוםכולל ביסוס וייצובמיקומים שיימסרו לזוכה ) 
לאחיקוי  נ (,  1918נגישות   ה השטח  ;  ביטוח,  ותאריזופינוי    נההתקר 

יחול ה יקופגם בת   ווראות אלה,  ת שלפי החוזה  ב המסגר חול רכיה בה 
 ;הכ ם הזוחתם עשיי

 
ליך זה , אשר  ל הזוכה בה ה(: נציג מטעמו ש כ זום ה)מטע"  איש קשר" .2.1.6

הזור  המקש  םכגורישמש   לביןבין  יהיה  הע  כה  על  אירייה, אשר  חראי 
   ן; תקי ף ושוטופן זה, באן השירותים נשוא הליך מת

 
שיקבע  "עירייהה"נציג   .2.1.7 מי  כל  העירייה.  -לע:  לידי  עוד  נאמר  כל  א 

אחראי פרויקטים בלשכת  ליאור לוין,    רמ,  ייה העיר   נציגישמש כרת,  חא
    ;העיר

 
רכש" .2.1.8 נוס ":הזמנת  אשר  בכתב,  ייקבעח מסמך  וצורתו  על ו  ידי  -ו 

יכל ואשר  ו/א העירייה,  ריהוט  של  פירוט  ציוול  שהעירי ו  נוסף  יה  ד 
  ת י ההסכם שייכרלפיב המסגרת שכמר  מסגרתו באות מעוניינת לרכוש  

ור כל  מחיר שישולם עבשל כל פריט, ה  עם הזוכה בהליך זה, את כמות
עלפריט   שייקבע  אחר  מחיר  לפי  ובין  הכמויות  כתב  לפי  י  די-)בין 

ור, וכן, את  ו הציוד כאמל הריהוט ו/אהיעד לאספקה ש  העירייה(, את
 לנכון;  התרארייה העיף שמידע רלבנטי נוס כל אספקה ועדים להמו

 
תעומ" .2.1.9 ההתקשרחילד  התות  י  מועד":  גזבר  חתמושבו  העירייה,  ר  אש 

 ; זהחווה על הלוהמייה והחשב  ירהע
 

 יאני(;  רוג נה האזרחי )גרהש לוחפי -": חודש קלנדרי על חודש" .2.1.10
 

חג, וכן,  לרבות ערבי    –ישראל  , חגי  תבכולל: ש  אל ים )": יום עסקםיו" .2.1.11
 ית(; מוסלהדת המ יפ-לים ע ומועדים המוכר םחגי

 
הודעה הזכייהת  הודע" .2.1.12 הצעתו    יעמצל  תשלחאשר  בכתב    ":  אשר 

תה  צעכהנמצאה   ובה  החלטת  הזוכה,  בדבר  ועפורט  המכרזים  דת 
 כרז;זכייתו במ
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 יית רהט; עירשל  םהמכרזי דתע": ו ועדת המכרזים" .2.1.13
 

על  :"בדיקה  ותצו" .2.1.14 שימונה  מקצועי  המכרזי  ידי -צוות  לצורך    םועדת 
ה רימלת  הצעובדיקת  והגהממצא  כוזכרז,  לוהמלצו  שתים    עדת ו ת 

 ים; כרזהמ
 

ות  רב, ול1987-"חשממכרזים(, ת)  ותרי ": תקנות העיכרזיםת המתקנו" .2.1.15
 ת לעת;  מע בהןהיה  כל תיקון ו/או שינוי שי 

 
מוחוזהב  גדרתוהכ":  עבודה  לתחתה  צו" .2.1.16   צו   יינתן   שלא  ל ככ  כי  בהר  . 

צו    מועד   בשייח ,  פורמלי  עבודה  התחלת  הבעת  התחלמתן    עד ו מודה, 
   ;חוזההעל   ירייהעהימה של החתשי רומ שבו יחתמו 

 
ב המפקח" .2.1.17 כהגדרתו  מחוזה ":  כל  ולרבות,  מש,  מטעם    פנים ה  רדפקח 

 ;  פרויקט צוע היבל ד ע ראשר ייפקח מטעם המש
 

לצרכןחיהממדד  :  "המדד" .2.1.18 וי)כול   רים  פירות    שמפורסם   כפירקות(,  ל 
לעת   מישר  דמד  כל  או  ,הסטיק לסטטי   המרכזית  הלשכהידי  -על   מעת 

   ;אותו ףילשיח  אחר
 

חיד,  בלשון י ורמ פך, והאלהכן  ו , יש לראותו גם בלשון נקבה –-זכר ון בלשור מהא לכ .2.2
 .ל דבריםש הדבקםפי הקשרם ו-שון רבים ולהפך, והכל עלבלגם 

 
 הפרויקטת ולחת .3
 

במסבאמו  לגרועמבלי   .3.1 המכרז,  ר  אי  :ללכויקט  הפרומכי  מהרשוישוקבלת  ות  רים 
כל  כותמוסמה דיןכי  פ  על הנדרשים    םיאחרהרים  שו יאה  ו/או  את    ,ל  ההכנות  וכן 

וה )כגהפר לביצוע    םושירדהסידורים  הדרושות  כלים  ון:ויקט  אדם,  הציוד,  ו  כוח 
  .(וע הפרויקטם ביצי, הנחוץ לש וע ובין ארעקב  ןיחר, ב וכל משאב אמשרדים, 

 
ייה, רהעירשאית    ,דנאכרז  ת למוגשו ההצעו ה   ל עוד לאי כובהר כ למען הסר ספק, מ  .3.2

לשני עד בלה  דעתה  קולשי  פי -על או   ת ו,  עליו  להוסיף  הפרויקט,  תחולת  גרוע  ל  את 
 רז. תימסר בכתב לכל מי שרכש את מסמכי המכ וי כאמורה על שינודעממנו. ה 

 
פה של פריטים תקולים  החלו/או    מתן השירותים, כולל תיקוןך  משה רויקט כולל  פה .3.3

שב חסורים  או  למשרים,  או  כוזאת  תך  שהאחפת  קול  היצרריות  תקו ן  ל  פת  ו/או 
 .  (השניים ריות לפי כל דין )בהתאם למאוחר מבין האח

 
 רותקשופת ההתקת .4
 

, הכלולים בשלב א  רחובספסלי  לעניין אספקת    חוזהה  פתיל, תקו אמור לע בהתאם ל .4.1
 . חוזה על הימים ממועד חתימת העירייה  )תשעים( 90היא 

 
רכיב  ם יותהשיר   תקופת  .4.2 ב'  זה וחה וח  כמהמסגרת    לעניין   18  למשךה  הית  , ()שלב 

 .  על החוזה. ת העירייה ימחת ל ממועד וא תח, והידרייםלנחודשים ק( עשר מונהש)
 

תקופ  הר,מוב הנש קתהה  תכי  לעקוברות  אתה  כוללת  הנדר  יל,  להתקופה  יבוא שת 
ל הספסלייצורו/או  חלקי  כל  )של  הרכבה  של  ו  (,  בפועל  הרחוב  ספסאספקה  לי 
ל   נושהוזמ שלב  עני)הן  והן  ין  שלבנלעא'  אתו,  '(ב  יין    לצורך   הנדרשתופה  תקה  כן 

הוד  בכתב  משלוח  מימוע עה  לרופציהאש  ל  נוספים  שת כיה  רחוב   )כאמור   ספסלי 
   יל(.לע  1.8ף סעיב
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את   .4.3 העירייה  לרכישת  מימשה  רחובס ספזכותה  המכוח    לי  ארך תו,  מסגרתרכיב 
ההתקשרותק עלופת  המוקצב  המועד  לתום  עד  זה  -ת  הליך  של   בפועל  הלאספק פי 

הקבו )   סףנוה   הציוד בהזמנתלפי  ק הרכש,    ע  בתוך  בובהיעדר  כאמור  יום    30יעה 
 ותההתקשראחר תום תקופת  ל  זה יהיה  גם אם מועד,  ת הרכש(מנ ירת הזועד מס ממ
 ה לעיל. הגדרתכ
 

  לעיל   3.3  בסעיף כאמור  , היא  שסופקו  למוצרים   אחריותה תקופת ההתקשרות לעניין   .4.4
 .  ובמפרט השירותים

 
שוריעה ,  לעיל  כאמור .4.5 למרייה  בלבד ת  ל  עצמה  הזכות,  את  ת  לעת  מעהאריך  את 

הצדדים  ההתקשרותופת  תק על  נוספת  לתקופה    ,בין  תעלה   (עשר  ישה )ש  6שלא 
 . "(התקופה המוארכת)להלן: " במצטבר םפיוסים נחודש

 
ות חייבת התאין בה כדי להוו  לעיל,  לאמור  אםהתרות בקש תההרכת  אהמובהר, כי  

לה  צדמ ההאופש  מומיעירייה  האופציה קמ  כל וב,  הל  ה נונתציה  מימוש    רה, 
   .ת תקצובבקבל  מותנה נוסף ריהוט שתלרכי

 
 רכת.מואה הקופהת בשינויים המחויבים עלחולו יהמצורף להליך זה,  חוזההתנאי   .4.6

 
 :זוכההמציע הלבין   עירייההבין  חוזהתנאים מוקדמים לחתימת ה  .5

 
 אים:  בה  םנאיתב ניתות ז, מרתה במככו זצעתהש בין המציע  חוזהימת התח
 

 בוטל .5.1
 

 חוזה י ה פ -וכה עלבויות הזייטחת התחת להבבוער .5.2
 

  ערבות ,  העירייהגזברות  , ימסור הזוכה ל הודעת הזכייה  מועדמם  ימי  7  וךבת .5.2.1
ה בטחלה  אית בנק שלפי  התחייבויותיו  מסירת  עוביצ ערבות  )"  חוזה ת   .)"

  הבטחת ל  בותהערבת  להש   קדםומתהיה תנאי  ירייה,  י העליד  אמורערבות כה
  .ן(ל הל  9.6יף ה: סע אר) עההצה

 
לעה .5.2.2   המצורף  ח לנוס  אםבהתרוכה  עיה  תה   הזוכה יבויות  התחיהבטחת  רבות 

הודעת  ועד  דוע בממדד היהיא תהיה צמודה ל(.  13'  מס  טופס)  המכרז  למסמכי
 . הזכייה לזוכה

 
המסגרת    חוזהלרבות מכוח  הבנקאית להבטחת חיובי הזוכה,  ת  והערב ם  סכו

שלושים    :יםבמיל)  ₪  000,23    היהי,  שלב ב'  חוב מכוחרלי  פסס  קתספאלעניין  
   ., (₪ אלףושתיים 

 
כ .5.2.3 הזו  תהערבו  ימובהר,  התחייבויות  בלהבטחת  תהיה  למכה  כל    שךתוקפה 

  יםדש וחשלושה  משך  , ול המסגרת(  חוזהי  )לפ  פת ההתקשרות בין הצדדיםתקו
ההתמוע  חראל סיום  הצדדים.  קשר ד  בין  והעיות  תבקבמידה  לממש  ש  רייה 

אזרכת  להא  להה  ננתוה  ההאופציאת   ההתקשרות,  תוקף  י  תקופת  הארכת 
התקשרות בין העירייה לבין  דם להארכת הקותנאי מתהווה  אמורה  הערבות ה

 הזוכה.  
 

 בוטל .5.3
 

 תשלום ביצוע ן בנק לטי חשבורפ .5.4
 

פרטי    העירייה את   ותזבר וכה לגימסור הז,  היי זכה  ת ממועד הודע  םימי  7וך  תב .5.4.1
 (.14 ס'מ טופס) םלומיהתשרה  בנק להעבחשבון 
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פרטי  כה  וזה .5.4.2 את  להגיש  ברשאי  לתשלום  הבנק  יתר  ד  יחחשבון  כי  מסמעם 
 עה.  להצ ובמקרה כאמור התשלומים יבוצעו לחשבון שיצורף ו,תהצע

 
 אישור ביטוחים חתום .5.5

 
הודעת הזמימים    7בתוך   .5.5.1 לגזברות  ה,  יכימועד  הזוכה    אישור העירייה  ימסור 

עלחתו   הוא שכ  ביטוחים   קיום ח-ם  ביט ידי  כדין מורש  וח ברת  ,  בישראל  ית 
)קבועות בהל הות הביטוח  התואם את דריש  זה  כל סטייה  .  (15מס'  טופס  יך 

 .  יעוץ הביטוח של העירייה בלבדדרישות הביטוח תהיה באישור מ
 

עריעצמו  הביטוחים    קיוםור  איש .5.5.2 בהתאם  היה  על להנחיות  וך    המפקח 
ל  ( או כ6-1-1920וח מס'  חוזר ביט)   2019במאי    15ום  מי  הביטוח ושוק ההון

 .  מקומושיאושר בנוסח 
 

רוש  רייה, העירייה תהיה רשאית לדעיה   לעץ הביטוח שבהתאם להנחיות של יו .5.5.3
ות  התאם להנחיעל ביפ   וכהוהז   מעת לעת, שינויים בתנאי הביטוח של הזוכה,

 דים שייקבעו ובמוע האל
 

 עתו צ התוקף בדבר כה ת זוהצהר .5.6
 

מי  7  בתוך הזכייע דהו  עדמו מים  יחתות  המצורף רה  הצה  על  וכהזה  ם ה,    בנוסח 
תו של הזוכה על  יובהר, כי חתימ  .ויל עות מנהמצבאזאת    זה,  זלמכר  61כטופס מס'  

ומהווה תנאי   ב,יימח  זהחוב  דים הצדמהותי להתקשרות  מהווה תנאי    61טופס מס'  
 ה.   עם הזוכ   חוזהעל רייה ת העי תימלח וקדםמ

 
 ם ינוד ענייעדר ניג יהר ב בדה י "ש העירישור יועמ יא .5.7

 
  יתנ מות,  כההזו  עם   חוזהה  לע  העירייה  חתימתל,  כל האמור לעי ע מגרו ל  לימב .5.7.1

  ו/או   עניינים  ניגוד  היעדר  לעניין,  העירייה  של  המשפטי  עץהיו  אישור   בקבלת
 .  בורהציחרי ב ו ני עירייה ו/א בדה לעומשפח בתקר

 
מהגשחכ .5.7.2 ההצעולק  להלת  זהת    כחלק   , הםותיצע לה  לצרף   םהמציעי  על   , יך 

  משפחה   בתרקאו  /ו  עניינים  גוד י נ  היעדר   בדבר  רההצה ,  זה  זכרממ   נפרד  תיבל
 להליך זה.   8כטופס מס' בנוסח המצורף את , זציבור  נבחר או היעירי  בדלעו

 
תעש ניעניי ניגוד  בדיקה   .5.7.3 ביןם  בסיס  ה  ה  על  המרהצהיתר  )ובעלי צי ת    ע 

ל  םהתפקידי בתאם    תבצע לה    ולהיכ  יאוה,  8'  מס  כטופסף  ורצמנוסח  בו, 
 ם.  יעים השוניל המצעות שהצ קת הי דבמק כחל

 
 על חוזה ה  ימבשל אי חת  ביטול זכייה .5.8

 
י ל שהזוכה  כ כש, כי  גדוי קיום התנאים המוקדמים  יף זה לעניין  עמוד בתנאי סע לא 

על  לחת )לרבות,    םע  חוזההימה  מצורפת  תחהספק  ההצהרה    16  מס'  סכטופימת 
  למסור   רשאית  היריי עה  תהא,  היהזכי   עתדוהח  לוים מיום משמי  14וך  תבלהליך זה(  

 ה בשל כך. ע יה ו/או תבענט  לכ היה לזוכה אחר, ולא ת עמצי ל כל  פרויקטה  את ביצוע
 
 ים מעודכנ ת זמניםחולו .6
 

 ן:ם כדלקמ ינה )לאחר עדכון המועדים(זה תוכננים להליך לוחות הזמנים המ 
 

 )לאחר עדכון מועדים(  מסמכי המכרזרת מכי .6.1
 

קיים  א תתהי  , 010:0:  הבשע  2020  נובמבר   2יום  ב  תחל   המכרז   מסמכי   רתמכי .6.1.1
  0202 נובמבר  32  יוםים בתי ותס  00:31 -ל עד  :0009עות ין השב  ה',  –' א  םימיב

 . 013:0: בשעה
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כי  תפשתמהלב  מת  תשו מועדיים  הנם  לעיל  המפורטים  שעות  המועדים  ם 
לקחת בחשבון כי  תפים  תעם זאת, על המש  .עירייהמשרדי הקבלת הקהל ב

ומ יהיו  יתכן  לא  העירייה  ורצי  באופן  ם יפתוחשרדי  אוף  ופה  התקרך  לכל 
 . ללעיקובה הנ
 

ן לחלוטי  עצמאי אמצעי ון בלתי  פובא  של המשתתפים לבדוק  ם תובמחעל כן,  
ו/או קבלת הקהל במשרדי העירייה בה  ותת שעא ובמשרדו של  פתיחה  כלל 

העמזכי תשמעבפרטיה  יריר  ולא  ט  ,  מעכל  בעניין  נה  כלשהו  משתתף  צד 
 .   יחה כאמורעות הפתש
 

המכמסמ  את .6.1.2 נכי  לטהר  יתרי יע   רכימז  אצל  ושרכל  יהיה יתן  רז  זאת    ר אח, 
   .הטיית ר של עיר  הגבייה תק מחלתשלום דמי הרכישה ב

 
)כאלף)  1,000  הינה  מכרזמסמכי ה של  תםישרכ ם  ותלע .6.1.3  ₪   "מ(, אשר ולל מע( 

ל ישול מסמכ יה(  יהגב  לקתחמת  מצעו)בא  ייה עיר מו  קבלת  המכרז  י  במועד 
לקבלתם מובהר, וכתנאי  רכילע י  כ   .  מות  ום  שב  תוחזר א  ל  זרהמכ   סמכי שת 

 .  קרהמ
 

יחה של  הפת  חס לשעותלעיל בי  6.1.1תפים לאמור בסעיף  תשהמתשומת לב  
ל  ה ועתיחה של מחלקת הגבייגם ביחס לשעות הפדברים  היה.  רי עידי המשר

באופ  תפיםמשתה בלתילברר  ועאמצ  ן  חה  הפתי  לחלוטין את שעותצמאי  עי 
 .  ין זהניבע משתתףצד כל טענה מל מע כולא תש ,יהבישל מחלקת הג

 
על  ישת מסמכי המכר  כי  גש,מוד .6.1.4 ת למכרז  עוהגשת ההצהמציע טרם    ידיכרז 

תהי המציע  ףס  יא נא  הצעת  להצע.  להגשת  יצרף  מציע  בדבר כל  אישור  תו 
 .אמורכ המכרזסמכי מ שתרכי

 
 )לאחר עדכון מועדים( וקדםמ םורישביצוע  .6.2

 
  להירשם  םציעיעל המ  הבחו  ,זאת. עם  מפגש מציעיםבהליך זה לא יתקיים   .6.2.1

מ רהטעירכיר  זאצל  בנ   ח ומשלות  באמצע,  יית  מוקדם  רישום    וסח טופס 
קדם, ניתן להשתמש  ישום המו רהך  לצור)  להליך זה  71מס'  פס  כטוהמצורף  

המצוי   באתר  בטופס  שמפורסם  להעירייהבקובץ  ראה  לענ.  עיון הלן  יין 
 .  (כרזסמכי הממב
 

מסמכי מכרז זה  את  וש  ניתן לרכשבו    מן המועד  יתקיים החל הליך הרישום   .6.2.2
 .  13:00בשעה  2020 נובמבר 18 וםבייים סתי ואוה

 
כהבמו .6.2.3 הר  י ר,  בתכרו  נואיעצמו  ם  וקדהמ  ישוםהליך  השלוםך  אולם  גשת  , 

ורט  ם למפאבהתרז,  מכי המכה בתשלום עבור רכישת מסז כרוכההצעות למכר
    .לעיל 6.1סעיף ב
 

טופס המוקדם )טופס הרישום  לח את  ה, ישבהליך זעוניין להשתתף  המע  מצי .6.2.4
כשה71מס'   ל  ,ידו-על  וםחת  או(  העד  הקמועד  לעסופי  זאתליבוע  זכיר  למ  , 
 .mazker@iula.org.il:תיבת דוא"לחסן, לאבו אל , מר עלי הטית רעירי 

 
לשלו   העתקאת   יש  למס'  הטופס  לחילופ )  9914860-08 יה:מיל פקסי ח  ין,  או 

למשרדו  במסיר ידנית,  מזכיה  העישל  ב ר  המצוי  הרייה  ניין  לבכניסה  קומת 
  .העם אישור המסירביחד צעה הל  אותו  ףולצר, .ת רהט(יעירי 

 
ם  אופן יזווב עצמוין, לברר במעוני  משתתף בלעדית של ה יותואחר תו ועלובמח .6.2.5

ק טופסאת  המוקדם  בלת  עזמל  אצ ,  )המלא(  הרישום  ולא    רהט,  יריית כיר 
טע  תשמע הטובדבנה  כל  קבלת  אי  אצל  ר  והאחריות  המזכיפס    היחידה ר, 
 . פיםהמשתת טלת עלומור מאכמקודם  הת לרישום דיוהבלע
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הרישום .6.2.6 תמהוו  מוקדם ה  ביצוע  כל    ,במכרז  להשתתפותם  מוקדנאי  ה  ועל 
  ידה כתא המעהרישום המוקדם, עם אסמס תק טופצעתו את העף להמציע לצר

העילמו  הגשתעל   )הוד זכיר  בפאישור    דוא"ל,   עתרייה  ,  קסימיליהמשלוח 
 .  מת "נתקבל"(חות

 
  ם במכרז, משתתפיל  ותדעשל הו  חשלו מ  רלאפש  אי ם המוקדם ה רישות המטר .6.2.7

אתו/  ועדיםמ  לשנות  המתנא  או  וכן,  כרי  אז,  המענה להפיץ  העירי  ת  יה  של 
 ז.כי המכרבות עיון במסמתעוררו בעקשיפים משתת שאלות ל
 

מסמ  כי  הר,מוב .6.2.8 המכרז  רכישת  מהווכי  לבאינה  תנאי  הה  רישום  יצוע 
 רז.  כ מהכי מסמרכישת  קדם גם טרםשום המווניתן לבצע את הרי ,וקדםהמ

 
,  כאמורם מוקדם  שוע רי ביצוהווה  ה מאינז  רככי רכישת מסמכי המש,  יודג .6.2.9

 .  וקדםם המ הרישו ע אתובכל מקרה יש לבצ
 

 )לאחר עדכון מועדים(  שאלות הבהרה .6.3
 

  אל   לפנות   המציעים   ןד מאח  כל  רשאי  ,13:00  בשעה  0202  נובמבר  18  ליום  עד .6.3.1
 . מהםק חלכי המכרז או למקבלת הבהרות בנוגע למסה לבבקש ההעיריי

 
כי  בהיו   מוקדם  םרישו  מהווה  נואי,  כאמור  ההבהר  תלושא  חלומש  םגר, 

 םהמוקד  וםהריש  הליך  את  לבצע  משתתף  כל  על  יהא,  רהמק  לובכ,  זה  יךלהל
 .  לעיל כאמור

 
  אבו  עליעיריית רהט, מר    ירזכ מל  בלבד  בכתב  שלוחל  יש  ההרהב  ת ושאל  את .6.3.2

יש    רהבההה  תושאל  קתעהאת  בלבד.    il.mazker@iula.orgדוא"ל  ל,  אלחסן
 .Legal@rahat.muni.ilלדוא"ל: יה יר ישל הע  יתמשפטכה הוללשר יעבהל

 
למנ  לע .6.3.3 לשאאת    ייעלת  המענה  ההבההליך  על   רהלות  לשמור  מנת    ועל 

ה שלהם  ת ההבהראלוח את שעל המשתתפים לשלו,  ונהפהיות של  הדיסקרט 
וורד  בלordW)  בפורמט  וזאת  בד (  בלבד,  הפנ  ,בטבלה  תכלול  '  לעמה  ייאשר 

המכרר בבחו  טיבנהרל הרז,  ת  מבילב המסמך  המכרזמן  נטי  עיף  ס ה,  סמכי 
במסמך,  הרלבנ ואש,  וכן  הרהההב  שאלתטי  מענה,  למתן  תהיה  עמודה  ר 

 : ערוכה כדלקמן
 

 מענה  שאלה  סעיף  מךמס רת ' בחובמע מסד
1.      
2.      
 

ספ  למען .6.3.4 כל  וממובה  קהסר  לא  ר  העירייה  כי  הבהודגש,  שאלות    רהתקבל 
שאוב  שוגוישר  א בנופן  או  שאינופורה  ו פ  מט  כגordW)  ורדורמט   : ון(, 
לא יוגשו תשיב לשאלות הבהרה שלא  ייה  עיר, והיליהימא"ל, פקסודעות דוה

   . ילעל 6.3.3ר בסעיף  בהתאם לאמו
 

רשא .6.3.5 תהא  עהעירייה  פית,  שיקולל  להתיי דעתה    י  או  חהבלעדי,  שלא  ס 
 . השאלות ההבהר להתייחס ל

 
ות  אורלהתאם  בהיוגשו לה  הרה שההב  תלשאלו  יה רייעהובת  שת  מובהר, כי

,  תנאי מתנאי המכרזל  וי שינווה ששר יהת, מענה אלעיל, לרבו  6.3.3יף  סע
כועלי העירייה  לאתר  למשה  החובמותתפים  הודעה  לעקוב  משת  תתפים 

ו לשינויים במסמכי  ו/אהרה  בהאחרי המענה לשאלות ה  ושוטף  ציףופן רבא
זההלי זו.  ך  מטעוודה  לע  גם  להח  הוראה  ל  יההעירי  ם עת  ר  אתשיועלו 

 . ייההעיר
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  למסור ( !!  לא חייבת אך  )  ית רשאהיה  ריה תלעיל, העימן האמור    עלגרו מבלי   
ה ה  מענהאת  שנמלשאלות  לכלרסהבהרה  ביים  תתפהמש  ו,  רישאשר  ום  צעו 

 ות דוא"ל בלבד.  ודע ות העצעד למועד התשובה, וזאת באמ םקדמו
 

ה  ריייעההמענה של    כרז אתמלעתו  הצל  רףצל  עיםציהמכל אחד מן  על    חובה .6.3.6
ההבשאלל ש  ללכוה,  הרות  המענבמקרים  פורסבהם  באתרה    ייה,העיר  ם 

 . ידו-ומות על תחמאושרות וכשהן 
 

יכי  מובהר,  ען הסר ספק  למ .6.3.7 ה אלא  העיריי   של  חסותיתוקף לכל התי היה  לא 
 בלבד.ב ה בכתעדאם ניתנה בהו

 
 ועדים( )לאחר עדכון מ רזהגשת ההצעות למכ  .6.4

 
יאוחר    ,בלבד  תיניד  רהיסמב   , הנוגשת   רזלמכ  ההצעות .6.4.1   נובמבר  25ום  מי לא 

  ושתימצא בלשכת   שתיועד לכך  רזיםכמת התיבוזאת ל,  13:00השעה    דע  2020
  "(.צעותת הההגש  מועד" :ט )להלןיית רהה בבניין עיררייהעימזכיר 

 
ים  הרה בעניין התנא ת ההצא  ן,לפיהזה,    ליךיעים להוראות הלב המצתשומת  

 .  עהי ההצמכ מס יתרעם  ביחד רףצל שי, הכספיים
 

לא  עמו.  טמח  לית שבאמצעו בנפרד או  יע  מצ  ידי כל-עלת תהיה  ההצעוהגשת   .6.4.2
בא הצעות  הגשת  משתתתתאפשר  עובדמצעות  אחרים,  עיריפים  או  י  יה 

 .  רבוציחרי בנ
 

)אוכיר העי זמ .6.4.3 מות המציעים  ש  שלשום  צע רילב  מי מטעמו( יהיה רשאי  רייה 
א הצעותיהםשהגישו  אתהחת ול  ,רזיםכהמ  יבתלת  ת    אום  עיהמצי   ים 

 כאמור.  ל מסמך יהם עשליח
 

שת  הצעות )לרבות, איחור בשעת הגה  תהגש  ועדלאחר מ שתתקבלנה  ות  עצה .6.4.4
ות,  ההצעות( תיבדקנה  שהכ למציע    וחזרנהלא  המ .ןמות  יערך  לה  ציעיםעל 

 .  ד והשעה הנקובים לעילועלמעד  למותןבש ורך הגשת ההצעותאם לצבהת
 

ל  ם לשיקו בהתא  הצעותה  שתהגמועד  ת  ת אלע  עתמ  יךהארל  תשאיה רהעיריי .6.4.5
הב ששל י,  דע לדעתה  עלובלבד  המציעים  -לכל  בכתב  הדעהוכך  -חה  מן  אחד 

 .יצעו רישום מוקדםהשתתפו ב אשר 
 

בזמובה י כי  את  ר  תלא  כל  להודהיה  המועדשיבדבר    עהוקף  להגשת    נוי 
)לרהה שצעות  שבות,  ההינוי  תיעת  אשר  ך  רד  לבכ  וא  פה-בעלמסר  גשה( 
 .  רתאח

 
יראו  להגשת ההצעות,    ועדחלף המם  טרב  עוד ות  להגשת ההצע המועד  ארך  וה .6.4.6

 רכת המועד כאמור. סכימים להאתתפים כמאת כל המש
 

 ת זמנים שינוי לוחו .6.5
 

 ך זה.  רטים במסמום המפ מנילוחות הז קפיד על ייה תירהע , כי מובהר .6.5.1
 

  תה עדל  יקוש  יפ  לע,  בכל עת ית,  העירייה רשאכי כל    ודגשבהר ומאת, מוז  עם .6.5.2
ל  עדי,לבה ם  געיהנונים  ת הזמ חולו נות את  של,  הת החלטק  מנ ומבלי שתידרש 

 . מך זההוראות מס שתינתן בהתאם ל בלבד,בכתב עה ודבה זאת  להליך זה,
 

הו  מובהר, .6.5.3 בענ עד כי  שינו ות  מועדיםיין  ש  הליךשל    י  )ככל  ו  רסמ יפו(,  יהיוזה 
 ותודעי הראחיף  רצוטף  שו  באופן  עקובומחובת המשתתפים ל,  ייהעירר הבאת

שיפוריריהע כפי  לרב ייההעיר  באתרו  מסיה  לגבי  ה,  ות,  לוחות ודעות    שינוי 
 ם.  מניהז
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 ת כלליוהוראות    .7
 

 מסמכי המכרז  .7.1
 

 ך זה. עיל במסמ מור ללאם בהתא תהיה  זמכי המכררכישת מס .7.1.1
 

לעי  .7.1.2 במסמכניתן  )ללאי  ין  צי   המכרז  ול זכות  מזכלא  לום  אצל  יר  תשלום(, 
   אש.רמוני פ טל תאוםפי  -לע  קור אך  יית רהט,ריע
 

  העיון  םיתקיי  ,העירייה  לש  האינטרנט   רבאת  ורסמופי  זה  מכרז  כיסממש  ככל
העתבלבד  האינטרנט  תרבא  המכרז   במסמכי כי  יובהר,  מסמכ.  המכרזק    י 
הם  שיפורס הע טרנט  אינבאתר  לשם    ולא  בדלב  עיון  לצורך  הנו  יה,ירי של 

      רזים.לתיבת המכ שתוהג
 

יע  מסרים למצם נוה  יההעירי  של ה  שורכ  םה  זהמכרמכי  סמ ו  רים יוצזכויות ה  .7.1.3
השתלש המכרז    לעשותאין    .בדבל במכרז    תפותום  א במסמכי  שימוש  לא  כל 

    ו.  למטרה ז
 

ייה  עירל הושה שהם רכ  ם,במלוא  זההליך    יכי מסמכובהר,  למען הסר ספק מ .7.1.4
שמולא לאחר  ידי גם  על  והמציע  ו  תוכל,  העירייה  ים  תונובנ  בהם   תושלע  כי 

ן  זאת ביעדי, והבל   דעתהיקול  י של פוש, עשימ כל    ם ציעימת ההצעו או בלמוש
ה אנבחר    יעמצאם  הפרו לבצע  ובית  לאו,  יקט  אם  שלמצי ן  כל  מבלי  תהא  ע 

 . לכך  ה בקשרטענה או תביע
 

א  ין שהול סוג ומ סרת על שימוש מכאויה  יריכי העובהר  , מכל ספקר  למען הס .7.1.5
חל ב המכרז,  בי  ו אקם  מסמכי  בכולם,  אלןורי לשיעובין  ת  ושלמן  רך  לצו   א, 

 רז זה. במכות תתפהש
 

 ם תנאישור הבנת יא .7.2
 

מצ .7.2.1 לחא  יע כל  התנאים  מסמכי  בדיקת  ראי  וכל  העשויים  המכרז  והנסיבות 
 . פרויקטביצוע התו ועל להשפיע על הצע

 
קיבל כאשר,  י  יע מצכל   .7.2.2 המכרז  לידיו  י  מסמכי  ואת  קראם  הוא  וכ  הבינם,,  י 

ע על  כלואתנאיהם    את   צמומקבל  נוסח    ם.בה  ורות מהא  ותוי יב תחיהה  ת 
 .(1' סס מטופ)  נה זולהזמ ורףמצ  ורישהא

 
כ  אל .7.2.3 טענה  תישמע  הבנת  של  ל  לאי  באשר  לאהמציע  והמציע  המכרז    תנאי 

 מסמך זה. חזר  י פ פה עלת כתקוגדרזו מ  ודתו כל ע בו מהצע לחזור  יהיה רשאי
 

מההמצי .7.2.4 ס  צעתוע  ל  -שהיא    יבהמכל  עיריי  ה ת זכויעמדו  ל  כ רהט  ת  של 
  תוב חילוט ערר,  אמולפגוע ברבות ומבלי  ל  ה,רז זי מכעל פ ודין    פי  לעם  דיהסע

 ן(. להלת )ראה הבנקאי 
 

 ז המכרשינוי תנאי  .7.3
 

הדעת  קול  את שיה  רת לעצמייה שומם, העיר כל עוד לא נפתחה תיבת המכרזי .7.3.1
לסי ל  י, הבלעד או  לעדכן,  תנשנות,  כל  מתניג  באי  אי  שההזמנה,    היא מידה 

 ייה. ירהערכי ם לצדרשינמור אכ גיי ס  אוון דכע וי, ינ ורה כי שסב
 

ץ  שתופבלבד,  ה בכתב  בהודע   ייעשה  זמכרה   איתנשל  או תיקון  או עדכון    שינוי .7.3.2
באתר  שתתפים  למ פרסום  פרסום העירייהבאמצעות  חלק  הווה  י  כאמור,  . 

 .  מכרזנאי הנפרד מת בלתי
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או  ו/  ינויש   עות בדברד וה ת החייבת( לשלוח א  לא  ית )אך תהיה רשאהעירייה  
המאלתנ  ןכועד רישו  שרא  תפיםלמשת רז,  כי  מוקדםביצעו  זם  בהתאם  את  , 

 שום המוקדם.   סרו במסגרת טופס הרישיימ א"ל הדותובת כ טילפר
 

מו  .7.3.3 כילמען הסר ספק  יהי  בהר,  כך  נה  נית   א אםלא וי  לשינ  קףתוכל  ה  לא  על 
הע מטע  בכתב בהודעה   מזכיצעובאמה,  יריים  עיריית  ת    והמשתתפים  ,רהטר 

 .  זהן ייבענ רישהאו ד/נה וע ט לכעל  מראש ם יוותר מ
 

בחתיחתו  המציע .7.3.4 מ ם  החתימת  עה  ימרשי  כאמור  דעהוכל  ל  שלו  )בין  ה 
א  ובשנשלחה  בדוא"ל  הליו  באתר  שפורסמה  ק חלכ  אותה  ויצרף,  עירייה( ין 

 .ועתבמסגרת הצם  שיהמוג המכרזמכי ממס
 

הקבלרו  יאשים  תפשתהמ .7.3.5 בתוך  ת  ף  תמשת  .הקבלת  ממועד  עותש  24הודעה 
א עד ההו  תקבל  ישרשלא  הע-לעה  ועד  ה,יי יר ידי  המכרזים תהיה  רשאית    ת 
הודעה שקיב   מיכ  לראותו ס  שניתנה  ל  להוראות  יהיה  בהתאם  והוא  זה  עיף 

 ו. לידיודעה ההמסירת  בעניין כל טענהמלהעלות מנוע 
 

 משתתפים ופק לדע המסימ .7.4
 

או  ו/   ט פורומ   י העירייה דיל  ע  שתתפיםסופק למהמ  קצועי,מלרבות ה המידע,   .7.4.1
הינ זה  זרי מככ מסמבול  לכ ב,  ידיע  אםהתו  והעלמירב  העירייה  של    רכתהתה 

נתונים    בהר כי מקום בו נמסרוופרסומו. עם זאת, מו  זה  כת מכרזד עריועבמ
הותיים,  כמ בגדר המידע  ואבלב  ומדנאא  וא  הע ד,  מייירין  למלוא  ה  תחייבת 

הנתוניהיק הכמוף  בתיים  לא  האמורים,  המכרזיר עעת  ם  ב ו  כת  פת  קותלא 
 ת. ורשתקהה

 
ן  ובאופ  םצמלבדוק בע  פיםשתתמהשל    םר לעיל, מחובתומוע מן האלגר   ימבל .7.4.2

כל    יעצמא המשפטייםנתו ה את    יםי עסקה או    ים מקצועיוה,  יםטכניה,  נים 
ההלשם  הם,  מ  אחד  לכלים  ונטי הרלו ל  םהצעותי גשת  מילוי  או  מכלול  שם 

 . חוזההז ו מכרז על פי המכרה בת הזוכותחייבוי ה
 

תעההצ .7.4.3 ורכעי ות  דיכות  ורא הלתאם  הבה  שנוגתנה  ו  חשביי  שתתפיםמהו   ,ןל 
ז והגשת  השתתפות במכרהלצורך    איםמת   עיקצוומ  יפט משיעוץ  קיבלו י כמי ש
בחתימתו  ההצע כלות.  מס  על  מציע  של  מכגבי  אח  יראוזה,  ז  רמכי  מן  כל  ד 

צע את  יב ,  קרא אותם והבינםז,  י המכראת מסמכ  קיבל לידיו ציעים כמי שמה
ה מקב הו  וכי  , לברר  ץחפש  יםור בירוה  דיקות בכל  א  לא  עצמו  תנעל    איהם ת 

 ת בהם. לולוהכת ייבויו ל ההתח ואת כ
 

 הגשת ההצעות  .8
 

 ז נאי המכרהתאמה לת .8.1
 

ערוכות  .8.1.1 תהיינה  תנ   ומוגשות   ההצעות  המכרלפי  להתהמצ על  ז.  אי  חס  יי יע 
הנדרשיצעתו  בה הפרטים  בתנאי  לכל  ל ולצ  מכרזהם  הרף  כל  את    םמסמכיה 

ה  את  מלאלמציע  ה  לע  ובהח .  רשיםהנד המופיעים  רט הפ  ו/או  םפיעיס כל  ים 
 מילוי. יפים ללא ע יר סלהותתם ואין  מובהצעתו בשל

 
לצ .8.1.2 רשאי  העתהמציע  להצעתו  מקור רף  מסמכים  של  המצקים  יעים  יים. 

לצררש העתק אים  מצילומייים  ף  של  שסם  ובלבד  מקוריים,  העתק  מכים  כל 
כנאמן יהי כאמור   מאושר  עועל    ר למקו  ה  או  "ידי  הע"ור ד  ת ריי יח.  יה  הה 

פיע  ת,אישר לאפש  קולשי  ל  למצ דעתה,  לצר  אי יע  מרף  על    ח רו"/עו"דשור 
 פתיחת הצעתו. גיש, גם לאחר של המסמכים שהת למקור תאימו
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מסהמצי .8.1.3 במי  כים,ע  שנכי  בהצעפלדה  טעויות  וחשבוני טעויות  תו  ו  ו/או  ת 
  ן ו קת לתייה הכספ שלכההתהא    לתקן הטעויות,  ית יה רשאהא העיריסופר, ת

תיא  ול כלתצעה  הוה  הא,תאשר   לאחר  הט  קון ת  על  שבוצעעויות  וו  עדת  ידי 
 ים. מכרזה

 
תהא    האות כל דין. העיריי מתיישב עם הורעה דבר שאינו  תוכן ההצ לא יהיה ב .8.1.4

עלרש שיק   אית,  דעת פי  הול  הת כלפסול  בלעדי,  ה  בה  שיש  הצעה  ניה,  ל 
שינו גותהסתיי  השמטי,  ,  או  ביח תוספת  ה לתנ  סה  בכל לטח הה.  זרמכאי    ה 

 . רייההעי  עדי שלתה הבלול דעשיק ה לנ ל נתו הנ" םמקריהה ממקר
 

מובהרכל    רסן הלמע .8.1.5 כיבז  ספק  למציע  את  לתקן  יםאסור  להוסיף למחוק,   , 
 . ההליך ז  את מסמכיאו לשנות 

 
כקרבמ תהיה  אלהים  בכלרזים  מכה  ועדת,  לראות    , מחיקהשינוי,    רשאית 
תיקון  ספת  תו הסתימש  ,כאמוראו  התנאמ  מציעה  לשגות  יום  ו  א  הזיך  לי 
 . זהטעם את ההצעה ממכוחו, ולפסול  להיכרתור שאמ חוזהה

 
 וגן צעה ושמירה על הליך הההסודיות  .8.2

 
לגרוע   .8.2.1 מומהאמור  מבלי  הדגש  לעיל,  פרטי    את  לגלות  רשאינו  אי   מציעכי 

ל ה בכללאצעתו  במולמשתתפים    ,חרים  זה אחרים  לבצע  בפ  כרז  ו/או  כל  רט 
ות  יאום הצע ת  או/וה  י הט ו  א /ונות  סכסי ו תא ה ו/י נ ונשום ק מיש בה  ה של ופע

 יבורי. ון החלים במכרז צהשוויכללי בעת פוג ה וגנתה בלתי ה צע ה ו/או הגשת
 

זמנה  הל  (2ס'  ס מטופך ) מי תיווקבלת ד  הצהרת איבנוסף כל מציע יחתום על   .8.2.2
 ההצעה.ויגישה כחלק ממסמכי  זו 
 

בא .8.2.3 זה  מוראין  כ מהו  ע לגרו  כדי   בסעיף  דין  ראות  הא/ ול  ית  ב של  טות  חלו 
ח   שפטמה שלת  ובבדבר  ההצע  הגילוי  מציע  וכל  כרז  תתפות בממשות הפרטי 

סמכי  וי תוכן מרייה בעניין גילדרישה כנגד העי  על כל טענה ו/אובזאת    מוותר 
 . צעה שלוהה

 
 תומה ח עההצ .8.3

 
רשי  ומ המציע או של  של  מלאה    ה בחתימהתהיה חתומכל נספחיה,  על  צעה  הה .8.3.1

של  תיחה )מהמה  המצאשכציע  ה ר    לתנאי תאם  בהש  תוג  יאוה,  (אגידתנו  יע 
 . בצבע כחול(לבד עט בבע הצעות )ה זו להציהזמנ

 
ימציא אישור  .8.3.2 מורשעו"ד  של    המציע  זהות  בדבר  רו"ח  מטעמו  החתימה    יאו 

ההצעכו וכלי  עלנ   המכרזמסמכי    יתר  ה  מורשי-חתמו  ר  כאמוימה  החת  ידי 
 (.  3ס' ס מטופ)

 
  ה מסמכי ההצע תהגש  אופן .8.4

 
 ים: בא ה גשה אתהת הע ב  תועלהצצרף ציע להמ על .8.4.1

 
 ם מוקדםטופס הרישוות,  לרבות להצעתו,  פחים והצרופהנסכל   .8.4.1.1

מסירתו,   אישור  וכבצירוף  הבהרה  לשאלות  שינוי  תשובות  ל 
במש המבוצע  עסמכי  זה,    מורכא  יההעירי  ידי-ל כרז  במסמך 

כשא חתומיוהכל,  ומלאלו  כ  ים;ם  תוגש  עצמה  יא  השההצעה 
זה  רו של מכמספ  תתיבכ  עטמל,  הזוהמ  לא  במעטפה  סגורה רז 

 .הוי בלבדזי רכילצ
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עגש  ות  (12ס'  מ   טופס)  הכספיתההצעה   .8.4.1.2 יתביחד  מסמכי  ם  ר 
כהה במילים  מהאטו  במעטפה  הורסגהיא  שצעה,  תסומן  אשר   ,

הוב  ,ההמעטפ .  "רחימ  עתצה" לאחה  רק  תיפתח  המחיר  ר  צעת 
 .המכרז של הסף  בתנאי המשתתפים עמידת תבדיק

 
 .  על הסף וסלייפה, ויגלורה צבוגשו יש יות פס כהצעות 

 
בנקאית  בוער .8.4.1.3 ההצבטחהל ת  בה  ,עהת  להותקיפה  אות  רתאם 

    מסמך זה, אשר תצורף בנפרד מכל יתר מסמכי המכרז. 
 

 דה בתנאי הסף. יעמת  שים להוכחדרות ה המסמכים והאסמכתאו .8.4.1.4
 

  ם יפצורהמ  17  עד  1'  מס  כטפסים  יםמנ המסוסים  הטפכל   .8.4.1.5
 . םימחתוו  םימלא םהזו, כש להזמנה 

 
זו  ל ף  צורהמ  חוזהה .8.4.1.6 ב') הזמנה  ע או  די המציי-על  (, חתוםמסמך 

 .  דין-רךידי עו-למאומת ע והחתימה טעמו, תימה מי החמורש
 

יכל מסמכי   .8.4.2 )עותק  עדי ה סח שנרכש מיונה   ביוגשו אך ורק על גההצעה  ירייה 
ורפו  יצנטית,  גדיה ממ  ביעל גגם  ונים  תהגשת נצורך ב  ישו   מידה(. בלבדר במקו

)א רכהמלמסמכי  בהתאם    םיתקליטור  דיגיטצעי  ו אמז  כגוןלי אחאחסון  :  ר, 
 ן קי(.    או דיסק 

 
יחתום   .8.4.3 אישי  המציע  כל  באופן  מעל  הצעתועמודאחד  כל,  י  העמודים    כאשר 

ו פרייהיו ממוס  ביחת   גידתא   יהוי; מציע שהנוזורך  מים לצחתום  ת  ו צעאמום 
  ו תאגיד נ המציע ש  טעמו.מ  החתימה  מורשית  ימף חתירוד ובצית התאגחותמ

 מסמך זה.  ל ת בהתאםעמו, זאמה מטמורשי החתי בדברשור ו אית עהציצרף ל
 

המסמכים .8.4.4 לרבות  המצורפים,  המכרז  מסמכי  הסף להוכחת    כל  יוגשו    תנאי 
כוסומ  בקלסר/תיקיה ומ  נייניםעתח  פמלל  דרת,  רספומפורט  שר  כל    לץ 

ר  פסשא את מ ץ הנווצפרד בחו סף י  אי תנכחת  להומסמך המוגש    ל ים. כד מוהע
זה,  ך  ור במסמאית כאמהבנק  תזמנה זו. הערבוע במסמכי הבוכק  הסף,תנאי  

 ל יתר מסמכי המכרז.  מכבנפרד  תצורף 
 

המכרז .8.4.5 לשבהתאים,  ועדת  הבלעדי  יקול ם  תהיהדעתה  לא    –  ית שאר  ,  אך 
   .  ט לעילכמפור מסמכיםה האליפו צורי לאשר  פסול הצעה אל -  תחייב

 
 ההצעה  ףקות .8.5

 
ד  ם מן המוע( ימי90תשעים ) שך למחזרה,    לא זכות ל תוקפה,  מוד בתעההצעה   .8.5.1

 . תעוגשת ההצחרון לה הא
 

לעיל  העירייההחליטה   .8.5.2 כאמור  ההצעות  להגשת  המועד  הארכת  תעמוד  על   ,
למשך   בתוקפה  )עיתשההצעה  ימים 90ם  שנקבע   ל מכ  (  נדחה    גשת לה  מועד 

 ת.  עוהצה
 

להאריךרשאיייה  ירהע .8.5.3 שתו  ת  זכת  הצעה  כלל  קף  וזאת  במכרזה  שלא  ד  ע, 
 במכרז.  הזוכה   הצעהרזה כשהצעתו הוכ עם המציע  הזוחתימת ח לאחר 

 
 ת ת ההצעובדיק .8.6

 
העירייהכל   .8.6.1 ידי  על  תיבדק  ה הצעה  בדיקת  לצורך  ת .  ועדת  הצעות,  הא 

ר  בגזת  (, אפחותל ה)לכמקצועי שיכלול    ה בדיקמנות צוות  לת  איהמכרזים רש
הייה,  העיר שמשפ היועץ  או  אהונציג    ירייההע מזכיר    ,ירייההעל  טי  גף 

 .  טיתנלב הר המחלקה 
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לב .8.6.2 רשאית  הבדיקהעירייה  את  הצע  של  ההצעות    טכנייםה   טיםהיב ה  של 
 .  והבלעדיעתה היחידי  קול דשי פי-איש מקצוע מטעמה שיבחר על באמצעות

 
לגרוע   .8.6.3 העירייהומהאממבלי  לעיל,  רתה  ר  עלשאיתא  דיקושי  פ-,    עתה ל 

,  וןנכ שתמצא לים כפי  ח ם ומומ יעצביות  ההצעו  תקבדי   ךורלצ זר  עילה הבלעדי,  
   דים.כעוב ידה-סקים עלצוע המועאנשי מק לרבות,

 
 תפים במכרזעם המשת  משא ומתן .8.7

 
על   .8.7.1 שומרת  לנה העירייה  ומזכותה  משא  בל  המתמודדים  עם  ,  זרכמתן 

 ט. משפת היב  קתלפסיין ול דלכ  מתאימות, בכפוף ו נמצאשהצעותיהם 
 

   ר.מון כאומתול משא ה ה לנייי יר הע  םעטגים מיצלמנות נ  יארש ייה ראש העיר  .8.7.2
 

ומתן    ניהולאופן   .8.7.3 עלהמשא  ועדיד-ייקבע  המי  מובהכרזי ת  ום.  כי  עדת  ר, 
ם  א ומתן עם המתמודדייהול המשה רשאית לקבוע כל צורה לנ המכרזים תהי

   קמן:כדל בועלק היה רשאיתהיא ת   ,זה ןי כרז, ולעניבמ
 

יתקיים  ומשא  מה  כי .8.7.3.1 שהימצהכל  עם  תן    צאו נמם  ותיה ע צעים 
לפי  כות ביותר )והנמושרות  הכ  ותצעי הה בעל רק עם    ו ות, אשרכ

ה לעכאמוועדה  קביעת  לרר  גםיל(,  ב  בות,  שהנו  מציע  על  עם 
 יחידה למכרז; 

 
המש .8.7.3.2 ומתן כי  מציע ית  א  כל  עם  בנוכחותדרפבנ  קיים  או    כל   , 

רה שנמצאו  המלהליים  אוי מציעים  ועדת    ור;כאמ תן  מ ו  שאך 
ן  משא ומת הל את  נההמ ות  צוניק להעל  תשאיר  יההם תרזיהמכ

את  יר עהטעם  מ לקבועייה,  הפגישמסגראת    הסמכות  עם ת    ות 
 ם;ם השוניתתפיהמש

 
הסמכות  .8.7.3.3 תינתן  ומתן,  המשא  את  שינהל  לצוות  לקיים    כי 

הלבמ ומתן,  המשא  ההצעה  ךי סגרת  מתן  וסופית  בטמי  של  ית 
(Best & final,)  ש ל  פית הסו עה  ההצ בין  ך  תוו  צמע  ות וצתינתן 

היי  כד שההביו  בה,שיקיום  הסופצן  נפרד  או ב  תוגשית  עה  פן 
המכרזי ולתיבת  לזאת  ם,  שימועדיבהתאם  עליקבע ם  י  יד -ו 

 המנהל את המשא ומתן.    הצוות
 

שתתפים  ן המ יבין נציגי העירייה ל שא ומתן בכי טרם תחילת המ .8.7.3.4
ה  ,ניםשו המציעים  רוניש יהיו    ועל הפ  וות צל  ישלהג   שאיםם 

    ז.מכרה  אודותם ניו ם שכיסממה, ריי מטעם העי
 

ממפגכל    םבתו .8.7.4 ו ש  העיר ן  תמשא  מי  בין  לבין  בהמש  מבין ייה    מכרז,תתפים 
פייע ב  המתעתד  רוטוקולרך  ומתן  השא  ניהול  פרוטואופן  הצדדים.  קול  ין 

 רז.   י המככמומתן יהווה חלק ממסהמשא 
 

  יה תהלא  והיא  ,  ורכאמתן  מו  אמש ל  לנה  ייבתמתחנה  ירייה אינכי הע  ,רבהומ .8.7.5
   .ים במכרזפתתהמש עם שא ומתןמלנהל א שלתה  לטהח אתק נמייבת לח

 
 תאות ואסמכ תפות במכרזנאי הסף להשתת .9

 
להש במכרזרשאים  הבאים  תתף  התנאים  כל  על  העונים  מציעים  עמיד   רק  באחד  )אי  ה 

 : לקמןכדאת  כל ז ,(על הסף  העההצלגרום לפסילת  הנאים עלולהת
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  לראישו אזרח  ב אתוש נוה  עהמצי .9.1
 

לת ,  רהחב,  עמותה  :והינ  יעמצה .9.1.1 ים  רשומ ודים  גואמה  , בורהציעלת  וחברה 
או שותפות של תושבים    ( עוסק מורשהראל )ח ישב ואזר תוש  יחידאו  ישראל  ב

 .  ואזרחים כאמור
 

ה  .9.1.2 עמלצורך  בתניוכחת  הציע  של  הדתו  המצה   ףסאי  על  לצרף    םיעינ"ל, 
 ם:   יהבא סמכיםתק המהע  את להצעותיהם

 
   שוםריד תאגמציע שהוא  .9.1.2.1

 
ת  להצעתו א  ףרצ, ישראלן ביי די פ-עלום  הרש   יד הוא תאגשע  מצי

 : המסמכים הבאים
 

של   .9.1.2.1.1 ההתעודהעתק  התאגאתת  של  )העתק    ידגדות 
על העת -מאומת  וכל  רו"ח(,  או  עו"ד  כל  ידי  של  ק 

 ה(. גיד )ככל ששונאת תעודת שינוי שם של ה
 

אצתהל  ש  מעודכןתדפיס   .9.1.2.1.2 הרשםאגיד  בנטי  להר  ל 
גיד  תא יס של הפתדה,  צעת לה  ףלצררה  על חב  )קרי,
לפי  גם  קו  ות ייבדתמוע  , נתונים שלברותם החמרש

"גיידסטאר"    המפורסם משרד  די  י-על באתר 
 (.   שפטיםהמ

 
    מציע שהוא יחיד .9.1.2.2

 
תא .9.1.2.2.1 שאיננו  יידרש  מציע  צילהצע  לצרףגיד,    לום תו 

הזהות  ודתע וברור,    ,ושלת  קריא  שיהיה  באופן 
תעודת הזהות כאמור, בין  של  פח  ום הסל ילרבות, צ

 ו. ורימקום מגכחת הוך רצור להית
 

שהו .9.1.2.2.2 לאשותפ   ר דבגא  מציע  רף  צי,  מהרשו   ות 
בין ההשותפו  חוזה ו את  להצעת   שהוא ים כפשות ת 

עלמאו צילומי-מת  את  וכן,  עו"ד,  תעודות    ידי 
   תפים.ל השוות שהזה

 
 )לאחר עדכון מועדים(  גופים ציבורייםל ספסלי רחוב ת באספקן ניסיו .9.2

 
  1  -ין ה שב פה  התקו  במהלך,  ספסלי רחובוהתקנה של  באספקה  למציע ניסיון   .9.2.1

לפחות  ת  זא,  חודשים(  48)במהלך    2020ספטמבר    30  -ל  6120  אוקטובר
ציבורגו(  5)  חמישהל ציבורי    ספקהאההיקף  ש,  ,  יםשונ  םי יפים  גוף  לכל 

   . כאמור בורייף צגו לכל ספסלי רחוב  (ישים)ש  06של  הוא לפחות, כאמור
 

  :לעניין סעיף זה
 
, רשות  לתיתמשמ  מךס ת  ידלתי, יחשמשרד מישראל, מ  ינתמד  –  "יציבור  ףגו"

הציבו חדיןלפי  ועלת  פרית  מ,  ישראל,,  תימשלת ברה  משטרת  רשות    צה"ל, 
  ;להשכלה גבוההמוסד , ד עירוניתאגיאיגוד ערים, ית, מקומ

 
בפועל    –"  אספקה" בלבדשל  אספקה  רחוב  )כהגדרתו  גוף  ל   ספסלי  ציבורי 

הרחו  לכאשר  כ   ,(הטשפור)  תי ימאלהמינ   כמות  בלעיל(,   נו  זמהו  ב ספסלי 
   ;יללע  קובהנהמועדים בטווח  במלואםל בפועופקו וס
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 :זה סףאי ין תנענילן  הוכחת הניסיו  פןאו .9.2.2
 

את  תו  להצע   על המציע לצרף   זה,  בתנאי סףע  תו של המציך הוכחת עמידורלצ
 :  יםבאה יםהמסמכ

 
 שא משרה תצהיר נו .9.2.2.1

 
המ  אחד כל    על לצציעימן  לם  מ  תצהיר   הצעתורף  שרה  נושא 

ערוךשיה המלנוס  אםבהת  יה  להלח  מס'ה  זן  צורף  ,  4  כטופס 
של  פירול  לויכ  אשר במהסקאות  ע הט  ה שבוצעו  ה  תקופ לך 
 לעיל.   בההנקו

 
תצהל למיש   נפא  לכיר  או  ל  רד  מך מסת  םיהלעפרויקט  עבודה 

  הבאים:פרטים  ל בו את ה כלוול הצעתו למכרז המציע במסגרת
 

 ;ציודה ין אתשהזמ לקוח שם ה .9.2.2.1.1
 

 )כגון:  בחוהר   ילסספ  וסופק   אליוהמקום/האתר   .9.2.2.1.2
ציבוריים   פארקים  ושמותיהן,  ראשיים  רחובות 

 ;  וכיו"ב( םשמותיהו
 

 ;  קהאספל נההזמ/חוזההעל  החתימה  עדמו .9.2.2.1.3
 

 ; ספסלי הרחובפועל של קה ב האספ התחלתמועד  .9.2.2.1.4
 

 ;ספסלי הרחובפועל של האספקה ב סיוםמועד  .9.2.2.1.5
 

 ; פקהכמות הספסלים שסו .9.2.2.1.6
 

קשר  אי  פרטי .9.2.2.1.7 המזמין  מטעש  ליצור נית מו  עם    ן 
 ע.ידי המצי -על  נמסרושים פרט ה תא ת אמשר ולק

 
 ה בוצעה העבוד רם בוהגופים ע  ת שלצוהמלם או וריאיש .9.2.2.2

 
לצרף  מוף,  וסבנ למציעים  הנ"ל,    4  מס'  טופס  לתצהירמלץ 

כל אחד    צל י אחרא ם האל הגורבכתב שו/או אישורים  המלצות  
 ופסטבואשר פורטו    ופקוירותים סשה   מהות ינים לגבי  מן המזמ 

  עסקה של כל  הכספי    ההיקףיים,  נטלב הר  דיםמועה  ,ל"הנ  4  מס'
     וצעה.עבודה שב צון מן השביעות הרידת רד ומ נפב
 

אישו  נותן  או  ממליץ   שם אמוכ  רלגבי  שמו,  את  לציין  יש  ר, 
גון  ק בארעסהובו  קופה הת, ןו ארגבד, תפקידו בון בו הוא עוארגה

 ו תקשורת עמ  תיצירודרכי 
 

תההעיריי .9.2.3 רה  ש-ל עשאית,  יה  את  הבלעדי,  ה  עת ד  יקולפי  הנתונים  לאמת 
בחון  וכן, ל,  י(גממדן  ופ בא   א וביןלופן מין באמור )בציע כאידי המ-ו עלשהוצג

 .ידו-על ו רט לא פוואשר  ציע, המ דיי-עו עלבוצם שיקט מיוזמתה ביצוע פרוי
 

 בוטל .9.3
 

 י ימאלספי מינכור מחז .9.4
 

(  ₪  ףלאמאות    עבש)  ₪  000007,  תחולפ  של  , פיסכ  מחזור   לעב   להיות  המציע  על .9.4.1
ע זא  9201  ,8201,  7201  םהכספי  משנות   אחת   בכל   ,("ממע  כולל  לא) פי  -לת 

 .   לשנים אלהע  ימצהל ש המבוקרים"ת הכספיים הדוחו
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תאגיד  יעמצ אינו  יהיה  רוקמבכספי  ח  ו"ד  תשבהגיב  מחו  וינא  רש וא  אשר   ,
ל המצויים  ךהסתמרשאי  נתונים  שו"ת  בדוח  על  הוגשו  הכספיים  אשר  לו 

   יל.הכספים המפורטות לעאחת משנות  כל  יןג בסים המי ותרשל
 

בון  שת בחיע, יש לקח ישוב הכנסות המצכי לצורך ח  מובהרספק,    רסה  למען .9.4.2
הכנסו הכנ  עהמצי  תאת  ללא  או ים  פוגשל    תומפעילבעות  הנו  תסובלבד, 

 .  עמורים ם הקשודיתאגי
 

מך על  סתלהשאי  , יהיה ר9201וקר לשנת  י מב דו"ח כספ  ן בידיויא  אשר  עמצי .9.4.3
ל כספיים מבוק  "תוחוד ו8120,  7201,  6201שנים  רים  דו"ח  הל  , עלכךף  סובנ, 

 .  9201לשנת   הסקורהכספי 
 

 : זהנאי סף מציע בתעמידתו של ה הוכחתאופן   .9.4.4
 

עהוכ  לצורך הידתו  מחת  סף  אבתנ  עימצשל    ו תצעלהלצרף    המציע  על,  הלא י 
 הבאים:  כים  את המסמ

 
 חשבון  רואה שוריא .9.4.4.1

 
המציעי להצרל  םעל  רואה  ש איהם  ותיצע ף  של  של  החש ור  בון 

המ  דתועמית  א  מאשרה המציע,   בתשל  המפורטים  ציע  נאי 
 (.5מס' טופס ) המכרז  צורף למסמכיבנוסח המ תא בסעיף זה, ז

 
כ  ל  5  מס'  טופס  אתי  מובהר,  גב ע וך  ר עיש  פי יני  ל  של  ר  ירמה 

 .ציעון של המ בהחש רואימשרד 
 

 וחו"ת כספייםלת העתק דלקב  דרישה .9.4.4.2
 

א  ת נמ  על במ  וניםכנת  לאמת  הכתבו  האמור  רואה   חשבון,של 
תרזיהמכ  תועד לצרף   תאירשיה  הם  המציעים  מן  לדרוש 
שנים  בוקרים למהים  ספיוחו"ת הכת העתק הדעותיהם, אצלה

ר דו"ח המבוקו את הדין בישאימציע    )ולגבי  2019  ,2018,  2017
המבהדוחאת    –  2019נת  לש לשנים  וקריו"ת  ,  2017,  2016ם 

   (.9120לשנת  רהסקו חו"העתק הד ת או 8201
 

ספי של  ם לגבי דו"ח כיבימחו ם הויינ שי ולו בף זה יחת סעיהוראו
 קר. גשת דו"ח כספי מבובה ינו חייבשאק עוס

 
  השנתונים אל י  הרספיים,  כים  מ ום לסכיתייחסהסף מ  י נאשת , כי ככל  מובהר .9.4.5

 . ם מע"מליול כ נםאי
 

 חי  עסק  אזהרת או  חי  עסק תהער רישום היעדר .9.5
 

  או   חי  סק ת עהער שומה  לא ר  ,9201לשנת    של המציע  רבוקמהי  "ח הכספ ודב .9.5.1
בו  תריע על מצכדי לה  בה  אחרת, שיש  ק חי, או כל הערה חשבונאיתעס  הרתאז
 יו.  ותוי ביהתחי ב לעמודתו ול יכ ו ע ו/א ספי של המצי כה
 

הסתמך על  רשאי ל  היה, י 9201בוקר לשנת  י מכספ  דו"ח דיו  שר אין ביע איצמ .9.5.2
הכספ הדו" ל  ,8201נת  לש   המבוקר  יח  רואה  ובנוסף  ,  מטעמוחשבון  הכך, 

הכספי  בסיעל  כי  ין  לציש  תבקי הדו"ח  צ9201לשנת    הסקורס  לא  ה  פוי, 
    ר.וקכאמור בדו"ח המב  ה רהע ם אזהרה או להירש
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אצמ .9.5.3 איע  דיאשר  ואד  תאגי  וינשר  בהגשת  מחויב  יצרף  מבוקר  כספיו"ח  נו   ,
ש רואישור  שלול  החשבון  המצי אה  לפיו,  מחוי   ע,  באינו  כספי הגשת  ב    דו"ח 

ים, לא  גשו לרשות המיסשהויע  המצשל  ים  הכספי בסיס הדוחו"ת    עלו  מבוקר
  אזהרת או    ה הערת עסק חירשומ לא    9201דו"ח הכספי לשנת  לאשר כי ב  ניתן

ע על מצבו הכספי  התרידי לחר, שיש בה כית אנארה חשבו כל הע  וחי, אעסק  
 ותיו.  יו ביו/או יכולתו לעמוד בהתחי   מציעשל ה

 
  אישור את  הצעתו ף ללצרעליו ,  סף זהיע בתנאי של המצ ות כחת עמידהורך לצו .9.5.4

 .הלהליך ז 5' מס כטופס מצורףוסח ה ו, בנרואה החשבון של
 

 חר עדכון מועדים( )לא  הצעהה ערבות  .9.6
 

ימהמצי .9.6.1 בלומאוטונ   קאיתבנת  ורבע  ציאע  בנק   מותנית  תי ית    י מסחר מאת 
ולהראליש )לעיל  "י  תו  ייבוחתה ת  להבטח  וזאת(,  "הבנקאית  תורבע הלן: 

ערו הבנקאית  הערבות  ;  המכרזבתנאי  דה  עמיל בנתהא    רף המצו  חוסכה 
)  למסמכי מס'  המכרז  אלפיםש)  ₪   000,8.יהיה  ומה  וסכ  (6טופס    (₪  מונת 

 (.  מע"מלל )כו
 

  שהעירייה  לככ.  1202  פברואר  28  ליום  עדקפה  וד בתתעמו  איתנקהב   ותברהע .9.6.2
דרוש  ית לאשר  היא תהיה  ,זהם למכרז  הנוגעי  םת הזמניו וי לוחל שינ יט ע תחל

הארכת  מ את  לעת  ההערבו  קף תועת  בהתקבנת  זאת  דעאית,  לשקול  תה  אם 
   הבלעדי.

 
  נה ושוסח  נקאית ב שתוגש עם ערבות בנ  העכי הצמובהר  ק  ר כל ספלמען הס .9.6.3

שצורףנהמ ה   וסח  מהמכרלמסמכי  בסטייה  או  )לרסעוראות  ז,  זה    בות, יף 
סילענ העין  או  רכום  תוקומבות  תיפעד  עמה    סלפה(,  לת פסי  תאותגרור 

 .עהההצ
 

האמור .9.6.4 אף  העילעיל  על  עלהתה  ריי,  רשאית,  ד א  שיקול  ,  הבלעדי  עתהפי 
(  3)  השלוש  עדשל    לתקופה נוספתל פעם  כברבות  רכת העמציע הא  לכש מלדרו

  .יעיםהופנתה לכל המצ  רישה זובד שד, ובלדשיםוח
 

חייתה של  דר  ת בסמוך לאחנקאיבת הערבוהאת  יע  י המצ ליד  חזירהעירייה ת  .9.6.5
לבצע את הפרויקט    חרשנב המציע  ם  ע  נחתם חוזה בסמוך לאחר ש  אוה,  הצע

 . ת ביצוערבוהמציא ע
 

רש  העירייה  .9.6.6 את להצית  איתהא  הב עה   ג  לפירע רבות  ונקאית    את   ט ללחון 
)קונה   הסכום בה  כל  ב  שיקול  חלק ממאו  לפי  הנו(,    מקום בכל    בלעדי,דעתה 

חזר  המצי  שבו מהצעתבע  א  וו  קיים  לא  בדת ת  ו/או  המכרז  ת  ייקנונאי 
ו/א למובשלמות  סירב  הדא  לא ו  במת  שוירחר  במכרזמנו  זכייתו  ,  עקבות 

הה ל ברבות  החת  דבר וראות  שלאו/   זה וח ימת  התחייבוי  או  במלוא  ותיו  עמד 
מסהורלו הצעה  לאם  תהב המאות  ו/מכי  דרךכרז  בכל  שסטה  אחרת   או 

המכמהוראו  ו ת  מאו  /רז  שבבכל  כ ול התברר    ו קרה  המכרזים  מציע  ה י  ועדת 
או השוויוני  גן ו/וההך  י ל רת הההפך  ב ו/או תוו בחוסר תום להצעת   הגיש את

המ )לרבות,במ  פיםשתת בין  מקרה  כרז  ח  בכל  לקששיש  ניסיון  ויש  של  מה 
 ו"ב(.  ית וכי פיקטיבעה צהו/או  ייה ע טו/או ההטיה  

 
אין  .9.6.7 כי  העי בזכוי   מובהר,  בכמפו ייה  רות  בכסעיף  רט  לגרוע דזה,  סעד    י  מכל 

 . כל דיןי פ  מסמכי המכרז ועלבהתאם ליה ריעימד לרשות הו ע אחר אשר
 

ו  מח קיולהוכיטרך  , מבלי שתצתקאיהבנ  ותה רשאית לחלט את הערבריייהע .9.6.8
או  ו/ישתה  סס דר או לבו/ה  תשמק בקנלאו  /ו   בססואו לק כלשהו שנגרם  זנשל  

  .נקבבפני ה תהערבו  הצגת כתבבשדי אלא   המציע,כן אל לפנות קודם ל
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  א אלז,  ר במכראחל  לערער על זכייה ש  יוכל  ו, לאותו הוחזרה לבערמציע אשר   .9.6.9
המצי כן  ב אם  לעירייה,  לערערלבקרף  מצוא  המע,  שתו  כיערבות  תום    ידה 

הינו  ות החודשים    3קפה  לעניין  היירי לע   רתה זחמיום  זה,  .  עור",  "ערסעיף 
   משפט.בית פני פטי בליך משיטה בהלרבות, נק 

 
 פי דין -לע ושות רהד  תאותכאסמ .9.7

 
 ת ההצעה: גשה  עדלמוים תקפ, ם הבאיםו את כל האישורילהצעתמציע לצרף ה לע
 

ל .9.7.1 ההצהרה  בעלמפיה,  הוא  האי  ציע  הדרשור כל  עסקאות    פי ל  ושיםים  חוק 
כ1976-של"ותה  ם, בורייצי  ופים ג לשם  המ.  יצציך,  לע  היר  תצ   עתוהצרף 

 (. 7ס' ס מטופכרז )למסמכי המ מצורףוסח הבנה ז לחוק בהתאם
 

אות  רוה ם להתאן בספרים כדייהול  "ח בדבר נרוו  פקיד שומה א מ   אישור תקף .9.7.2
 . 1975-"ולתש ה ,מוסףוחוק מס ערך  [חדש נוסח]הכנסה   סמקודת פ

 
ניכו ר תק שואי .9.7.3 ]נוהכנס   ת מס ת פקודלהוראו   םאהתקור בבמ  י מס ף על  ח  סה 

 .[חדש
 

ך  ערחוק מס    להוראות  שה, בהתאםסק מורודת עועת   לכ"ר אואישור מהעתק   .9.7.4
 . 1976-ןל"מוסף, התש

 
 . צעהגשת ההמועד הלתקף  ם,דיאגיהתהול תקין מעת רשם ר ניאישו .9.7.5

 
 ן פי די -עלהצהרות  .9.8

 
לגרוע   המש  בתו מחומבלי  ו/מסמכיה  תאלצרף  ציע  ל  האיש אם  הו  ם  רטימפוורים 

 ים:הבא מכיםהמסכל את ם עתו גצרף להצעליו ל ה,במסמך ז
 

 ניגוד עניינים ר  יעדבדבר ה תצהיר  .9.8.1
 

באמצעות  עציהמ .9.8.1.1 כי מטעמ  ים/בכיר הה  שרמה  י/ושאנ  יצהיר    ו, 
יהיה תוך  תה לא  העירייעם    חוזה  ימתתפותו בהליך זה וחת תהש

  ע ו/או ו המצינ יב  ןי וכי א,  יםעניינ  ודניג  צב שלימצאות במכדי ה
שללי  בע נוהמניות  ו/או  בכיש ו  משפח  ריםאי משרה  ה,  בו קשרי 

 להליך זה.   8מס' כטופס ורף וסח המצ נלבהתאם   וזאת
 

מס')  רהתצהי  לע .9.8.1.2  וצמבעהמציע    דבנפר  יחתמו  (8  טופס 
  ן, כל אחד מבין בעלי המניות ר(, וכ מוכא   )באמצעות נושא משרה

הש דיותפים()או  ח)  ריםרקטו,  נושאי  מנהל(ה  עדהו ברי  או   ,
   .יריםמנהלים בכ  ,, מנכ"לשרהמ
 

עץ המשפטי  ו יהת אישור  יתר, לקבלבין ה,  וישמש  ים אלהריתצה .9.8.1.3
 .  עיל(ל 5  סעיףאה )ר הזוכהעם   הזוחל ה רם החתימה עעירייה טל

 
 ובדים ע  ותוימירת זכבדבר שר תצהי .9.8.2

 
יצרף   .9.8.2.1 ושצעתו תצהי הלהמציע  שלו  בכתב  בעלי השל ר  בו,    יטהל 

מסו טסמך  מכרף  המצונוסח  ב המכסמכלמ  9'  פס  בז רי  דבר , 
זכויות בעניתיו  ובויום חק עלה  ין  הי  פ -עובדים,  ועעבודחוקי  ל  ה 

 .  ם הרלבנטייםייוההסכמים הקיבוצ  ההרחבה  פי צווי
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פ שעההרל  כ  יצורפו  ריהלתצ .9.8.2.2 בדין  הש  ליליות  בעמצי ל  לי  ע, 
בו  אחר   שליטה  מוחברות  מי  בבעלות  השליטות  בבעלי  מידה  ה, 

מנהל    ידי-לה על אמעל מי    שתושהו  תנסוקהן כל  כ ו,  כאלהוהיו  
ודה  העב  חוקי   הפרה שלה בגין  הכלכלד  כיפה במשרוהא  סדרההה

 ה.  צעההחרון להגשת האשנים האחרונות מהמועד  ה ושבשל
 

דריש-על .9.8.2.3 העיפי  ה יהרי ת  יצר,  מעודכן ר  אישו  עתולהצף  מציע 
ות דבר ההרשעד הכלכלה בנהל ההסדרה והאכיפה במשרמ  של
 . םרהעד ומור אאכת קנסווה
 

אה  אם .9.8.2.4 מ  ומציע  היטה  השל  בעלי מי  הורשע בו  בשלוש  ים  שנו 
העבירות המנויות  מבין    ו יותר ת את אחלילי ירה פבעבות  האחרונ

וחוב העבודה  עלת  ההצעה,  9מס'    ופסבט  ם רטיפוהמקי   יפסל 
 . הסף

 
או .9.8.2.5 המציע  ה  אם  מבעלי  עללשמי  נקנסו  בו  מינהל  ידי  -יטה 

והאכיפ ההסד במשרה  הה  קנס2)  בשני  הלכלכרד  ר,  ותי  או  תו ( 
, 7מס'  בטופס  ים  מפורט וקי העבודה ה חב ת המנויות  ור ן העביגיב

האחרונות, השני  שבשלו הסף  ם  על  תיפסל  ר  ובה מ  . ההצעה 
המכי    בזאת בגין  וסקנספר  עב ת  כקנסו   רהיאותה  ת  ייספרו 

 שונים.  
 

 ה פלילית ער הרשדער בדבר היהיתצ .9.8.3
 

יצ המצי .9.8.3.1 באע  משרנושמצעות  היר  בכא    ע המצי  כיו,  מעט מיר  ה 
שרה  אי המוכל אחד מנוש  ו המניות של  י לחד מבעא  , כל כןו  עצמו

ל,  כ"נה למנכ"ל, סמנ"ל, משן, מנכדירקטוריו  י)כגון: חבר   במציע
כספים מנעופתמנהלי    ,מנהל  כ ל,  אהל  אנו  דםוח  משאבי  ש  או 
לא  שקדמו   7  ךל במה  הורשעו  וכיו"ב(,  השנים  להגשת    )שבע( 

למכרזההצ שי בעביר   עה  עה  בה,  קלון  המש  לאתזאת    סח נום 
 .  01מס'  כטופסף ורהמצ

 
  " ה שיש עמה קלוןריעב, "10  מס'  טופסיין  ולענ   ניין סעיף זה על .9.8.3.2

בה שיש  עבירה  כל  המגיעפ  הנם  בטוהר  וכיה  עבע  ,ןדות,  ה  ריל 
 ; שע" או "עוון""פמסוג 

 
יצרף .9.8.3.3 יי   המציע  במ  י ופלתצהיר  בירור  לצורך  הפלילי, שרכוח    ם 

המ אחד  מו  יחתעליהם    ,10  ס'מ  סלטופצורף  בנוסח  י  עלמבכל 
 ל המציע.   רה אצי המשנושא, כל אחד מוכןשל המציע,  ת יונמה

 
 בלות מוג םעזכויות לאנשים   לפי חוק שוויון רההצה .9.8.4

 
פי  אם לנדרש לתבה,  בכיר מטעמו   רהות נושא משצע אמב  ,הרהש הצ יגי  עהמצי

זאת    ,1998-נ"ח, תשגבלותמושים עם  יות לאנזכולחוק שוויון    9ף  יעסהוראות  
 .11' סמ סכטופף ורוסח המצלנ  תאםבה

 
 בוטל .9.9

 
 וקדם תא אודות ביצוע רישום ממכאס .9.10

 
מזכיר  לח ל ר נש שהמוקדם אם  הרישו  ספ ף להצעתם את העתק טולצרעים  צי על המ

  דים הקבועים ה במועיכיר העירי מסירת למז  ה עלצירוף אסמכתא המעיד ב  ה,רייהעי
ת באמצעומשלוח    רואיש  ל,א"בדו  משלוח  רוישא  רה ביד,אישור מסי  :ןכגו זה )בהליך  

 קסימיליה(.פ
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 תא על רכישת מסמכיםמכאס .9.11
 

 כרז. מה  מסמכי תש דה על רכימכתא המעים אסהצעתל  ים לצרףמציעעל ה
 

 ה בתנאי הסף ידעמשל נוספת  לבחינהסמכות  .9.12
 

כרזים  המ  ל ועדתבאישור ש  ןיא , כי  הר ומודגשבל ספק, מוכהסר  למען   .9.12.1
ע  משתתף  יו לפ הבתד  ומ מסוים  של נאי    אישור   להוות  י דכ  ז רמכה  סף 

 . רזכהמל הסף ש  תו של אותו משתתף בתנאיידעמבי  י ומוחלט לגסופ
 

סוחהלקבלתה של    עדמקרה,    לכב .9.12.2 ית  ים רשאהמכרז  ועדת,  תפילטה 
ובמידת  ףהס  בתנאי  םיתתפהמש  עמידת  את   מחדש  וןבחול  שובל  ,

מ  הצורך, לפסול  זהאף  שמצי  טעם  נ עוהצעים  לפנתיהם    כן י  בדקו 
 .ףנאי הסתבת ודומע ןכי הושר וא

 
 :ן ההצעותהבחירה בישיש לצרף לצורך ם יספנונתונים ו כיםמסמ .10

 
 טלבו .10.1

 
 בוטל .10.2

 
 טלוג מוצרים ק .10.3

 
)של המציע    ם קטלוג מוצרים מעודכןהלצרף להצעות של  על המציעים .10.3.1

או   הספעצמו,  הושל  ממנו  אק  רוכש  הא  על  ת  וזאת  ת  נ ממוצרים(, 
תוכל שהעיריי שימושל  ה  מ טקב  עשות  ע  וצריםלוג  מנתזה  לבצע    ל 

 . דיותרכישות עתי
 

הם  הכספית שלעה  להצצרף  דיקת ההצעות, על המציעים לת בנוחולשם   .10.3.2
 . המתייחסים להזמנהט רפיטי הריהוט  רפ ם של את המספרים הקטלוגי

 
קטל מפהמציעים   .10.3.3 מדיבאמצ  ג ועילים  דיג עות  אינ  יטליתה  טרנט,  )אתר 

וכי ה  טלפור יהו"ב(זמנות  רשא,  לייו  לעף את הפצרם  דיה,  במ  יוןרטים 
   צרים פיזי )"הרד קופי"(. ג מו של קטלו צירופו ום במק

 
 ציע מה  של פרופיל .10.4

 
 :יםהבא  םהפרטי  ויפורט  ובו,  יעצמה  לש פרופיל  להצעתו לצרף המציע על

 
וההתאגדות    צורת .10.4.1 המציע  המצי  הפעילותחילת  תבשל  ככל  של  ע. 

נמנה חשאעל    שהמציע  בתתאל  וליע  ברות,כול  ם  ופיהגת  א  מציתר 
ה החבבאשכוחברים  האחרים  המצי בי ל  ינםבהקשר  רות,  ל    , וכן  ,ען 

 מן הגופים הללו.    דום הפעילות של כל אחתח
 

של ציוד   מכירה ושיווק ) המכרז נשוא בתחום   ע ציהמ של פעילותו תיאור  .10.4.2
הנדסי(מכנ הנישות,  רב ל  ,י  ציבוריים,  פילגו   תנים ירותים    , וכןם 

 (.יימיםקש )ככל יםאחר  בתחומים
 

 . במציע השותפים או  המניות י לעב  טפירו .10.4.3
 

 . המציע של השר ונושאי המ  הל(המנהגוף )או  ןוריורקט ידה  חברי  רוטיפ .10.4.4
 

"ם,  סמנכליל,  כ" א, מנ)נשי  המציע  צלא  יםר שרה הבכינושאי המ  פירוט .10.4.5
,  הבכיר  האדם  כוח  איש,  הבכיר  הכספים  שאי,  הבכיר  התפעול  איש

 (;לה מנ ועד  או  וריוןרקטיד ל ףבנוס ההנהל   תעל פו ש)ככל  ההנהל  חברי
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ך  תו  ,נשוא המכרז  ום  תים בתח וריע שייפק המצס   םהלקוחות ל   פירוט  .10.4.6
לתן  מ )ציבוריי  גופיםדגש  שלמצ.  יל(לע   9.3  יףבסע  דרתםכהגם  יע  ככל 

לק בתיש  הפועלים  רהט,  חוםוחות  הלציי   עליו  העיר  את  גם  וחות  קלן 
     .הפרטיים הללו

 
 עניין.  הנסיבות כון בי ולנראו ליראה   מציעשה  וסףנ  אואחר  ןנתו  כל .10.4.7

 
 בוטל .10.5

 
  מסמכים:  מתשלהה וצעהלתן הבהרות מ .11

 
שומרייירהע .11.1 עלה  ועכז  ת  דעתה  -לותה,  שיקול  לדרוהבלעפי    מן חד  אל  מכ  שדי 

אות אסמכת  ם אויכ סממ  לאמור בהצעתו, וכן, השלמתהבהרות בכתב  המציעים מתן  
ליך ה כהיך זהל   ויראו)  תההבהרו/או    ההצעה  תבדיק  רךלצוה  עתדרושים לד נוספים ה

להצעהלמתן   לרבות,בהרות  הוכצול  ה(,  עמירך  המשתתחת  של נאי הסבת ם  פידת    ף 
   .(ה למכרזההצענכון למועד הגשת  יך זה )לה
 

ו/או השלמת מסמב  עשות שימושנה חייבת ל אי  היי ירהע .11.2 ם  ריחס  םכיהליך הבהרות 
וה מסוימת,  נתון  בהצעה  הצו  של  תודעול  יק לשדבר  שימו ות   בדיקתל  נהבדיקה 

   . המהמכרזים עצה של ועדת  תלשיקול דעאו   צעותהה
 

  ל פסילת יט עעדת המכרזים להחלתה של ווזכ וע מדי לגר כ  ל,עי אין באמור לך,  משכ .11.3
ת,  אזם  ע  אמור לעיל בתנאי מכרז זה;ואו ובהתאם ללא צורף במל  ר ומשהחות  עצה
פסב הצעה כאמטרם  ועדת  ילת  רשת   זיםכרהמור,  לפנא הא  למצית  נים  ושה  יעיםות 
לקבקשב לחבלת  ה  נמסוהשלמות  שלא  מסממר  ו/או  בנוסנוספיםם  יכר  לחומר ,  ף 

 לידיה. ר מסשנ
 

עבד וכיחים בדיהמ  יםסמכמת  למש הלאפשר    כדי   אין באמור בסעיף זה, כי  שדגמו .11.4
התקיימו )כאשר הללו לא  עיל  טו לרושפהסף  ו של מציע מסוים בתנאי  דתאת עמי

הגועבמ  יעמצב באי שגה  אולמכרז(    הצעתו  תשד  הבנקאיהערבשל    חורה  , ת ות 
 .   ך זההלי  תנאיה לפי ת פגומבנקאי ותבריקונה של עלרבות, ת

 
הווצ .11.5 המכרזיםת  ועדת  או  העניי )לפ  בדיקה  מב קצי  (ןי  לועו  עמדתו שדים  כל   ם  של 

   .יםת המסמכ כאמור בדרישתה להשלממציע 
 

 :מכרזת ההצעות שהוגש ליקבד .12
 

 לי כל .12.1
 

בהזמנלאמווף  בכפ .12.1.1 להציער  זו  המכרזיםעו ות,  עצה  ה    ן מבי תבחר    דת 
בתנאי  ההצ שעמדו  ההצע-לע  כה, זוה  הצעהה   את  ,סףה עות  ה  פי 

   .ביותרולה הזת  הכספי
 

הכולל של שהבחירה תהיה   המחיר  לשני  ני לפי    הרחוב   ספסלי סוגי  תן 
 זהה בשקלול.  ל וג יינתן משק, כאשר לכל ססוג()פריט אחד מכל 

 
 .  היאש לקבל כל הצעה בת ה מתחייאין העיריי .12.1.2

 
ספסלי הרחוב בה  ש  בהצעהחייבת לבחור  ה  הי ת  ה לאיי יר מובהר, כי הע

 . יהמפרט הטכנ  אינם תואמים את דרישות 
 

או    רהסבי  בלתי  שהיא,  צעההב  כלל  שבתח לה  לא  תיא רש  היי רהעי .12.1.3
  התייחסות   חוסר  לשב  או  המכרז  שותרילד   המאהת  בחוסרשהינה  

  ההצעה   הערכת  נעו מ  העירייה  עתדשל  כרזמ ה  מסעיפי  לסעיף  טתורפמ
 . כדבעי
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המכרעו .12.1.4 רשת   זיםדת  למנות  אי היה  מת  יויועץ  יכול  טעמה.  כאמור  עץ 
הרלבנט  מנהל  להיות הבעירייה  יתהמחלקה  לאשר  יהיה  ץיוע.    תופנ י 

ו  לתקבל פרטולמ השהסברים  חוולצור   עיםהמצי   ןמים  ת  גיבוש  ת  ך 
 סף.  בתנאי הם ימציע ת הדבר עמידב ותעד

 
 ה הכספית צעההמילוי  אופן .12.2

 
   .סתרעם אומדן נת  כספי הצעהמתן בשיטה של  המחיר תהיינה ות הצע .12.2.1

 
בי  גל  את ע, זריטהמחיר לכל פואת    יםת פרטיו המלאכל מציע ימלא א .12.2.2

  י המכרז.סמכלמהמצורף   12 'סס מופכטצורף המסמך המ
 
    

במקור    אותה  הגיש , ולבעט כחול בלבד  לאלמ ת יש  יפעה הכסההצ  את .12.2.3
 .  של ההצעה( צילומיתק  תקבל הע)לא י

 
,  12  מס'  טופסכ תאם לנוסח המצורף  בה  וכהית תהיה ער ספ ההצעה הכ .12.2.4

 .  ובנוסח זה בלבד
 

המציעים  כי    על  מת  עבלוודא  יקבלו   כיסמקבלת  הם    לידיהם   המכרז 
ריד  תן יהיה להוני מקרה,    כלוב,  כספיתס ההצעה הופט  גם אתנפרד,  ב

   .הכספית מאתר העירייהה ההצע  את טופס
 

רף  צואשר ת  דתונפר  , אטומהסגורהספית תוגש במעטפה  ה הכההצע .12.2.5
ע הצע.  זכרהמי  מסמכ  יתרם  ביחד  כי  שלאמובהר,  כספית  וגש ת  ה 

די  י-על  דקלא תיב, תיפסל על הסף ורהוגס טומה וסגורה, אטפה  במע
 . העירייה של המכרזים ועדת 

 
בא ההצעה  להגשת  )בנוסף  פיזי  העירייה  ( pycohardופן  תהיה   ,

ן  אות )דיסק  מדיה דיגיטלי  ש כי ההצעה תוגש גם על גביית לדרורשא
על בסיס כתב כמויותב(כיו"וקי, תקליטור   על  שיועבר למש  ,  תתפים 

 .  יהפיז בץ ור בקוירה, יגבר האמשל סת  הבמקר .גבי קובץ אקסל
 

בוקשים בהליך  שני סוגי הספסלים המ י  פלערוכה  ה  המחיר תהי   תהצע .12.2.6
 . (12מס'  פסוט) יתספטופס ההצעה הכב  מפורטזה, כ

 
המחירטופס  ב  לפרט  יםמציעה  על .12.2.7 ה,  הצעת  המחירים  על  מוצעים  את 

סוגיכל  ל  םיד המוצע  הספסלים  משני  המחיר  את  לציין  על המציעים   .
, תינתן  של סתירה  קרה , כאשר במרות(הי)לצורך הב  במספרים ובמילים

  . . םפריבמס עדיפות למחיר שמולא 
 

סוגים של ספסלי הרחוב,  י האחד משנ  ורימלא מחיר עבמציע אשר לא   .12.2.8
 . הצעתו תיפסל

 
לי  אחד משני סוגי ספס   ותקנו מכליש  של ספסלי הרחובת  סופי ות ההכמ .12.2.9

י  גוס שני  אחד ממחצית לכל  יקבע לפי ההצעה הזולה ביותר )הרחוב, ת 
 ב(.  ספסלי הרחו

 
ו/או    וסיף לה   איןהפריטים,  ר  עבו  צעות המחירעט מילוי המ למודגש, כי   .12.2.10

גב על  ו/או  ת  הכספי  ההצעהטופס  י  לכתוב  הערות  ו/או  הסתייגויות 
הצע   ו/אואים  תנ בהת יו   שלא  ותבקשות.  סעיף  אגשו  להוראות  זה,  ם 

 תיפסלנה.  
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 ות שונותהורא –ספית ה הכההצע .12.3
 

שיתקיים עם  ת משא ומתן  וקב בעע  כון שיבוצעד  לכ)או    12ס'  ס מטופ .12.3.1
   הזוכה. יחתם עםשי חוזהה מורה שלח התספ כנהזוכה(, ישמש 

 
לזשתשול  התמורה  .12.3.2 בש ם  תהיה  בהתוכה  להצע א"ח,    –פית  הכס   תום 

כפיל ומר  לאח  שתהיה   רבות,  הזוכה  תן  משא  עם  )אם  במכרז  שנוהל 
   ור(.כאמ  ינוהל מו"מ

 
הכספיים  ומיהסכ .12.3.3 בהצהמפורטם  כוללים  יא   העים  שיעור    ."ממענם 

בהתאםהמע"מ   המחייב    יצורף  שיה לשיעור  כפי  לעת,  בדין,  מעת  יה 
  ליחידה )כלפי   חיר הכולל יעודכן המ ור המע"מ,  וי בשיע ובמקרה של שינ 

 . יין(פי הענ, לעלהאו לממטה 
 

של דצמההתנאי   .12.3.4 ב הביהיו    רהמוהת ה  למוגדר  ובהיעדר  חוזהתאם   ,
  .דהומצ יההת  לאה מורתהר, גדרה כאמוה

 
ושל התי  מועד .12.3.5 תשל ום  התמורתנאי  לום  בהתאםמה  יהיו  ר  למוגד  ציע 

מסר  ישר תא  מתרכש מסוי הזמנת    , אלא אם ייקבע אחרת בתנאיחוזהב
  . זההליך  מעת לעת לידי הזוכה ב

 
נתן  י והוא יצעה הכולל הינו סופי סכום ההבהר כי מוק ספ הסר כל ען למ .12.3.6

כל  את  א  טבם ויהמרכיבי  לול את כל ת, ויכתן השירו יבי מעבור כל מרכ
א רק(:  ל)אך    תעמו לרבו ר מטהמחינוגע להצעת  של המציע ב   שיקוליםה

)ואביזרי  ציוד צלרבום  ואת,  מתכלים(יוד  עביזרים  שכר  שכר  בודה,  , 
י םימנהל  ביעציםו,  קברהתקוטוח,  ,  רווח  הובל,  משפטי,  לני,  ייעוץ  ה, 

ה על תשנויות  וכלליות,  הס לומי  הלה  דלחובה,  חשמקעה,  מים,   ,לים, 
 יו"ב.  כת וונובשח נהלת ה

 
 ההצעות  הבחירה בין .13

   
 םמרזיה  תשל ועד עתל הדשיקו .13.1

 
  וראות הליך זה.תאם להה בהתהי  וכהצעה הזהבחירה בה .13.1.1

 
עי תמלים  רז מכועדת הככלל,   .13.1.2 ביותר    והזולה  רהכשר המחיעת הל הצץ 

 ין.  דף לכל ת בכפודת בפניה, זאהעומ
 

  ת רהט ייעיר   דמצ  התחייבות   ת וי להודכ  זהעיף  באמור בסאין    עם זאת, .13.1.3
ת  רשאי  תהיה  ה דר, והועה ביותה הזולבעל ההצע  עם המציע  שרלהתק
 . מירב היתרונותאת   עירייהעניק ל ה שת עעל ההצץ על בלהמלי 

 
ו/כרזי המ  ועדת רה,  קמ  בכל .13.1.4 שועה   ראשאו  ם  על  ירייה  שיקול  מרים 

  בעל עם  או  תר  ה ביו הזול  עם בעל ההצעה  רלהתקש   די שלאדעתם הבלע
 שהו.  לכ הצעה

 
שירמסגב .13.1.5 בו קת  הזוכהירת  ובבחרז  המכ  ליכיה ליה    ת רשאי,  ההצעה 

בחשלהבי  ה יהעירי  ביא  היתרבון,  הן  את  שיפיקולש,  ל ים    הלן,ורטו 
מ ראציהמן  ולדרוש  ו חתםלהוכונה  רצ  תיעולשבת  יוע  לאח  ת,זא,  ר גם 

 ההצעות:  פתיחת
 

ה ניסיונ  .13.1.6 של  בו  עבב מציע  ד יצוע  אמ ומות  ודות    , שוריוכי  תו,ינובעבר, 
ניה  קיומו של  ות, לרב חיותומומי מ וותחומחיותו  מ ת  צוו   או ו/ולי  צוות 

 . והן לשלילההן לחיוב   ,המציע  אודות המלצות וכן,    םמיאיתמטכני 
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העבו .13.1.7 או  איכות  שלהמיים  נתונ  אוים,  וצע המ  םי ותיר השדה  ם,  וחדים 
ם  בעבודה עעבר    לרבות, ניסיון  ירייה,מות בעלמערכות הקיים  והתאמת

ללשלילה(  ו א  לחיוב)ע  המצי ני  ניין ע.  לשלילההעסיון  זה,  של    בר  )הן 
 (3ך שלוש )במהל  דקיבן ויייבחחרים(,  אוריים  בופים ציוהן ג  עירייהה

   .זה למכרמו להגשת ההצעהשנים שקד
 

יכ מידת  ינבח .13.1.8 הזוההצ  לע ב  של  ולתות  לבצ עה  ביותר  ה,  ע את העבוד לה 
בחינת    ,תוולרב  ליוטל עמוה  העומס  ו/או  תקת צבר העבודו ת, בדילרבו
להת יכול את לשו  בדוהעבו  ים  לת  שנלוחות  התאם  קבעו  הזמנים 

   רויקט.פהשלמת ה ל
 

שיקול   .13.1.9 אוכל  מיאמ  אחר  ה ת  בתקנה  מפורטידה  חובת לתק  22ם    נות 
מציבר  ע  ןיו יס נות,  לרב  ,1993-ג נ"שת  ם,המכרזי בביצ של  מסוים  וע  ע 
)לחיובעבור הקודמות  עבודות     , יל שליעבר  יון  יסנ   לילה(.או לש   עירייה 

 למכרז.  שת ההצעהקדמה להגם ששני (3)  שלוששל  החן לתקופייב
 

 גרלה על דרך של ה  זוכהה  עהבחירת ההצ .13.2
 

של מקרב .13.2.1 ביישוו  ה  הצע ון  )לן  שוויון  ות  של  במקרה  הרבות  צעות  בין 
רייה רשאית  ים השונים(, תהיה העיעיהמצ  ביןן  מת משא וול  יה נ   לאחר

 ביותר.   ותהנמוכ  הןם ותיהשהצע תפיםהמשתן  בילה לערוך הגר
 

בפנלה תתבגרהה .13.2.2 נצ צע  המיגי  ב )נציג מם  שתתפיי    בנוכחותלבד(,  ורשה 
כך. משתתף יהיה  שם  וחד למי ס בתכנתשה  בישיב   המכרזים,עדת  חברי ו

  בהגרלה,   ףשתתהו לות זכוותר על  מ  וא כי הלבד,  כתב ברשאי להודיע ב
 ו.  יג מטעמין באמצעות נצבין בעצמו וב 

 
מ  של דרך  על    תהיה  להגרהה .13.2.3 אטומועט נטילת  מז ובת  פות  והות,  לתי 

שו  נחויו אשר   הישי לעל  של  חן  המע  המכרזים.   ועדתבות  פות  טבתוך 
ה  או "לא זוכה", והן יופקדו במעטפ   "זוכה"  כתביי  םבה  פתקים,יהיה  
בתיאחת ה,  ירז מכבת  טרם  ועבשיים  הדת  תתקיים  רזים  מכת  בה 

 ה.  ההגרל 
 

בחירת  .13.2.4 סדר  ב יות  פוטע המ  קביעת  הסכם  ם  תפיהמשת  ציעיםמין 
 בע. טלת מטהר ב סדבע הה, ייקר הסכמעדהיבהגרלה. ב 

 
 יות תיקון טעו  .13.3

 
המכ .13.3.1 רשועדת  טעאי רזים,  לתקן  סת  חשבטעוי או    ופרויות  איות  ונות 

  שנתגלו בהצעות שהוגשו לה. 
 

הקותי .13.3.2 במהלךעשי   טעותן  ה יבד  ה  מי  ת  עוצהקת  )או  הועדה  בידי 
 .  עמה( וירשם בפרוטוקולמט

 
 מציע.  ל  סרתימ  יקוןעל הת דעהההו .13.3.3

 
 פסילת הצעות  .13.4

 
אית  י הסף והיא רשות בתנא נן עומדית שאו עהצ  ול תפס  מכרזיםועדת ה  .13.4.1

תכסיסניות ו/או בלתי    שהןאו  ו/  לב  םר תוחוס וגשו בהצעות שה  לפסול  
, הצעות שהן חסרות,  כןו  , זבמכר  ןו יות השווונ קר ת בעגעופוו  ו/אהוגנות  

של    יתמוטע   הבנ ה  ו עלות אנכונ  תיבלת  וחהנ   וטעות, או מבוססות עלמ
 .  תאחר הדהועה החליטת אם זול ז,כרא המנוש
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באמור   .13.4.2 לגרוע  אין  העימזכ כדי  של  למחו ותה  פרייה  על  טכ גמיל    נייםם 
 בהצעה בתום לב.  שיפלו

 
פי  -רייה עליהע  תטובל  מדסעד העוכל  ע מגרוכדי ל   ף זהבסעיאין באמור   .13.4.3

 כל דין. 
 

 וכה במכרז זה .13.5
 

ז  להוראות מכרם  בהתאוכה  ת הזא  חרתב  ייה רהעי  ל ש  יםרזועדת המכ .13.5.1
 . חוזהמו ב תתקשר עעירייה הכי  הי יריהע ש מליץ לרא, ותזה

 
המכרזיעו .13.5.2 אדת  תשקול  וע ההצת  ם  מ שניה ר  אחל  או/ות  עם  לה  ו"מ 

ל  תקב   מכן   ראחולרות,  הבההם  ה מ קיבל  ו/או  המציעים, כמפורט לעיל 
 ת החלטתה.  א
 

רועדת המ .13.5.3 עכרזים  להחליט  ביו מתאימעה הההצ  תיר בחל  שאית    , רתה 
לאחללה  או ו   הצעהל  כ  לבחור  יט  להר טבמ  ולהכשהיא,  את  בה  טיח 

 ה.  לעירייתרונות מירב הי 
 

חל כיחידה  יל( והוא  רתו לע )כהגד  ויקטל הפרכלל  ביחסהנו  דנא    המכרז .13.5.4
 ויקט. פר ך הום מתילק ביחס לחרק ות  הצעבלנה א תתקאחת. ל

 
 חידה צעה י ה .13.6

 
הצעה  ככ .13.6.1 למכרז  שתוגש  שכאו  ה,  דייחל  הסף   בדיקתלאחר  כל    תנאי 

ההצעות  /ו יתוףלגאו  לועד ,  בכי  ם  זיכרהמת  ברר  הצענותרה  ה  פניה 
בהת היא    יחידה, להוראותתחליט    לתקנות   )ו(22  סעיף  תקנה  אם 
   .1987-תשמ"ח  –ת )מכרזים( העיריו

 
 הצעה יחידה.   ין ניעל ותיה לטהח ק אתתנמים כרז המ דתוע .13.6.2

 
תחליט  שועדככל   .13.6.3 המכרזים  המפסיל  עלת  הנכרז  ת    ם ימוקימן 

פרסום  הנוגע לכל  ב  לןלה  הז   אות סעיףהור  לו חו, יבסעיף זהם  מפורטיה
 רז חדש.  מכ

 
 רז חדשסום למכ ופרות ההצע  דרגבממציע השני  ת עם השרוהתק .13.7

 
  את ה  מצרת לעומ ה שירייהע   ין,ל די כפ" ע  ייהמבלי לגרוע מזכויות העיר .13.7.1

  שיבצעמנת    על  שו, גושה ע השני במדרג ההצעות  הזכות לפנות אל המצי
ה עפ ו רפאת  ו  "ייקט  עלשהוכ  לאחרם  ג  זאתהצעתו  ר  אחה  וכז  רז 

שמכב מקום  כל  הראשון  רז,  עומדהזוכה  פ"י  עותיו  בהתחייבוי  אינו 
 . אחרעם ט כלמו א חוזה המפרטים הטכניים ו/או ה  אומכרז ו/ י התנא

 
שידו .13.7.2 של  שהוהא  תשני    רגלמציע  להודיע    7ת  קבלת  ימים  על  לעירייה 

ע  .התהצע כלא  המשה  הן  או  שנ  מדורגציע  בשלישהי,    הא ת   לה,שיב 
  שלישי וכך רג  למציע שידוהצעתה זו    יע אתולהצ   ורחזל  יהית העירירשא

 הלאה. 
 

סעיף  להוראו  תאם בה  מציעמצא  נ  לא .13.7.3 רשאית  זה,  ת  העירייה  תהיה 
 .   חדשרז מכם פרסל

 
העיש  התקשרותה .13.7.4 זה  ייהרל  סעיף  להוראות  בכך   בהתאם  מותנית 

זו    נהזמ בההקבועים    ים, במועד הלעירייימציא  ה,  ז  יף סעי  פ-לשהזוכה ע
איבהת  בוערת  א  הן ,  חוזהוב את  והן  הבייצוע  עריכת  טוח  שור 

 . (חוזהרתם ב)כהגד
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 גיםסיי .13.8
 

ע ,  לעיל  האמור  ףא  על .13.8.1 מסמכויותיה  לגרוע  כומבלי  פי  דיןל    ועדת ,  ל 
 כה במכרז.מציע כלשהו כזו ז עלכרילה אית שלאשרזים רהמכ

 
כזה .13.8.2 מאת    אופיצוי    כל ל  ם איזכ  ו הייא  ל  ם עיצימה   ,במקרה  שיפוי 

 רז.  מכי המכ סמ שת כיר יןג בלרבות,   ייה,ירהע
 

 ים וחד מי ייה במקריםת ראש העיר כוסמ .13.9
 

ר  העי  צת ל מועו/או שלגרוע מסמכותו של ראש העירייה    י זה, כד ך  ילמור בה אין בא
 נוסח חדש[. יות ]העיר  )ג( לפקודת148 עיף ת סולהורא  םט בהתארה

 
 זה חוה .13.10

 
א יה א  ל  ה דתחלת עבוצו הת  בל וק  חוזהמת התיעובר לח  יכ הר,  פק מוב ר סהס  ען למ
 ים. בין הצדדתוקף -בר חוזהם יקי
 

 ה וכהזן בהצעה  זכות עיו .13.11
 

ה  לטין בהח רשאי לעייהא  שתתף במכרז  מכל    ם,יהמכרז  לילכתאם להב .13.11.1
ופית  סוה המעדשל  במכרנימב,  זים רכת  הזוכה  ובהצעת  זאת ז,  וקיה 

 . רזת המכתוצאו על ודעההה ת בלק יום מ  30בתוך 
 

יה  במכרזף  שתתמ .13.11.2 לא  לא  ברשאי  דת  וע  תטחלה  שלים  חלק עיין 
  עת דלעלול    ון בהםה, אשר העיצעה הזוכהה בחלקים של  ו  , אהמכרזים

ביטחון  ב  פגוע ל  , אוימקצוע  זים לחשוף סוד מסחרי, או סודמכרהת  ועד
 בביטחון הציבור.  החוץ שלה, בכלכלתה או ייחסבינה, דמה
 

קש  ותב  כהזובעל ההצעה הל  רייה ה העי, תפנלעיון  כותהזוש  מימם  רט .13.11.3
עמ עסק  משלושה  רוחיא א  )לו  תדאת  לעני ימי  הים(  חסיון  ט ין  על  לת 

ו  ייקבע לאחר קבלת עמדה זו )א  יוןעה  היקףו  ,ההזוכ  הען ההצקים מחל
 קבע(.  ד שנמועב בילא הג הה הזוכההצעבעל  ם דרה אבהיע

 
י  .13.11.4 לעניתן  כאהיה  במסמכים  בהעירדי  שמב  ורמיין  וף פכבלבד,  רייה 

בלולמש ע  עד מול  ש  ש ארמולתיאום  ון,  עיל  כתב ח בקשה  נציג  העיון  ם 
לתשל וובכפעירייה,  ה )בגיןקבוום  ף  בסך  תהוצאו  ע  ₪   100של  ( 
חדשיםים:  במיל) שקלים  כולל  מאה  פגכ   עבור  מע"מ(,.  עיון,  ישת  ל 
   .קחוכ מם זה יצורף מע"; לסכובעיון העלויות הכרוכות י סוי כאת לזו

 
שיתתשמ .13.11.5 ה לקבש  בקף  ציל  המסמכ לועתק  של  לעיון פתוח ה   יםמי    ים 

וד  עמ  ם של כלעבור תצלו   וסף,צי  ₪( נ₪ )ח  0.5סך של    היייר לעם  ישל
 (. A4ל  גודי )בדרטסטנ

 
מסמ .13.11.6 שאינם  חומרים  של  העתק  ת קבלת  ככים,  תשנ היה  סגד  כום  לום 

 ות העניין. פי נסיבלעת ול יה, מעתהעיריבר  גז יבע ע" קיש
 

חד  כל אל  ש  יין במסמכיםלעהיה זכאי  וכה יהצעה הז ה   בעל  יכר  בהומ .13.11.7
זכות  משמיש  יםתפתשמן המ לעיין  את  ה ו  עי  הצעהבמסמכי  ון  הזוכה. 

 זה.  הוראות סעיף בהתאם ל ה יהיהזוכ ה הההצעל בעל כאמור ש
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 ם ליים כלתנאי .14
 

 חל הן  ידה .14.1
 

זה   .14.1.1 לד כפ הליך  ב  המכרזים  נייוף  יהחלים  במדינת  מעת  שראל,  נוסחם 
 .  לעת

 
 . דיןל בהתאם לכ הוגשנ נה ות רכתע צעותהה .14.1.2

 
תפות  ך השתאים לצורשפטי מתמ  ץעויי ו  קיבלכמי שבו  יחשים  עיוהמצי .14.1.3

   ר.עי אחקצועוץ מיי ל ן, כ, וכההצעות  יך והגשתהלב
 

 ייחודית  תניית שיפוט .14.2
 

ענ הכל  ל/ו   זהרז  כלמ  גענו יין  בב  חו,מכו  הנכרת  החוז או  ורק  אך  המשפט  ית  יידון 
    שבע.ר באעיר מצוי ב  בומקום מוש  רשוא ענהבתובן דות ליינעני ך מבחינה המוסמ

 
 יך הלב תפותתהשהות  וצאה .14.3

 
י כל   .14.3.1 לבדו  ימציע  רכילרבות  בהליך,  ותוהשתתפ אות  וצ בהשא    שת , 

 ע בדיקות נשוא המכרז.  ורז וביצ מכמכי הסמ
 

  .ה בגין הוצאות אלהיירי ע מאת ה יי לכל שיפוא זכאהלא י המציע .14.3.2
 

 ט רויקע הפלת ביצוחייית ת ח דו א  ביטול על ידי העירייה .14.4
 

 .  יך זההל ל די, לבטעהבלתה על ד וק ל פי שית ועע  כלשאית, ביה ררי עיה .14.4.1
 

ע  טלבו .14.4.2 העירי-לההליך  היי ידי  תהאה,  הפע  לבצית  אשר  א  רויקט  את 
  ענהטל  ים כעלמצי  שתהא   מבלי   ,דדים שלישייםבעצמה או באמצעות צ

   יעה בקשר לכך.תב או
 

 שיקולים תקציביים  .14.5
 

כהס  עןלמ .14.5.1 סר  מובהר פקל  הבזא  ,  ביצוע  כי  נשויק פרות  זכרמ  אט  ,  הז 
ו של  או קיומ   בי ציר תקתנה בקבלת אישומלא, מו  ופןבא   עביצולרבות  
   תקציב.

 
שומרי עיה  כך,לפי .14.5.2 המכרזעל    רתיה  את  לבטל  המלאה  ו/או    זכותה 

מועלדחות   תחילאת  בי ד  ה צת  חלקן(,  לן  ו)כ   דותועבוע  להאו  קטין  או 
ביצו היקף  מאי  אכתוצ  ת דוובעהע  את  התקציבאי ה  לת קבה  י  שור 

)א אמה הבסי  כלמ  וור  אחרת  המוסמכים  הגורמי   ר ישובא   הקשור ה  ם 
 (.  נהדי ם הממטע

 
להיקפו  בהתאם    ים יוגשויע של המצת  עוההצי  ורשת כבצורה מפ הר  מוב .14.5.3

יעים  המצ  את  ראו י,  מכרזל עות  שת ההצעצם הגהפרויקט, וב  המלא של
שמסכימ  את  כמי  ומאשרים  כל  ימוותר   ,יללע  האמורים  על  ,  טענהם 

ו/או דר כנגיעתב  ישה  ובעניין    הריי עיה  דה  עלות  שלא לה  ם יביתחימזה 
טענה,   העיריכנג  או תביעהו/ ה  דרישכל  בקד    רז ול המכיטב  ר עםשיה, 

 המכרז. העבודות לפי עד תחילת ביצוע יית מו ו/או דח
 

מובה .14.5.4 כירעוד  הביצוע  הקרמב   ,  היקף  יוקטן  בשל    ובו  המכרז  של 
ה  וזחשל ה  נההקטב הדבר כייחשלא    סעיף זה,ברטות  ופהמ  תוהנסיב

החשיי בין  הםצדדיתם  תפעל יעיר.  ה  יה  היקף  כל  כ  ע,ביצולהקטנת 
 . יםותשירה  י לכלל ופן יחס, באהניתן
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ומבהמו .14.5.5 המגר  מציע  כל  יראו  כי  הצעתו  ודגש,  את    כאילו   למכרז,יש 
מריהסכ מועיל לור  לאמ  אש ם  והזוכה  כל    בזאת ותר  ,  ו/א על    ו טענה 

העיכז או  ו/  תביעה  ו/אוה  רישד כלפי  הטנהק  בגין  ה,רייות  קף  ית 
 . אמורתקציב כ עדרהי לע בשהביצו

 
מו .14.5.6 של  יכ  בהר,עוד  המכר  במקרה  כתוצביטול  מאז  אקבי  אה    ור ישלת 

יהיו  תקצ בלבד,  זה  ומטעם  רוכשי  יבי,    ר להחזהמכרז  מסמכי  זכאים 
הו,  לשף כ סונ לפיצוי  יהיו זכאים  שרכשו, אולם לא  כרז מי הסמכמר  מחי

 .  מועאו בקשר יהוצ ש רתאחצאה הול כומכרז הכנת ה  אותהוצרבות ל
 

לאבנוס .14.5.7 הגשף  בעצם  לעיל,  הצמור  מצימכל   עהת  כל  מתחייב  כי  רז,  ע, 
כהעתהצר  תיבחש  רהבמק מסיבה ו  אך  במכרז,  הזוכה    שאינה   צעה 

ת  ריך אביצוע הפרויקט, הוא יא  לת חית  ועדבמ חייה  גרם ד בו תי  תלויה
ה  במסגרת  שהגי  תנקאיבהות  ערבתוקף  ל הצעת ש  תמלו,  כל    ורה א 

לפ נ דריוספת,  העירשי  שה לוב   ,הי ית  לא  ארבד  כאמור,  הערבות  כת 
) ששל  ע  תעלה ח6ה  ה(  מן  הודשים  תופקיע ל  וןאחר מועד  ת  ערבו  קףת 

  למכרז.ההצעה שהגיש אותו מציע 
 

מרכה  הזו עלמוותר  טכ  אש  ומתחייריד  ה,ענל  תביעה  ו/או  שלא שה    ב 
ארכת  ה  עם  יה בקשרי העירלפי  ו תביעה כ ה ו/אשדרי  ,הטענכל  להעלות  

הערתוק כאמ בף  במקו לרבו  רוות  לאח  רה ת  המכרז,  ביטול  חל של    וף ר 
 אמור.ת הערבות כפת הארכקות

 
מכל גר ל  לימב .14.5.8 לעילי וע  האמור  ב ות  אחר  מקום  ובכל  המכרז    מסמכיל 

ההלחת  אירשיה  תה רייה  העי  ,חוזהוה ערבות  את  ש  גי שהצעה  לט 
הז כולה עהצ  רתסגבמ  וכההמציע  למכרז,  בין  חלקהאו    תו  תר  הי, 

שיפרבמ הת  עהמצי  קרה  א להאריותו  יב חיאת  ערבות  ך  של  תוקפה  ת 
 בסעיף זה. מור צעה כאהה

 
 ת דדבו צעהה -ההצעה  .14.6

 
 ז.  ד למכרלהגיש הצעה אחת בלברשאי  ף כל משתת .14.6.1

 
הנשלט  , או הנשלט על ידו, או  ציעמב  ולטששל מי  גם עעיל חל  האמור ל  .14.6.2

יד גועל  שי  בו.  ש השי  ילרם  גם  המונכרך  לצוולט  מוגדר  "ך  יטה"  של ח 
שכאח הכללית  ת  יוזכו מ  20%-מ  עלהלמ  ל זקה  באסיפה  או  ו/הצבעה 

 התאגיד.  אתהמנהל  ףגוב םריחבמה  25% -ותר מלמנות י זכותה
 

 זה.  ף סעיב  דניגוו בכי הוגש  ת שיתבררהצעו ועדת המכרזים תפסול   .14.6.3
 

 זיםרכ המ  תדת ועהחלטהנוגדת את    קביעת בית משפט מוסמך .14.7
 

וייקב .14.7.1 עלהיה  המ  ידי  ע  ,  ("ריקוהמהזוכה  "  :לןה ל)זוכה    יםכרזועדת 
יחלוהו ובעקבות  א  בימשפט הליך    בעבודתו,  ידי  על  ייקבע  משפט י    ת 
אחר    כרז זוכהו מו מקורי בטלה וכי תחתיהזוכה השל    ות כייכי זך  סממו

ו"חרהא  כההזו"  :להלן) מניע  או/ (  צו  שיינתן  ביצככל  להמשך  וע  ה 
מתועבוד ה המקוי חת,  הזוכה  ל יב  ביצהרי  את  בודות  העוע  פסיק 
שר  אי ב דכנח עדו" צוי אצלו בצירוף  המ  המידעכל    את ה  יריילע  העבירול
י ל על  בוצעו  שכבר  כ ולאפ,  דופעולות  הזוכהנישר  לעבודה    סת  האחר 

בט ובאופן  ווח  זה  מסודר,  את לקיבכלל  ה כ  ים  לו  יש  ותחי הנל  ינתנו 
 ויקט.  רפה  ועיצ ל בת עוהעברת האחרי בדבר מועד  

 
ין  וי בגפיצ  וםלש כאי  ז  ה א יהיי, הוא לורהמקו של הזוכה  תזכייבוטלה   .14.7.2

כאמור, זכייתו  ל  ביטול  עב תשלואלא  העם  על ור  שבוצעה    יו יד -בודה 
 ד הפסקתה בפועל.  מועל , עדפועלב
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 ת ח הודעומשלו ם ואופן צדדיכתובות ה .14.8
 

יתרמכ  עורלג  לימב .14.8.1 הזה,  ל  הליך  ה  הוראות  כי  מטודעו מובהר    ם ע ת 
ו/או  ריהע מט הודעוייה  המשתתפים  ע ת  יהע אל  ם  בכתב    ישלחוירייה, 

פה או בכל  -עלו בנשנית ו מצג  תוקף לכל הודעה ו/א  כל  יהיה  ולא  ד,לבב
 דרך אחרת. 

 
  , אצל לעיל  ורטכמפ  במשרדי העירייהיא  דת המכרזים הועתה של  ובכת .14.8.2

 . הייהעיר מזכיר
 

פו  ורשצ  יהםמכבמס  שנקבעהתובת  המשתתפים תיראה ככם של  ובתתכ .14.8.3
 עה.  להצ

 
ב   עדר בהי ו  כתובתחשב  תי,  כתובות  מספר  בו הוצגוה  מקר כתובת ו/או 

שנמסש ככתובת  המציע  בל  המוקדםרישוה  פסטורה  ככתובת    ם 
המציעעטמ המחייבת   המצי ,  ם  אם  האלא  וע  בכתב  ת  כתוב מסר  ודיע 

 חרת.  א
 

אשר .14.8.4 הודעה  המכ  ידי  על לח  ישת  כל  ועדת  ו/או  ירא רזיםהעירייה  ו  , 
  ( בהתאםןייהענה לפי  הזוכ   ום )א לה אצל המשתתפיבקו התילה כא אות

 ם: ם הבאיילתנא
 

ראו  יואז    –  ר רשוםהודעה באמצעות דואח ה לו משידי  -על .14.8.4.1
כאילו   ההודעה  תוך ב  פיםתתהמש  אצל   הלהתקב את 

   שלוח;ום הממיקים ימי עס(  3)שלושה 
 

ז וא   –  או בדוא"ל   יליה סימבפק  ותמצע באח  ידי משלו-על .14.8.4.2
 עסקים  יום   עדה כעבור ייעה ל לו הגאי עה כההוד  ראו את י

 ; אחד
 

 סירתה. מ  עתב –ביד  רהימס  ית אושרה אית מסיצעומאב .14.8.4.3
 
 

 , ברכהבו רב בכבוד
 
 
 אבו סהיבאן יז אפ

 ט הר עיריית  ראש
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 1ס' טופס מ
 

 הצעה  י ספטאישור הבנת תנאי ההזמנה ו 
 

 ד בולכ
 עיריית רהט 

 
 ,ג.א.נ

 
 ברהט ( 0202)רת מסגו ספסלי רחובשל  רכישה, אספקה והתקנה  15/2020 מס' מכרזהנדון: 

 
ק,  מאשרים  "מהח  אנו .1 בקפידראכי  מסמכי  נו  את  רכישה,  :  אשבנו  15/2020מס'    מכרזה 

ו  של  אספקה  האמור  והבנונו  למד  ברהט  (2020)   גרתמסו  רחוב  ספסלי התקנה  בהם,   את 
בקפידה ה  ובדקנו  הדרישות,  כל  והנסיבות,  את  העשוהפיזיתנאים  והמשפטיים,  ים  יים 
הצ על  אעתנ להשפיע  על  ו  הפו  וביצוע  אנרויקט,  טענה  מראש  בזאת    מוותריםו  כי  כל  על 

ם,  יים ומשפטיזישהם, פיתנאים או נסיבות כל שות,ה של דריהבנ-ו איידיעה א-שעילתה באי 
 קט. או על ביצוע הפרוי ו צעתנ על ה  השפיעם להעשויי

 
ם  רפימצווכן במסמכים ה,  תבהזמנה להציע הצעו  המפורטים  כימים לתנאיםאנו הח"מ, מס .2

 . ותיהםם וצרופהחיעל כל נספיה ודרך ההפנ על 
 
פחיה,  פורטים בה, על כל נס ם המ וו התנאיעתנו, יהעם קבלת אישורכם בכתב על קבלת הצ .3

 מחייב מבחינתנו.  הזוח
 
מתן  /לביצוע העבודות  חוזהב  שרות עם העירייהתקלה בלעדיו אין תוקף    כי תנאי,  נוע ל ידו .4

זוכה  הלנציג    יה העירי אישורי    ינו קבלתההזמנה הוא  נש  קה של מוצריםפשל שירותים/אס 
ה  )מנהל מנהל  ו/או  )כהפרויקט(  בעבודה  המהגדרתם  על  כרז(מסמכי  העירייה  אישור   ,

ב הניס דרעמידה  וצוות  יישות  כדי -על  שיוצעבדים  העוון  הגשת  לרבות  המסמכים  ינו,  ל 
הכ  הדרושים על  לחתימה  להצ  החוז תנאי  בהזמנה  למכרז,  יכאמור  הצעות  חר  יאולא  ע 

ו לא  . בכל מקרה שבעל הזכייה במכרז  למציערייה  יודעת העה  קבלת   ים ממועדימ  7לוף  מח
וך  ים בתהנדרש ים  יוגשו כל המסמכ ו לא  א/לעיל, ורייה למי מהמפורטים  שור העיבל אייתק

רשא   קרפ תהיה  זה,  שיזמן  לפי  העירייה  להתקשקוית  המוחלט  דעתה  ב ל  לביצוע    חוזהר 
המכוהעב נשוא  ולא  חרא  מפעיל/קבלן/ספקעם  רז  דות  לנו  ת   כלשהו,  טעהיה  ואכל  נו  נה 

ל  ע  עם אחר,ייה בקשר להתקשרותה  העיר עה כלפי  ו/או תביל טענה, דרישה  מוותרים על כ
     נו במכרז.ת אף זכיי

 
פים  לבוא למשרדכ  חייביםמת   אנו .5 רטת  המפו  ת ת הערבובידיכם אולהפקיד  תכם  דריש  על 

פוליסותכרזמל  המצורף   חוזה ב את  המפויטוהב  ,  בו ח  כל   רטות    והראיות   ים המסמכ  ואת 
 טעונים המצאה. פים ההנוס 

 
יע הצעות )כולל  הצל  בהזמנה  למועד הקבועזרה, עד  זכות ח, ללא  ד בתוקפההצעתנו זו תעמו .6

 (. רכההא
 
תפים  ולמשתכלל,  לאחרים בלגלותם    ו/או לא  טי הצעתנו ת גלוי פרלמנוע א  םיו מתחייבנא .7

 ט. בפרזו רז נשוא הצעתנו כאחרים במ
 
לק .8 הצעתנ כבטחון  עיום  פרטל  ו,  בנקאחיה,  ונספ   יהכל  ערבות  בזאת  ערומצורפת  כה  ית, 

 צעות. ה   ציעה לההזמנורטים בנאים המפבהתאם לת תכם לפקוד
 

במ .9 שנזכה  זהער  כתב,  כרזככל  לידינ   בות  לאחר  יוחזר  את  שנפקיד  ו  פוליסות  בידיכם 
 בהצעתנו זו. לל  הנכ  חוזההנזכרים ב םהמסמכים האחרייות ו הערבויטוח, הב
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נפ .10 ולא  פוליסות    ו/או  בויות ד את הער קיבמידה  ו/או את המאת  חרים  סמכים האהביטוח 

יימים  7תוך    הנכלל  חוזהב  כרים הנז הדברא,  יסודיתה  כהפרה  כר  ם  יזהחו  בחוק  מוגדר, 
  ירייה הע  אתה  העירייה,  כויותיתר ז, ומבלי לפגוע ב 1970-( תשל"אחוזהת  )תרופות בשל הפר

ל הנזקים שנגרמו  ראש עערך מקבוע ומוי  הבנקאית כפיצואת סכום הערבות    טחלל  יתזכא
 מ. הלך המו"ו במו/א   חוזהבשל הפרת ה  הל

 
מותנה בחתימת    ,מכך  משתמעכל ה  על  ילת ההתקשרות,ועד תחמ  הבנו כיאנו מצהירים כי   .11

 בודה. וקבלת צו התחלת עעל ידי העירייה  ה חוזה
 
 

 כבוד רב, ב
 
 
   

 יע מצ ת הותמחתימה וח   תאריך 
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  2ס' טופס מ
 

 20205/1 מכרז
 אי תשלום "דמי תיווך"  ברבדרה הצה

 
,  1977-"ז התשל,  ונשיןעה  חוקן, לרבות  די ה  החלים עלינו מכוח  םסוריולאית  וב לחו  ףוסבנ .1

 :ןכדלקמ בזאת יריםומצה  מתחייבים_________  _____________ ______ "מ  הח אנו
 

ו/או    לא .1.1 לקבל,ללהציע  ו/או  ו/או  ר שמיב  תת  ו/או  בעקיפין,ין  טובת הנאה    סף כ  כל 
שה על החלטה ו/או מע  ןי בעקיפ  ו/או   ן יע במישרמטרה להשפיר בעל ערך בו/או כל דב

של   "להל )  רהט ת  יי עירו/או מחדל    עובד או  /ו   בעירייה  תפקיד   בעל   או(  "העירייהן: 
  כל או  /ו  קשרותתה  להליך  בקשר,  אחר  םגור  כלאו  /ו   העמ מט  מיאו  /ו  יההעירי 

 .ממנו  ובעיםנ ההזמנה / החוז
 

או /ו  בעירייה  קיד פת  בעל  םע ,  בעקיפיןאו  /ו  ריןישבמ,  פעולה   ףתשל  או/ ו  לשדל   לא .1.2
סודי  / חסוי  דעימ  לקבל  מנת  לע  ראח  גורם  כל ו  א /ו  מטעמה  מי או  /ו  העירייה   עובד

 . ממנו הנובעיםנה הזמ/חוזה   לכל או/ ו  רותקשהת  להליך הקשור
 

ו א/ו  בעירייה  תפקיד   בעל  עם,  יןבעקיפאו  /ו  ןבמישרי ,  פעולה   ףתלשאו  / ו  לשדל   לא .1.3
 בצורה   מחירים   ע וב לק  במטרה  אחר   גורם   כל או  /ו   מטעמה  מי או  /ו  ההעיריי   עובד

 .יתרותחת לא או /ו ותיתאכמל
 

בפעל  לא .1.4 לאנו  במס   1.3עד    1.1"ק  בסמור  ניגוד  הליכי  לעיל  של ההתקשרגרת  ות 
 מהם.  חוזה/הזמנה שנובעיםו/או כל עירייה  ה

 
  העירייה   כי   לנו   עידו,  לעיל  1  ףעיבס  לאמור   בניגוד   פעלנו   כי  ר סבי  חשד  ר עורוית   במידה .2

  תקשרות הה  יךבהל   לשתפנו  לא,  יהבלעד   דעתה  שיקולי  "עפ,  הזכות  את  לעצמה  תשומר
  הליך "  : זה)בסעיף    רחא  הליך  בכלאו  /ו,  כאמור  הפעולה  נעשתה  כי  חשד  קיים  יולגב

  את   שהוא  זמן  בכל  לבטלאו  /ו  ותרשתק הה  בהליך  הצעתנו  את  לקבל  לא או  /ו"(  ההתקשרות
  מהליך   הנובעים  ההזמנה/החוזה   את  שהוא  זמן  בכל  לבטלאו  /ו   ותההתקשר  ליךהב  נוזכיית

 . שרותההתק
 
  מטעמנו   יומ  סוכנינו,  נציגינו,  שלנו  נהשמ  קבלני,  עובדינו  עתדילי  זה  סעיף  תוכן  נביא  אנו .3

 . ממנו  עיםובהנהזמנה /זה וחאו  /ו העירייה  ל ש התקשרות  בהליך יאשה דרך בכל רביםהמעו
 

ניתנ .4 זו  הצכחת  הצהרה  מהגשת  למכלק  מס'  עה  רהט  עיריית  ידי  -עלרסם  פוש   15/2020רז 
 ברהט. ( 2020) ומסגרת  סלי רחובפסשל  ספקה והתקנה רכישה, א ו: יינ נושע

 
 

 ם:ל החתו ולראיה באתי/באנו ע
 

 __________ __שם: _________ 
 

 __ ____________ חתימה: _____ 
 
 _________ )חברה(: _____ מתותח
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 3 ופס מס'ט
 

 יד תאג מטעם  ות חתימה זכוי וראיש
 

 2020__ ____ : _תאריך
 
 

 : לכבוד
 ט עיריית רה

 
 א.ג.נ.

 
 גיד תא בשםחתימה  ותזכויאישור ן: דונה

 
 
________, החתום/ים  ___ __ כי _______ בזאת,    __ מאשרעו"ד __________________ ,  נינה

שהוג  על עלההצעה  _יד   שה  " _____________ י  )להלן:  ההזגרבמס "(  המציע______  מנה  ת 
הצעלהצי אספ  שאבנו  15/2020מס'  למכרז  ות  ע  והתקנה  רכישה,  רחוב  שלקה    סגרתמ ו  ספסלי 

"  ברהט  (2020) המציעלחיך/ים  מוסמ  "(המכרז)להלן:  את  מחייבת  חתימתו/םב   יב  והיא  את  , 
 .נוגע למכרזבניין בר ועל דיע לכ המצ

 
 
 
 
 

 ד רב, בובכ
 
 
 
 
  _______________ 

 __ _____מ.ר. _____
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 4' מס ספוט
 

 עברן יויסנ  רבבד ציער המתצהי
 רז[ למכ ע בהצעתויהמצסתמך מ  עסקה עליה לכל  דנפריר ]יש למלא תצה

 
הח  ב_______ __ _"מ,  אני  __________   על/ת___    עליי כי    יתשהוזהר  לאחר  _____,ת.ז. 

א לא אעשה    תת האמלהצהיר  לאהיכן  וכי אם  צפוי/ה  בעונשים הקה  בז/מצהיר  חוק,בועים    ה ה 
 להלן:כדב בכת

 
כמנהלמשמאני   .1 התפ י/כלל   ש  של  עול/שמנהל  __________/חברת  ___ ___ ותף 

עמותה/_____ _________ פ.  ח.  ע"מב_______  _________ _   ____ ______ ___  מס' 
")להלן ומוסמך  יע המצ:  זה  ליתןעמה  טמ"(  המציע    כחלק  תצהיר  של    גרת במסמהצעתו 
 "(. המכרז: " לןלהית רהט )ריידי עי -על  פורסםש 15/2020מס'  מכרז

 
     כמפורט להלן:לגופים ציבוריים   בספסלי רחו סיפק והתקיןיע מצ ה כי צהיר,מ יהננ  .2
 

 ____. ____________ ____ _______    : יגוף הציבורה שם 2.1
 

 __ ___________________________  : בוהמיקום אליו סופקו ספסלי הרח 2.2
 

  __________________________________ _________________ __ ____ 
 
 _. ________ _________ ________  מועד הזמנה: /חוזהה  ימתחת  עדמו 2.3

 
 ___. ________________  הרחוב:  סליספ לשבפועל קה ועד תחילת האספמ 2.4
 
 _. _______________ _ __  : ספסלי הרחובשל בפועל  ספקהאסיום מועד  2.5
 
 .__________________.__  ה בתקופה הנ"ל: חוב שסופק ר הסלי כמות ספ 2.6

 
 _._ __________________  :ןאצל המזמי  ותפקידו ין קשר מטעם המזמש אי שם 2.7
 

 _____ _ ____________ ________ ___ _________________________ ___ __ 
 
 ___________ _________ _ : ("לדואד, ניי) רהקש שאי עם התקשרות דרכי 2.8

 
  ____________ _____________________________ _________________ . 

 
כן,   .3 וואאסמכת הורפות  מצכמו  הבאות  המלצו/ ת  לבקשת  או  שניתנו  בגיצי המת  שונות  ן  ע 

 יל:לעה  עסקה שפורטה
 
_ ___________ _________________ _____ _________________ . 
 

 תצהירי אמת. וכןות  תיימזו חתו שמי, כי זה  אני מצהיר/ה .4
_______ _ _____ 

 חתימת המצהיר/ה 
 שוראי

 
  'במר/גייצב/ה בפניי  ת _______ ה  כי ביוםה  בז__, מאשר/ת  __.  ______ מ.ר"ד _ ו הח"מ, ע  אני
אש_ __ עצמ_____  זיהה/תה  בת.ר  ולאחר  א  ןופבא לי    כר/ת____/המו___ __   'מסז.  ו/ה  ישי, 

ה לעונשים  וי/פ צ תהא  /שה/תעשה כן יהאא יעאם לכי  אמת והיר את הה להצ ו/ה כי עליו/ תי שהזהר
 . ייליו בפנה ע /תםוחתצהירו/ה  ונותכר/ה את נאישהקבועים בחוק, 

 
 ______ __________ ___ 

 ( מתת +חוימה  עו"ד )חת 
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 5ס' מס טופ
 _ _____/___/2020 תאריך:

 
 "ח{ הרוגו של משרד יר פירמה/לואישור על גבי נית הלהעלות אש י}

 
  לכבוד

 זים רכמה דתוע
 רהט  עיריית

 
 .א.נ,ג
 

 .פ._____________ ח/"מבע______________  ברתח:  ןהנדו
 

____שותפו/חברת  לש   ןבושח  כרואי "ת  )להלן:  הגציע מה________  ובמסגרת  הצ"(,    עת שת 
של  קה והתקנה  רכישה, אספ  :  שעניינועיריית רהט )  ידי-על   סםורשפ  15/2020מס'  מציע למכרז  ה

 : מןכדלק  לדווח  מתכבדים  אנו, (טרהב  (2020)  מסגרתו  ספסלי רחוב
 
לא .1 המהריני  כי  רשומה  שר  חברה/עמותה/שותפות  הנו  ר  רשמהשנציע,  שם  בפנקסי 

  ן ציי ך לן צוראי   –ה או יחיד  ות לא רשומתפ שולגבי  ]  _________תות ביום   העמו/ החברות
 [.  הרישוםמועד  את 

 
 __ . ר ביום __________ "מורשה/מלכ עוסק שם כע נרהמצי .2

 
לא  ₪( ויותר,  אלף  מאות    בעש₪ )  000007,י של  ספזור כציע הינו בעל מחשר כי המאלי  ינ רה .3

  הכספיים דוחו"ת  פי ה-עלאת  , ז9201,  8201,  7201כספים  ת משנות הל אחבכ,  ל מע"מלוכ
]יות המשו לרו  גשהודוחו"ת כספיים ש/ריםהמבוק ב  יישאינו מחו  הנה למציע  ה זוחלופציע 

 אלה.  ניםלש עמצי[, של ההגשת דו"ח מבוקר
 

 : 9201מבוקר לשנת  י"ח כספו דוין לע שאלמצי חלופה
לא  יותר,  ו  ₪(אלף  מאות    בעש₪ )  0,00007כספי של    חזורמ  עלהריני לאשר כי המציע הינו ב

ת הכספיים  פי הדוחו"-, זאת על8201  ,7012,  6201ים  משנות הכספ , בכל אחת  מע"מכולל  
יב מחו  מציע שאינוזו הנה לחלופה  ע ]יצות המו לרשוים שהוגשכספיי  חו"תוד/בוקריםמה
 . 2019לשנת   רוח הכספי הסק ו"פי הד-, עלשל המציע לשנים אלה, וכן [, גשת דו"ח מבוקרה
 

כי י לאהרינ  .4 לבד, ביע  המצ  ללעיל, הן מפעילותו שרט  המציע המפו   ור הכספי של המחז  שר 
 ים עמו. תאגידים הקשורם או ת של גופיכנסות הנובעות מפעילוא הלל
 

לשנה    המבוקרהכספי    פי הדו"ח-על  9201  ציע לשנתפי של המכסה  המחזורשר כי  לא  ינ הרי .5
)ל מע"זו  כולל    כספי "ח  בדו   חייב  שאינו  יעצמ:  הערה ]  .₪  -____ ___________ :(מא 

 [ זו נה לש הכספיח "בדו  נסהכה למס  שדווח הסכום  לע ידווח  מבוקר
 

 : 9201 תלשנ מבוקר פיסכ"ח  וד לו שאין למציע חלופה
פי הדו"ח הכספי המבוקר לשנה  -על  8201  יע לשנתשל המצ  ספיהכ   המחזורר כי  לאש  יהרינ 

וקר  בדו"ח כספי מביב  חי  שאינו  : מציעהערה]  .-_______________ (:כולל מע"מ  זו )לא
 .[2019ת בדו"ח הכספי לשננסה למס הכ ח  וושד םוהסכפרט את פה זו, וי תעלם מחלו י
 

י"  הערת עסק חלא רשומה ",  9201יע לשנת  המצ  ל וקר שספי המב ח הכ ר כי בדו" שי לאהרינ  .6
על מצבו הכספי    יעתר בה כדי להש  ת אחרת, שי י" או כל הערה חשבונאיאו "אזהרת עסק ח

 .  וי תו לעמוד בהתחייבויוו/או יכולת קיו ת עסם א משיך לקייהמציע לה של
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 : 9201ר לשנת וקמבכספי   שאין לו דו"חה למציע ופחל

לא רשומה "הערת עסק חי"  ,  8201ת  שנל  ציעוקר של המהמב   יהכספ   י בדו"חהריני לאשר כ
ו הכספי  י להתריע על מצבכד ה  אחרת, שיש בת  רה חשבונאיאו "אזהרת עסק חי" או כל הע

לש להמשיך  המציע  עסקיו  ל  את  בקיים  לעמוד  יכולתו  וכובוי חיית הו/או  ב תיו,  התאם  י 
הכספי   המצ  ורהסקלדו"ח  לששל  צ9201נת  יע  לא  ל,  בדו"ח  כאמרה  עהירשם  ה פויה  ור 

 .  9201שנת  ל  קרי המבוספהכ
 

 ספי מבוקר:חלופה למציע שאינו חייב בהגשת דו"ח כ
דו"   ציע אינו המי  יני לאשר כרה ולמחויב בהגשת  צועית  בנתי המק מיטב הח כספי מבוקר, 

מהדו"   לא עלהוש  2019שנת  ל פי  הכס  חעולה  לר-גש  המציע  המסידי  י  שויות  כדי  כי  בו  ש 
מלהתר על  היע  מלהפי  סכצבו  המציע  לעמוד  ת  א  לקיים  יךמש של  יכולתו  ו/או  עסקיו 

 בהתחייבויותיו.  
 
 
 

 , רב בכבוד
 
 
 
 "חרו, ______________ __
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 6 טופס מס'
 

 עה( )ערבות הצת  בנקאירבות ע
 ]לאחר עדכון המועדים[ 

 
 _____ / _____/ 2020תאריך 

 
 ד לכבו

 רהט  ייתעיר
 

 .א.ג.נ
 

 :__________ית מס'ערבות בנקא הנדון:
 
 

ב פי  )להלן:___[עמציה   שם]קשת  על  אהמבקש "  _____   ,)"__ _____________________  נו 
לכם  "( ערבים בזאת כלפיכם לשלם  יםהערבלהלן: ")  ______________ ____________  מרחוב

לפי   סכום  עכל  לסדרישתכם,  )ל ₪  לפיםא   נתמוש  ם:)במילי  ₪  8,000כום  ד  סכום  "  הלן:( 
ל"(תבוערה בקשר  ש,  העמידתו  הכלבהתחייבויותי קש  במל  בו  במסגולות  שהגיש  הליך  הצעה  רת 

להציהזמנ ובנושא:     15/2020מס'    למכרז  הצעות  עה  אספקה  של  התרכישה,    רחוב ספסלי  קנה 
 (  ברהט. 2020) מסגרתו

 
לשנא .1 מתחייבים  לכו  הראלם  דרישתכם  לפי  בכתשום,  אשכס  לכב,  נה  יום  באר  ותה  צוין 

תכם ם ממועד קבלת דרישי( ימ7שבעה )לא יאוחר מתום    קרהמ ן מיידי ובכל  דרישה, באופ
 במשרדנו, לפי הכתובת המופיעה בראשית כתב ערבות זה. 

 
ס .2 הסר  מ למען  בובפק  דהר  כי  ערריזאת,  כתב  מכוח  לתשלום  שתהיה   הז  בותשתכם    יכול 

התשלוםלשיע וכי  בהתתבי  ורין,  כ שירדלאם  צע  ובלבאמותכם  שסר,  התשלומד  כל  ים  ך 
 . סכום הערבותזה לא יעלה על  בותרמכוח כתב ע

 
לפי   .3 להסביר,  התחייבותנו  חייבים  תהיו  לא  זה  ובכלל  מותנית,  בלתי  היא  זה  ערבות  כתב 

 בקש.את המאת התשלום מלה תחייח את דרישתכם או לדרוש  וכ ס או להט, לבספרק, ל לנמ
 
 ה. הסבלאינו ניתן  כתב ערבות זה .4
 
 .  1202 פברואר 28קפו עד ליום מוד בתוע ה ית ז ערבוב תכ .5
 
 

 , רב דכבוב
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 7מס'  פסטו
 

 "י חוק עסקאות גופים ציבורייםתצהיר עפ 
 

_____________ הח"מ,  שמספרה  אני  ת.ז.  לאח___________ _  בעל  שהו,  עליי ר  כי    זהרתי 
וכי  צהילה האמת,  את  אא ר  לא  לעונשים  שעם  צפוי  אהיה  כן  בכק,  חוב  עיםו בהקה  תב  מצהיר 

 ן:  כדלהל
 

 "(.המציע"_____ בע"מ )להלן ____________ __ בעל מניות בחברתכמנהל/ משמשאני  .1
 
מ .2 זה  תצהירי  עושה  חו אני  פי  על  האישית,  צ ידיעתי  גופים  עסקאות  התשלורייםיבק    -"ו  , 

1976  " עסקא)להלן:  ציבוריים  ות חוק  זאת  ("גופים  הצעת  חכ,  מהגשת    רז למכ  המציעלק 
 "(. כרזהמ" )להלן: עיריית רהט ידי-עלשפורסם   15/2020מס' 

 
פקודת  נות והרשומות שעליו לנהלם על פי  הל את פנקסי החשבונ ע מלאשר כי המציני  הרי .3

 ;1975-התשל"וסף, מו ערך  מס ]נוסח חדש[ וחוק מס הכנסה 
 

 ףסמו  ערך   סמ  הללמנ  ולדווח  ויהכנסות  לע  ומהש ה  לפקיד  לדווח  הגנו  י לאשר כי המציעהרינ  .4
 . מוסף ערך מס חוק  לפי מס יהןלע  וטלמש עסקאות על

 
למוע .5 תצהי  דעד  הוזה  רי  עריכת  המצילא  זיקה  רשע/ה  בעל/ת  הורשע/ה  ולא  אליו/ה  ע/ה 

מונח גופ  )כהגדרת  בחוק עסקאות  צזה  ביותר משתוריייב ים  עבירם(  עובדי  חוק  לפי  ים ות 
)איסור   ח  1991  -התשנ"א  ,  נים(כדין והבטחת תנאים הוגה שלא  קהעסזרים   וק שכר ולפי 

 . 1987 -תשמ"ז ום, המינימ 
 
ההצהר .6 זו  וב תי  אישית  ומביות אחרינה  לגרוע  י,  מטעלי  כהצהרה  אף  תיראה  היא  ם  מכך 

 . אותי למסור הצהרה זוהמציע, אשר הסמיך 
 
 אמת. -הירי חתימתי ותוכן תצי, זו  יר כי זהו שמ ה מצ ינא .7
 

_____ _______ _ 
 חתימת המצהיר/ה 

 
 וראיש

 
_____  _____________  עו"ד  הח"מ,י  אנ כימאשר/  ____, מ.ר.  בזה  ביום    ת 
מר/__  ____________ _ בפניי  זי גב'  התייצב/ה  אשר  עצמו/ה  ________________  הה/תה 

____________בת.ז.   ל/כרהמו/ שמספרה  אישית  באופן  ולאחי  כי,  שהזהרתיו/ה  עליו/ה    ר 
וכ האת  להצהיר   כן  אמת  יעשה/תעשה  לא  אם  לעו צפוי/א  תהיהא/י  הקבה  בנשים  חוק,  ועים 

 עליו בפניי.  וחתם/ה תצהירו/האת נכונות   ישר/הא
 
 

 ________________ 
 )חתימה +חותמת( ו"ד ע
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 8ס' טופס מ
 

 הקרבת משפחוד עניינים או  הצהרה בדבר ניג
משרה,  שאי הו, ניות, הדירקטוריםל אחד מבעלי המנצהרה כלהחתים על הה]יש  

 מציע[ של ה ילפענהל חברי ועד מנהל, מ 
 

הח  __ אני  _____________ "מ,  ת.ז..  שכת________ _   ,___ ___ היא  _______  ___ ובתי 
 מאשר/ת בזאת כדלקמן:  מצהיר/ה ו

 
הגש  הצהרה .1 במסגרת  ניתנת  ___זו  המציע  של  הצעתו  ח.פ./ת.ז.____ _____ת   __ 

  נה תקספקה והה, ארכיששעניינו    15/2020  "( למכרזהמציעלן: "___________ )לה_____
 "(. המכרז"ברהט )להלן:   (2020) מסגרתו סלי רחוב פסשל 

 
כי .2 לי  מ  ידוע  לגרוע  דיןמבלי  הוראות  עניינים  כל  לניגוד  אזבנוגע  האמו   איי  ,  ר  נכונות 

ל שהמציע  ככו  ,עהלפסילת ההצ  נאי המכרז ולהביאת  זו, תהווה הפרה יסודית של   בהצהרה
ב נכו מכרז,  יזכה  האמונואי  בהצהרת  זור  הה  יהווה  יסופר,  שה  עם ה   לדית  שייכרת  חוזה 

ולביטולה על  מציע  ע-החוזה  שייכרת  מבליידי  המציע,  למציע    ם  תביעה  שתהיה  זכות  כל 
 מה.  ו/או מי מטע הט ר רייתכלפי עי

 
 עובד תאגיד עירוני וא טרהובד עיריית או קרבת משפחה לעו/הרה בעניין ניגוד עניינים הצ .3

 
חדש[,    ח דת העיריות ]נוסקופ )א( ל174ף  עיהוראות ס   ייעתליד כי הובאו    י לאשרינ הר .3.1

 ובע כדלקמן:  אשר ק
 

  ין שרבמי  יהיה נוגע או מעונין,  ד של עיריה לאפקיד או עוב ()א . 174
ידי    או בעקיפין, ידי בן על  ותפו או ש  זוגו או-עצמו או על 

ב חוזהסוכנו,  עבודה   םע  ה שנעש  שום  ובשום  העיריה 
 ענה. צעת למבוהמ

 
 :[הסעיף הרלבנטי השלים אתמן וללסנא ר כי ]הצהיהריני ל .3.2
  

ובן .3.2.1 זוגי  /אנוכי  עובדים  בת  אאיננו  רהט  עירובעיריית  בתאגיד  השייך  ו  ני 
 . לעיריית רהט

 
 : או

 
עיריית  עירוני השייך לד  גיעובדים בעיריית רהט או בתאבת זוגי  אנוכי או בן/ .3.2.2

 .רהט
 
_ _______________________ _______________________ . 

 
 [:הרלבנטי ףולהשלים את הסעינא לסמן כי ] יריני להצה רה .3.3

 
ק .3.3.1 לי  אין  ידיעתי,  לאדלמיטב  משפחה  ערבת  עובד  שהוא  או  ם  רהט  יריית 

 רהט. כנון ובנייה לתת  קומיהועדה המ
 

 ניין הצהרה זו:לע
 
הורזוג  ן ב  –"  קרוב"  הורה,   ,( הורה  של  אח  ס  או  סבה  בת,  או  בן    או בתא(, 

זוג של    ןיין, אחיינית, ב , אחדודהדוד,  ,  ם או חמה(ג )ח של בן הזו   ורה, ה תחוא
 ן דוד/ה, בת דוד/ה; וג )גיס/ה(, ב אחות של בן הז ו אחות )גיס/ה(, אח או אח א
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לרו לגבלי  מ .3.4 האמור  מן  הרי ע  ה עיל,  ידיעתי  למיטב  כי  לאשר  בין  ז וחני  שייכרת  ה 
ו  ביני ו/א  ו לשהם כגוד ענייניוצר ניי   לאז( לבין עיריית רהט,  רכמבציע )אם יזכה  המ

ן  גוע או מעוניי י כי עובד עיריית רהט נט ולא ידוע להן עובד עיריית רבי למציע  בין ה
   במישרין ובין בעקיפין.בחוזה, בין 

 
 חר ציבור שפחה לנבבדבר קרבת מ צהרהה .4

 
 [, דשודת העיריות ]נוסח חפקל   (א)א122סעיף    תאו לידיעתי הוראוובהריני לאשר כי ה .4.1

 :  ובע כדלקמןאשר ק
 

קרומועצהר  חב א. )א( 122 שותפו  ו,ב,  או  שי   ,סוכנו  תאגיד  ש או 
ו חוזים בהונו א ולה על עשרה א לאחד מהאמורים חלק הע

מהם שאחד  או  אחראי  מנה  ברווחיו  עובד  או  לא ל  בו, 
צד  י עם  היה  לעסקה  או  זה, העלחוזה  לענין  יריה; 

 ות אחו הורה, בן או בת, אח א ,גובן ז –ב" "קרו
 

 [:רלבנטייף ההסע ים אתשלסמן ולהל נא] י להצהיר כיינ הר .4.2
 

אין    למיטב .4.2.1 שהוידיעתי,  לאדם  משפחה  קרבת  ציבור  לי  נבחר  במועצת  א 
 רהט.  עיריית

 
 או
 

 כל זאת כדלקמן:    ר ציבור, חה לאדם שהוא נבחמשפ יש לי קרבת .4.2.2
 

 ______ ________________________________ __ ._______ 
 

 ה: סעיף זב רהלעניין ההצה
 
ז  –"  קרוב" הורה,וגבן  שה  ,  הוורה  )ל  בןרה  סבתא(,  או  או  סב  אח  בת,   או 
של    ית, בן זוגחיין, אחיינדוד, דודה, א   )חם או חמה(,  , הורה של בן הזוגתחוא

 ה; /בן דוד/ה, בת דוד , ו אחות של בן הזוג )גיס/ה(ה(, אח אאח או אחות )גיס/
 

  ה בין זכציע )אם ימן ה בי   וזה שייכרתכי הח  שרלאמן האמור לעיל, הריני    עו מבלי לגר .4.3
רהט(  זהמכר עיריית  ניג   ,לבין  יוצר  בין הלא  כלשהו  עניינים  בינ וד  ו/או  לבין  מציע  י 

יש נגיעה כלשהי לחוזה,  ור ברהט לי כי לנבחר ציב ידועיבור בעיריית רהט ולא נבחר צ
 פין.  מישרין ובין בעקיב בין

 
 היעדר ניגוד עניינים  רבדבהצהרה  .5

 
לא .5.1 במ הריני  כי  ששר  שקדלוש  הלך  עלחתי  מוהשנים  כיהה  למתי  לא  זו,  תי  נ צהרה 

עירי במועצכראש  כחבר  ו/או  רהט  רהט  ית  עיריית  משת  כנושא  מן  ו/או  באחד  רה 
 הט.  ניים של עיריית רעירו התאגידים ה

 
 ניין סעיף זה:לע
 
דירקטוריון ":נושא משרה " מנהל)או    יו"ר  אחר(,  ת  של  גוף  שם  בעל  אגיד 

)אוקטירד בגוף    ור  התאגיד(שהל  המנחבר  משנמנכ"ל ,  ל    ה , 
ל או  אחד מסגניו, מנהל תפעו  נהל כספים או מ מנכ"ל, סמנכ"ל,  ל

מסגנ כוח  אחד  מנהל  ח יו,  או  )פנימי  מבקר  ראש יצונ אדם,  י(, 
 ורת; ועדת ביק
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למועד   ":אגיד עירוני ת" .5.2 זה,  חתנכון  חוזה  הועדה  מא  אחדימת  מית  וקמה לה: 
מנהלת  ה  ה)החברנגב"  ה   ט"; "עידןה י ר"מ  מים והביובאגיד הת  ט,לתכנון ובנייה רה

ט  רה כלכלית לרה י )בהקמה(, חבנגב(, אשכול הנגב המערבעשייה עידן האת אזור הת
 רהט.   "ס ב )בהקמה(, עמותת המתנ

 
לא .5.3 במ הריני  כי  השניםשר  שלוש  לחתי  הלך  זומת שקדמו  הצהרה  על  לי  כ ,  יהנתי  א 

במרייעי  כראש כחבר  ו/או  רהט  ו/אועיריי  צתועת  רהט  באחד  ושאכנ  ת  ן  מ   משרה 
חתימתי על  מהלך חמש השנים שקדמו לת רהט, וכי בירוניים של עירייהע  גידיםהתא
 רטו לעיל.  שפו י מועמד לאחד התפקידיםרה זו לא היית הצה

 
 זה:ין סעיף לעני 

 
די ":ה נושא משר" גרקיו"ר  )או  מטוריון  תאגיד  נהל  וף  אחר(,    שם   בעלשל 

)או הבגוף    ברח  דירקטור  של  מיד(תאגהמנהל  מנכ"ל,  ה  שנ, 
ו, מנהל תפעול או  או אחד מסגניכ"ל, מנהל כספים  סמנכ"ל,  למנ

מ כאחד  מנהל  מבקר  סגניו,  אדם,  ראוח  חיצוני(,  או  ש )פנימי 
 דת ביקורת; וע

 
ב  המים והביויד  תאגה, אחד מאלה:  ז  חתימת חוזה  נכון למועד ":י יד עירונתאג"

הנגב"  מי  " "עידן  המנחב)ה רהט";  אזורה  את  ה הלת  ייה  תעשר 
ת לרהט  , חברה כלכלי ב המערבי )בהקמה(הנגשכול  ב(, אנגעידן ה

   המתנ"ס ברהט. )בהקמה(, עמותת 
 

האחרונות, השנים  שלוש  שבמהלך  המצנוש  ככל  מטעם  המשרה  כיהן  א  באחד  יע 
מועמד לאחד    היהות  נים האחרונ הש  חמש , ו/או במהלך  ילהמפורטים לעהתפקידים  

ו היה מועמד לו,  ץ א היוע  כיהן  בוברים )התפקיד  נא לפרט את הד  –ללו  ה  יםהתפקיד 
 ר(: ת הנוגעות בדבמד לו, התקופוכיהן היועץ או היה מוע הגוף שבו היה

 
_______________ ____________________ ________ .__________ 

 
______________________________ _____________ ___ ._______ 

 
לאשר   .5.4 שב  כיהריני  השנים  מהלך  עלמו  שקדלוש  לצהרה  ה  לחתימתי  כ זו,  יהנתי  א 

רהט שירותים  סיפק לעיריית  יד מקצועי אצל ספק אשר  או כבעל תפק  כנושא משרה 
קבלניות,כ )עבודות  שירות עבו  לשהם  אחזקה,  בתחוםדות  שירותים    ים  הרווחה, 

ות,  ה )לרב ותעמסק(, חברה,  מאי )עו עצ  חידי  (, בין כספקוך, ייעוץ פיננסי ינבתחום הח 
 הציבור(:   לת  תועחברה ל

 
 ה:ף ז ן סעילעניי

 
 ל; כהגדרתו לעי  ":נושא משרה "
 
אצבעל   ": בעל תפקיד" בכיר  שתפקיד  בין  הספק,  כספק ל  ובין  כשכיר    הועסק 

לספק,עצמ החיצוני  י  אי  תפעול,  לרבות  בתחומי  חיצוני  ועץ 
 כוח אדם;  ננסיים, תקציב אופי

 
שלושבמכל  כ האחהלך  השנים  נושנורוש  כית,  המשרה  התפקידים באחהן  א    ד 
פה בה  , התפקיד בו שימש, התקו רים )שם הספקנא לפרט את הדב  –יל  ים לעמפורט ה

 כיהן(:  
 

________________________________ ____________________ ._ 
 

_____________________________ __________________ ._____ 
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במהלשר  לא  הריני .5.5 השניכי  שלוש  לחשקם  ך  הדמו  על  זצהרתימתי  כיהנ ה  לא    תי ו, 
של רשות  הדרום או תאגיד עירוני  מצויה במחוז  צל רשות מקומית הה אא משרכנוש

ייתי  או לא ה/ ני במחוז הדרום ותכנוז הדרום ו/או של מוסד  ת המצויה במחומקומי
 הנ"ל:     יםבעל תפקיד לאחד הגורמ

 
 זה:סעיף   לעניין

 
 ; ריתמועצה אזו קומית,מ צהעירייה, מוע ": מקומית שותר"
 
רירש ": נימוסד תכנו" אושויות  ועדה מקומית  ש  ,  ועדה מחוזית  ועדת משנה  לה, 

 ת משנה שלה; או ועד 
 
 כהגדרתו לעיל;  ":נושא משרה "
 
 ;כהגדרתו לעיל ": דתפקיבעל "
 
ות  לרששר  הציבור(, אלת  עמותה, חברה לתוע,  כל תאגיד )חברה ":ד עירוני תאגי"

מנ  בו  יש  על    בשיעורת  יומקומית  למנות 20%העולה  הזכות   ,  
אירקטוד מרים  זכות  ו  ו/או  רווחיםנהלים  תחום  לקבלת  יהיה   ,

 יה;התאגיד אשר יה העיסוק של 
 

האחרונו השנים  שלוש  שבמהלך  נככל  הת,  מטעם  המשרה  כיהושר  באחד  מציע  ן 
קומית ו/או שם  המ  שותרים )שם הרהדבנא לפרט את    –יל  לעהתפקידים המפורטים  

 יהן(:  ה כ ופה ב, התק רהן נושא המשכיה בו , התפקיד ש עירוניה  ידהתאג
 

 ________ __________________________________ .___________ 
 

 ________ __________________________________ .___________ 
 

________________________________ _____ ________________ . 
 

השנים    הריני .5.6 שלוש  במהלך  כי  על  לאשר  לחתימתי  זוהצהרשקדמו  לא  ה    קתי סיפ, 
עובד    בעירית רהט אור  ט ו/או לעובד בכיבעיריית רהבחר ציבור  ישיים לנתים א שירו

נהל בתאגיד עירוני, לרבות, עבור  נון ובנייה רהט ו/או למהמקומית לתכ  דה כיר בועב
 . רהט או מנהל בתאגיד עירוני בעיריית בכיר בור או עובד ר ציחנבתאגיד הקשור ל 

 
 :לעניין סעיף זה

 
יית רהט במהלך  מועצת עיר  כיהן כחבר  מד אושהיה מועכל אדם   ": רנבחר ציבו"

חרי ציבור  ה, לרבות, נבז  על חוזהלחתימה  השנים שקדמו    וששל
ה כהונתם  התפטרות,  אשר  )בחירות,  שהיא  סיבה  מכל  ופסקה 

 ית רהט; עצת עירי מכהנים יותר במו  אינםו,  פטירה(
 
העירייה ":ה עובד בכיר בעיריי" המ מנכ"ל  סגן  מהנדס העירייה,    כיר מז  נכ"ל,, 

סגןהע העי   ירייה,  העירייהמהנדס  גזבר  גזברות  רייה,  סגן   ,
וטרינר  עץ משפטי לעיריית רהט,  ריית רהט, יועיהעירייה, מבקר  

האדם כוח  מנהל  בעירייה;  אגף  מנהל  מנהעירייה,  הל  , 
 ובדים; י ועד העהתשלומים, חבר

 
המנוי ":עובד בכיר בועדה" מן  אחד  בהגדרכל  לעיל  ע ים  בעירייה,   ובדת  בכיר 

תפק  אשר משמתוקף  הוא  בידו  תפקיד  כבעל  גם  ועדה  מש 
הועדה  המקומית, מנהל  תו  וכן,  העוסק  המקומית,  עירוני  בע 

של בתחום   עובד  שאינו  חיצוני  תובע  )לרבות,  ובנייה    התכנון 
 יחידת הפיקוח על הבנייה; (, מנהל רייה או של הועדההעי
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 יל; לע  4.2הגדרתו בסעיף ": כתאגיד עירוני "
 
סמנכ נכ"למ ":עירוני מנהל בתאגיד " מנ,  כספים,  מנהל  מנה"ל,  תפעול,  כוח הל  ל 

   ר בתאגיד;   אדם או מבק
 

ים ים האחרונות, נושא המשרה סיפק שירותים לאחד הגורמככל שבמהלך שלוש השנ 
לעיל  ה אנ  –מפורטים  לפרט  הציבור  א  נבחר  )שם  הדברים  לו ת  שסופקו  העובד    או 

הג  משס  ורםהשירותים,  השירותים,  את  השירותיפק  שסופקו, הות  מתן    ים  תקופת 
 השירותים(: 

 
_______ ____________________________ .__________________ 

 
_ ___________________________________________________ ._ 
 

____________ _________________________________ .________ 
 

ל .5.7 במהלך  הריני  כי  השלו אשר  לחתימתי ש  שקדמו  הצהרה    שנים  כיהעל  לא  נתי  זו, 
ת רהט שירותים  סיפק לעיריי  צועי אצל ספק אשרכנושא משרה או כבעל תפקיד מק

)ע הרווכלשהם  בתחום  שירותים  אחזקה,  עבודות  קבלניות,  תים  שירוחה,  בודות 
,  בותרה, עמותה )לרד עצמאי )עוסק(, חבעוץ פיננסי(, בין כספק יחי ינוך, ייבתחום הח 

 :   ברה לתועלת הציבור(ח
 

 ף זה:ן סעילעניי
 
 כהגדרתו לעיל;  ":נושא משרה "
 
בכיר    בעל ": בעל תפקיד" כתפקיד  שהועסק  בין  הספק,  כספק  אצל  ובין  שכיר 

ח  יועץ  לרבות  לספק,  החיצוני  בתיצונ עצמאי  תפעול,  י  חומי 
 , תקציב או כוח אדם; פיננסיים

 
השנים  ככל שלוש  נו  שבמהלך  התפקיהמששא  האחרונות,  באחד  כיהן  דים  רה 

ופה בה  קיד בו שימש, התקנא לפרט את הדברים )שם הספק, התפ  –ים לעיל  המפורט 
 :  כיהן(

 
__________________ .___________________________________ 

 
_________ ____________________________ ._______________ 

 
ל .5.8 שלוש  הריני  במהלך  כי  ל אשר  שקדמו  כ   מתי חתיהשנים  לא  זו,  הצהרה  יהנתי  על 

של רשות    או תאגיד עירוני  רשות מקומית המצויה במחוז הדרום   א משרה אצלכנוש
ו/או של מוסד תכנוני במחוז הדרום ו/או לא הייתי    המצויה במחוז הדרוםמית  מקו
    ים הנ"ל:תפקיד לאחד הגורמבעל 

 
 לעניין סעיף זה:

 
 ה אזורית; ועצ, מ מועצה מקומית עירייה, ": ת מקומיתרשו"
 
רירש ": כנונימוסד ת" ושוי,  ות  ועדת משנה שלה,  או  עדה מחוזית  ועדה מקומית 

 דת משנה שלה; או וע
 
 לעיל;   כהגדרתו ":נושא משרה "
 
 כהגדרתו לעיל; ": בעל תפקיד"
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לרשות    , חברה לתועלת הציבור(, אשרה, עמותהכל תאגיד )חבר  :"רוני תאגיד עי"
ב יש  בשיעמקומית  מניות  על  ל העוור  ו  ל20%ה  הזכות  מנות  , 

ה תחום העיסוק  י הלים ו/או זכות לקבלת רווחים, יהורים או מנדירקט
 יה; יה ל התאגיד אשרש

 
שלו שבמהלך  בא  שככל  כיהן  המציע  מטעם  המשרה  נושר  האחרונות,  חד  השנים 

ת המקומית ו/או שם  נא לפרט את הדברים )שם הרשו  –לעיל    פקידים המפורטיםתה
 הן(:  קופה בה כיהמשרה, הת קיד שבו כיהן נושאפ הת ני,התאגיד העירו

 
_________________________ ___________________________ ._ 

 
__________________ _ .__________________________________ 

 
_________ ____________________________ .________________ 

 
ל .5.9 כי  הריני  האשר  ששת  שקדמובמהלך  לרשויות ולבחיר  חודשים  האחרונה   ת 

בחו  המקומיות אוקטובר  )נערכו  בתפ2018דש  שימשתי  לא  )בהתאם ק(,  רשמי  יד 
ר מועמד כלשהו שהתמודד לראשות עיריית ועב  ת לרשויות המקומיות(לחוקי הבחירו

ע ו/או  לרבור  רהט  הע שימה שהתמודדה  במועצת  לא עסקתי  כן,  כמו  רהט;  גיוס  יר 
גי  ו/או  למכספים  תרומות  שהוס  עירי ועמד  לראשות  ו/תמודד  רהט  לרשימה  ית  או 

רהט;  כ העיר  למועצת  שהתמודדה  לאשכלשהי  הריני  כן  בעמו  אני  כי  לא  ר,  צמי 
ו/א  כספים  שהתמ  ו תרמתי  למועמד  תמורה,  ללא  כלשהם  שירותים  ספקתי  ודד  לא 

 .  ות למועצת העיר רהטרשימה כלשהי שהתמודדה בבחירט ו/או ל ראשות עיריית רהל
 

שששתככל שבמה לב  לך  לרשהחודשים שקדמו  ו/או ויות המקומי חירות  ות, המציע 
יית  ר, עבור מועמד לראשות עימפורטות לעילבאחת הפעולות ה  קנושא המשרה בו עס

רים )שם  ליו לפרט את הדבעהט,  רהט ו/או עבור רשימה שהתמודדה למועצת העיר ר
שבוצעה    הפעילותהתפקיד ו/או  צעו הפעולות, מהות  המועמד או הרשימה שעבורם בו

    (:שא המשרה בוציע או נוידי המ-על
 

_________________________ ____________________________ . 
 

 ___________________ _ ._________________________________ 
 

______________________________________ ._______________ 
 
יית רהט  ו/או עיר  לתכנון ובנייה רהטמקומית  ב כי הועדה השר כי הובהר לי היטהריני לא .6

נכרת מכוחו  ו/או החוזה שות המציע במכרז  פרות לעצמם את הזכות לבטל את השתת שומ
אם יתברר כי   חוזהיריית רהט ו/או כל התקשרות אחרת שנעשתה במסגרת העבין המציע ל 

לעהצה או  רותיי  נכונות  אינן  מדויל  מניאינן  שקיימת  או  את יקות  המונעת  ת  התקשרו  עה 
לרבות בגין   , ל ניגוד עניינים ו/או קרבת משפחהית בחוזה בש עדה המקומהעירייה ו/או הו

יווצמצב ניגוד עניינים או קרבים שבהם  ,  משפחה במהלך תקופת קיומו של חוזה זה  ת ר 
  גד עיריית רהט ו/אותביעה כנשה ו/או זכות ו/או ו/או דרית מראש על טענה א ר בזואני מוות

 לה.  ת בנסיבות א ל ההתקשרומטעמן, בגין ביטו ית ו/או הועדה המקומ
 

  , מעות הנובעת מהצהרתי זו ב וכך גם המשזו מובן לי היט  ההריני לאשר כי האמור בהצהר .7
 והריני לאשר כי כל אשר הוצהר לעיל הנו נכון.  
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במקרה  אני .8 כי  יחול  מתחייב  הצבו  בתוכן  שינויים  דלעו  להעהרתי  עשויות  אשר  מיד  יל, 

את  עני   מציעה  אותי/  ניגוד  של  אעב במצב  המידעינים,  את  של    יר  המשפטית  למחלקה 
 ה. בהתאם להנחיותי להעירייה ואפע 

 
 

_ ___________ _ 
 חתימת המצהיר/ה 

 
 אישור

 
_______ עו"ד  הח"מ,  _____  ______אני  כימאשר/  ____, מ.ר.  בזה  ביום    ת 

בפני ____________ _ התייצב/ה  מר/__  זי _________גב'  י  אשר  עצמו/ה    הה/תה_______ 
____________בת.ז.   להמו/ שמספרה  ולאחכר/ת  אישי,  באופן  שהזהרתי  כיר  עליו/ה    יו/ה 

הלהצהיר   וכ את  יעשה/תעשה  אמת  לא  אם  יהא/י  הקבכן  לעונשים  צפוי/ה  בתהא  חוק,  ועים 
 עליו בפניי.  וחתם/ה תצהירו/הכונות  את נ ישר/הא
 
 

 _____________ ___ 
 ותמת( )חתימה +חו"ד ע
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 9טופס מס' 
 

 ובדים העסקת ע םות בדבר קיום החקיקה בתחובתצהיר התחיי
 

את האמת וכי  ומר  רתי כי עלי ל _____ לאחר שהוזה_ __ ת.ז. _________אני הח"מ ________
 כדלקמן: זה ר/ה באעשה כן, מצהיצפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אהיה 

 
רז מס' כ(, במסגרת מ____ )להלן: "המציע"מטעם _____________ היר זה  י נותן תצהננ  .1

" )ל   15/2020 והתקנ  שעניינו "(  רזכמההלן:  אספקה  של  רכישה,  רחובה    מסגרת ו   ספסלי 
 ( ברהט.2020)
 

 מטעמו.   ירי זההיע, ומוסמך לתת תצ______ אצל המציד __________אני משמש בתפק .2
 

המצי .3 כי  להצהיר  כלהריני  את  מקיים  עהחובו  ע  המוטלות  בת  שמיליו  זכויות  עניין  רת 
העבופי  -על  בדים,עו צוויחוקי  הקיבוצייההרחבה    דה,  המציוההסכמים  על  החלים  ע  ם 

ל  "עני כמעסיק.  זה,  תצהירי  העב ין  א ודהחוקי  כל  הם  החוקים  ",  מן  להלן, חד    המפורטים 
 חוקים אלה:   ו מכוחנ וכן, תקנות שהותק

 
 ; 1945, הודעה(ות משלוח יד ) פקודת תאונות ומחל .3.1
 ; 1946ודה, טיחות בעב דת הב פקו .3.2
 ;1949 -ררים )החזרה לעבודה(, תש"טשוחחיילים המה  חוק .3.3
 ; 1951-אוחה, תשי"ה ומנק שעות עבודחו .3.4
 ; 1951-י"אתש  שה שנתית,ופחוק ח  .3.5
 ; 1953-"גחוק החניכות, תשי  .3.6
 ;1953-תשי"ג ,  חוק עבודת הנוער .3.7
 ;1954-י"ד ים, תשש חוק עבודת נ .3.8
 ; 1954-עבודה, תשי"דקוח על ה רגון הפיחוק א .3.9

 ;1958-י"חשחוק הגנת השכר, ת .3.10
 ; 1959-תשי"ט סוקה,וק שירות התעח .3.11
 ; 1967-רום, תשכ"זעבודה בשעת חי חוק שירות  .3.12
 ; 1995-ולב[, תשנ"ה]נוסח מש לאומי וק הביטוח הח .3.13
 ; 1957-"זקיבוציים, תשיחוק הסכמים  .3.14
 ; 1987-"זינימום, תשמשכר מ  חוק .3.15
 ; 1988-ן ההזדמנויות בעבודה, תשמ"חויוחוק שו  .3.16
 ; 1991-"אן(, תשנא כדיים )העסקה שלעובדים זר חוק  .3.17
 ;1996-"ו כוח אדם, תשנ חוק העסקת עובדים על ידי קבלני .3.18
 ; 1998-שנ"חוגבלות, תים עם מ לאנש וויון זכויותד' לחוק שפרק  .3.19
 ; 1998-תשנ"ח הטרדה מינית,  לחוק למניעת  8סעיף  .3.20
 ; 1957-"זם, תשייחוק הסכמים קיבוצי  .3.21
 ;2001-אם ולהתפטרות, תשס"לפיטורי ה מוקדמת חוק הודע .3.22
 ;2000-לחוק מידע גנטי, תשס"א 29סעיף  .3.23
   ;2002-בתשס" אי עבודה(,ק הודעה לעובד )תנחו .3.24
 ; 2006-ס"ושעת חירום, תשחוק הגנה על עובדים ב .3.25
ת או במינהל  דים )חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידועוב הגנה על    וק א לח5סעיף   .3.26

 ;1997-תשנ"ז  תקין(, ה
 

וכן, כל בעל זיקה אליו  יר כי  ה הריני להצ .4 ים  ת גופעסקאו  זה בחוק)כהגדרת מונח  המציע, 
ים  השנ  3-י עבירות ביותר משתהורשעו ב"( לא  יקהז  בעל"  להלן:)  1976-תשל"ויבוריים, הצ

ממוע האד  האחרונות  למכר חרו ההרשעה  הצעות  להגשת  האחרון  למועד  ועד  זה, נה  ז 
 חוקי העבודה. שעניינה הפרת  בעבירה 

 
ם בשל ספיימים כו עיצויקה אליע או על בעל זני להצהיר כי לא הוטלו על המצי ן, הריככמו   .5

אחרון  ות שלפני המועד הם האחרונ לוש השני ה במהלך שי העבודל חוקמשש הפרות ש  יותר
 למכרז.  ת להגשת הצעו

http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18835
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18835
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/DB32620A-EAD8-4B73-BC90-A5AEE373AEEF,frameless.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/DB32620A-EAD8-4B73-BC90-A5AEE373AEEF,frameless.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18742
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18742
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/25D81D9F-DE2C-473A-9FD2-F5F68352BB8A.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/25D81D9F-DE2C-473A-9FD2-F5F68352BB8A.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/30C02A20-3BA3-49CF-8768-F93A9860AD46,frameless.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/30C02A20-3BA3-49CF-8768-F93A9860AD46,frameless.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=288908
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=288908
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/2BFAC7B1-E7B0-4441-BC6C-2AC6107BFF3F.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/2BFAC7B1-E7B0-4441-BC6C-2AC6107BFF3F.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/EF5DCC9A-852D-4F5E-8C22-8DA0CF8F4C25.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/EF5DCC9A-852D-4F5E-8C22-8DA0CF8F4C25.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=291586
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=291586
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
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/5BCFBF7C-5B02-48F0-B19B-277B21CAC420,frameless.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/5BCFBF7C-5B02-48F0-B19B-277B21CAC420,frameless.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=255262
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=255262
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/82CF3999-915B-4D33-BE32-48D61416302D.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/82CF3999-915B-4D33-BE32-48D61416302D.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/F222C0BC-054F-4996-A9AD-5E8E3D8ED21F.htm?WBCMODE=presentationun
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/F222C0BC-054F-4996-A9AD-5E8E3D8ED21F.htm?WBCMODE=presentationun
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=135665
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=135665
http://www.moit.gov.il/NR/exeres/2869E4AD-3C22-41DD-91D8-08054F8F40E4.htm
http://www.moit.gov.il/NR/exeres/2869E4AD-3C22-41DD-91D8-08054F8F40E4.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=221320
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=221320
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/5D0DD993-E5F3-4079-8880-59C5D176F508.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/5D0DD993-E5F3-4079-8880-59C5D176F508.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/66F4DD4E-FA4A-4B76-94BC-DC29543471DE,frameless.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/66F4DD4E-FA4A-4B76-94BC-DC29543471DE,frameless.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/41B7D460-C8B8-447C-B9C8-CFAEA1E367D4.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/41B7D460-C8B8-447C-B9C8-CFAEA1E367D4.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/B2BB22C7-72A7-4B73-85AF-BB55F43FAA92,frameless.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/B2BB22C7-72A7-4B73-85AF-BB55F43FAA92,frameless.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/86A87DC2-C719-41A9-8109-C272DCB0D0E2.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/86A87DC2-C719-41A9-8109-C272DCB0D0E2.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/86A87DC2-C719-41A9-8109-C272DCB0D0E2.htm
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עלענ הוטל  שבגינן  הפרות  מספר  יראו  זה  כהפיין  כספי  נייצום  אם  אחת,  אישור  רה  תן 
הה והסממינהל  בדרה  ההפרות  כי  התמ"ת  במשרד  עובאכיפה  כלפי  ב וצעו  אחד  תקופה  ד 

 לו שכר.  סיסה משתלםעל באחת ש
 
לות  לוביצוע העבודות הכ ר במסגרת המכרז לציע תיבחתו של המככל שהצע  לאשר כיריני  ה .6

  ופת החוזה בכל תקיקיימו  או מי מטעמו  /י להתחייב )גם בשם המציע(, כי המציע ורינבו, ה
מ המככשייחתם  ירז,  וח  על  שיועסקו  העובדים  ביצוד לגבי  לצורך  העבוד ו  החוזע  לפי  ה  ות 

לעיל(, וכן, בכל כהגדרתם  )  העבודהחוקי  חד מת בכל א פורטוישות החוק המדראת  מור,  כא
העתי העבודה  שיהיו  די חוקי  קיימים(  קףבתוים  עבודה  לחוקי  תיקון  בכל  )לרבות,  וכן,   ,

ככל    כמעסיק ובכל ההסכמים העתידיים,המציע    החלים עלהקיבוציים  ראות ההסכמים  הו
 ם אלה.הסכמיהוצאו על פי י ההרחבה שצוו לרבותתוקנו ו/או י  ,שייחתמו

 
רה של הפ   זה, תהווהי  יע כמפורט בתצהירתחייבויות של המצהפרת הה  היטב כי  הובהר לי

 אית לבטל חוזה זה.  ירייה תהיה רשריית רהט, והע החוזה שייכרת בין המציע לבין עי
 

 .  תי וזו חתימתי, ותוכן תצהירי אמזה שמ .7
 
 
  ____________ _______ 
   

 
 מות חתימה יא

 
מאשר   ביהנני  ____כי  הוום  בפני______  מר/גב'  _______  פיע  עו"ד,   __

מסת  ת/נושא  __________ ___________  ו _______________  _________   '.ז.  לאחר  , 
ת האמת  לומר אזהרתיו/ה כי עליו/ה , והר לעיל ית חתימתו/ה על התצה לו/ה את משמעוסברתי  שה

נכונו  אישר/ה  ה כן, אם לא ת/יעש  בועים בחוק ם הקוי/ה לעונשייהיה צפוכי ת/ ה  /ת הצהרתואת 
 י.   וחתמ/ה עליה בפנ   דלעיל

 
 
 
 
 "ד עו ________,_______  
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 10' מסטופס 
 

 ר רישום פלילי הצהרה בדבר העד
 ציע( משרה אצל המה באמצעות נושא את ההצהר  איש למל,  הנו תאגידהמציע אם )
נהלים(  נכ"ל, ממ שרה )דירקטורים,ונושאי המ תמבעלי המניועל כל אחד , בנוסף)

 הצהרה זו(הכוח המצורף לעל ייפוי   ד בנפרתום לח
 

שהוז __________  מהח"  אני לאחר   ,_________________ ת.ז.  כדין  _____  עליי  הרתי  כי 
ללהצהי אם  וכי  האמת  את  כן,  אר  הקבועים  אעשה  לעונשים  צפוי  מצהיר    אהיה  בזאת  בחוק, 
 ן:  כדלקמ

 
)להלן:  _______  ________   בחברת_  _________________ _  בתפקיד  שממש  אני .1

 ( דיתאג הינו המציע אשרכ "( )ימולא יעהמצ"
 
למכרזז  רתצהי .2 המציע  של  הצעתו  הגשת  במסגרת  ניתן  מס'  ה    עניינו ש  15/2020  פומבי 

 .  "(המכרז )להלן: " ( ברהט2020) מסגרתו י רחובספסלספקה והתקנה ארכישה, 
 
ם  באים )יש להשליים התאגידים או האנשהם ה  עת של המציצהיר כי בעלי המניולה  יינ הר .3

   :(יחס לכל אחד מבעלי המניותהסעיף ב את
 

 ___________ ./ח.פ. ____ .זת)חברה/מר/גב'(: ____________  שם .3.1
 

 פ. _______________ .ז./ח. ת____________ ברה/מר/גב'(:  )ח שם .3.2
 

 _____ ז./ח.פ. __________.ת ___ ______רה/מר/גב'(: ___ )חב שם .3.3
 

  הסעיף  את   להשלים )יש    הבאים  םאנשיה  הם   המציע  אצל   שרההמ   נושא  כי   צהיר לה  נייהר .4
"ל,  כלמנ  משנה"ל,  מנכ,  ןדירקטוריו  יחבר:  "משרה  נושא. "המשרה  מנושאי  אחד  כלל  ביחס
 אנוש וכיו"ב(:  מנהל כוח אדם או משאבי ,עולמנהלי תפ ,כספים מנהל "ל, סמנכ

 
 . ____: _____________ ה/ידו קתפ ______ .ז. ____ת________ ____ ' גב/מר .4.1

 
 ______________. _ _ה: _/תפקידו . __________ .ז ת____ ____גב' ____ /מר .4.2

 
 _. _____________ ה: ___ /תפקידו ____ .ז. ______ תגב' ____________ /מר .4.3

 
כי    הנני .5 במהלך    ציעהממצהיר  הורשע  לה   )שבע(  7לא  שקדמו  הההשנים  למצע גשת  כרז  ה 

 מכרז(.   כי המסמל  9.8.3.2ף סעי בקלון )כהגדרתה  ש עמהי פלילית ש הורשעתי בעבירה
 

הבאיקלון  עמה  שיש  הבעביר   הורשע  שהמציע  ככל הפרטים  את  לציין  נא  לכל,  )ביחס    ם 
 עבירה(:  

 
 ___________. (: __ תיק מספרערכאה, ) המשפט  בית קתי פרטי .5.1

 
 ___________.______ : בירההע סעיפי  ותיאור העבירה מהות .5.2

 
 ______________.: _ יןד  גזר מתן מועד .5.3

 
 ____.____ : ______הדין רגז .5.4
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כי    הנני .6   ההצעה למכרז )שבע( השנים שקדמו להגשת    7שעתי במהלך  רו לא ה  אנוכימצהיר 

   גדרתה במסמכי המכרז(.עמה קלון )כה בעבירה פלילית שיש 
 

בעבי   שהמצהיר   ככל נא לרה שיש עמה קלוןהורשע  )ביין אצי,  חס לכל  ת הפרטים הבאים 
 רה(:  יעב

 
 ________. (: _____ תיק מספר)ערכאה,  טהמשפ  בית תיק פרטי .6.1

 
 : _________________.העבירה סעיפי  אורית ו העבירה מהות .6.2

 
 _____.: __________דין זרג מתן מועד .6.3
 
 : ______________.דיןה גזר .6.4
 

טו בסעיף  ות של המציע  )שפורהמני   יבעל ול  חקירה שביצעתי מ מצהיר, לאחר בדיקה ו   הנני .7
נושאי המלעיל  3 ומול  )שפורשרה  (   תהמניו  מבעלי   אחד  אף עיל(,  ל  4סעיף  טו בשל המציע 

ת ההצעה  ( השנים שקדמו להגש)שבע  7מהלך  אצל המציע לא הורשע ב  המשרה   נושאי ו/או  
   כרז(. מה קלון )כהגדרתה במסמכי המבעבירה פלילית שיש ע למכרז

 
לציין  נא    ה שיש עמה קלון,בעביר  הורשע   שרההמ  מנושאיאו  /ו   יותהמנ  לימבע  חדשא  ככל

 (:  בנפרד םדא לכל וביחסס לכל עבירה, אים )ביחם הבאת הפרטי
 

 ____. ___________: המשרהנושא /המניות  בעל שם .7.1
 

 _______. (: ______תיק מספרה, )ערכא המשפט  תבי תיק פרטי .7.2
 

 _______.____ _____: _העבירה סעיפי  ורותיא העבירה מהות .7.3
 

 __________._____ :דין גזר מתן מועד .7.4
 

 .____: __________ יןהד רגז .7.5
 

כי    הנני .8 ו/או מי מבע  נגד  ועומד  תלוי  לא,  יתבדיקה שביצע  לאחרמאשר  לי המניות  המציע 
עמה    שישאישום בגין עבירה    כתבהמשרה של המציע,    מי מבין נושאיאו כנגד  /ול המציע  ש

   מכרז(.קלון )כהגדרתה ב 
 

כנגד    ו/או ניות של המציע  י המו כנגד אחד מבעלר ו/איכנגד המצה שכנגד המציע ו/או    ככל
כתבאח הורגש  המשרה  מנושאי  אתא  ד  לציין  נא  קלון,  עמה  שיש  בעבירה  הפרטים    ישום 

 דם בנפרד(: , וביחס לכל אים )ביחס לכל עבירההבא
 

 ________. _____: __המשרהנושא /המניות  בעל שם .8.1
 

 __. ______(: _____ קתי מספר)ערכאה,  פטהמש  יתב תיק פרטי .8.2
 

 __________._______  :ירההעב סעיפי  יאורות  ההעביר  מהות .8.3
 

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

 
 
 

 המצהיר   תחתימ 
 
 

 :אישור
 

עוהח  אני  _________ מא"מ  כ/שר"ד,  הת   _________ ביום  בפ י  מר/נופיע/ה  גב'  י 
________(  __ ' _______מס.ז.  ת  פי  עלת  /זיהיתיוית )המוכר/ת לי איש___  ___________ 

הקבועים    פוי/ה לעונשיםאמת כי יהיה/תהיה צלהצהיר את הולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה  
 ה בפניי. עלי   ה/ל וחתםונות ההצהרה הנ" , אישר/ה את נכיעשה/תעשה כן בחוק אם לא 

 
 

 "ד וע _______, ______  
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 ילית היעדר הרשעה פלדבר  נספח לתצהיר ב

 ת ואת כל נושאי המשרה על נספח זה( וי תים בנפרד את כל בעלי המנ)יש להח
 
 

___אנ הח"מ  תי,   ________________ ____ י .ז./ח.פ.  בזה  נותן  כח  ________,  והרשאה  יפוי 
ליועץ המש  לעיריית רהט )עו"ד שרון שירייע   פטי של ו/או  ו/א ת רהט  עיריית רהט  למבק   וטיין(  ר 

פלילי המתנהל על ידי המטה  ה  מידע אודותיי שמצוי במרשםן ולקבל  לעיימר אבו האני(,  ר עא)מ
 רושלים. רת ישראל, י הארצי של משט

 
ם,  ילי ותקנות השבילחוק המרשם הפל  12  פי סעיף והרשאה זו ניתנים על  ספק, ייפוי כח למען הסר  

 ה. זמכח חוק  , והתקנות שהוצאו1981-אמ"התש
 
 
 
 

 חתימה   ______ ____ תאריך: ______
 
 
 
 
 

    _____________________ 
 ותמת התאגיד ח     

 
 

להגישם יחד עם  המצ"ב לעיל, ויפוי הכח וההרשאה    ל התאגיד עליש להחתים מורשי חתימה ש
 למכרז. ההצעה 
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 11טופס מס' 
 

 אנשים עם מוגבלות ות לכויויון זחוק שו פי -לע ירתצה
 
 

____מ"הח  אני   עליי   כי  שהוזהרתי  לאחר_,  _____ ______   שמספרה  .ז.ת  בעל _________  , 
  תבבכ  מצהיר,  בחוק  יםהקבוע  עונשיםל  צפוי   אהיה  כן  אעשה  לא  אם  וכי,  האמת  תא  להצהיר
 . כדלהלן
 

 "(.המציע""מ )להלן בע___  ________________ ב מניותל בע /מנהל/כשותף משמש ניא .1
 
גבלות,  עם מו זכויות לאנשים  יון  חוק שוו  ל  9יף  אות סערבהתאם להועושה תצהירי זה    יאנ .2

  צעתה  מהגשת  כחלק  זאת(,  "ויון זכויות לאנשים עם מוגבלותוש  חוק)להלן: ",  1998-תשנ"ח
(  2020)  מסגרתו  ספסלי רחובה של  רכישה, אספקה והתקנ שענייננו    15/2020כרז  למ  המציע
 (.  "רז מכה)להלן: "ברהט 

 
-"חהתשנ,  מוגבלות  עם  לאנשים  ת וזכוי  שוויון  לחוק  9  סעיף  וראותלה   בהתאם  רההצה .3

1998 : 
 

 : להלן  האמורים מבין הרלוונטי יףהסע   את לסמןהמציעים  על .3.1
 

, מוגבלות  עם  לאנשים  יותזכו  שוויון  לחוק  9  סעיף  הוראות :'א חלופה  .3.1.1
 .  מציעעל החלות  אינן

 :או
 

 עם מוגבלות, ת לאנשים  ושוויון זכוילחוק    9סעיף    וראותה ':ב חלופה  .3.1.2
 .   אותן מקיים  והוא  מציעעל ה חלות

 
ולסמן בחלופות המשנה להמשיך    יש  -לעיל    3.1שסימן את החלופה ב' בסעיף    ציעלמ .3.2

 הרלוונטיות להלן: 
 

 . עובדים  100-מ פחות   מעסיק מציעה ': א חלופה  .3.2.1
 

 :או
 

מתחיעובדים    001מעסיק    ציעמה : ב' חלופה  .3.2.2 והוא  לפנות לפחות,  יב 
משרד   הרווהעבולמנכ"ל  החברתיים דה  והשירותים  חה 

חובות  יישום  בחינת  לפי  לשם  שווין    9סעיף  יו  לחוק 
הצורך   ובמידת  ה  לשם  –זכויות,  בקשר קבלת  נחיות 

 ישומן.  לי
 

 4.2 סעיף  למילוי דגשים .3.3
 

  וחה ו הר  העבודה  דמשר "ל  למנכ  ות לפנ  רבעב  התחייב  עישהמצ   המקרב .3.3.1
לעיל(,    4.2.2יף  ראה: סעיל )( לע 2)  חלופה  הוראות  ילפ  החברתיים  ותיםוהשיר 
  הוא,  חלופה  באותה  כאמור  התחייב    הוא  יהשלגב  התקשרות  עמו  נעשתהוכבר  

כי   מפנה  מצהיר  ל כנדרש  הנחיות  קיבל  ואם  סעיף  מנו,  לפי  חובותיו    9יישום 
שוו לח לא ו יוק  זכויות  הנשים  ן  מוגבלות,    פעל   גם  וא ה,1998-תשנ"ח עם 

 . ליישומן
 

)   עלמצי .3.3.2 החלופה  את    מתחייב   הוא(,  לעיל  4.2.2  סעיף :)ראה  יללע (2שסימן 
העתק   והשירותים  מתצהיר  להעביר  והרווחה  העבודה  משרד  למנכ"ל  זה 

בת החבר התקשר   30וך  תיים  ממועד  שתהיה    ככל )  העירייהותו  ימים 
 ר(.  ומ רות כאתקשה
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  מטעם   כהצהרה  ף א  תיראה  היא   מכך   לגרוע   בלימו,  באחריותיו  אישית   הינה  זו  תי הצהר .4

 . זו הצהרה למסור  ותיא  הסמיך אשר, המציע
 

 .אמת  - תצהירי ותוכן  תיחתימ  זו, שמי זהו כי מצהיר אני .8
 
 

 
 _____________ 

 ה / רהמצהי  תחתימ
 

 אישור
 

_________  הח"מ,    אני ____מעו"ד  ביום  ב  מאשר/ת_,  .ר.  כי  התייצ_____ זה  ב/ה  _______ 
מ ____/ רבפניי  אשרגב'  עצמו/ה    ____________    פרהשמס  .ז. בתזיהה/תה 

  וכי   האמת  את  להצהירה  / עליו  כיה  /רתיו שהזה  ולאחר,  אישי  באופן  לי_________/המוכר/ת  ___ 
ה  /ורתצהי  תונו נכ  אתה  / אישר,  בחוק  בועיםהק  לעונשיםה  / צפויתהא  / יהא  כן  תעשה/יעשה  לא  אם

 .פנייב ליועה  /וחתם
 
 

_____ ________ 
 "ד עוה  מתיחת
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 12טופס מס' 
 

 ת יפ פס הצעה כסטו
ליתר    ה ולצרף אותהוסגורלהכניס למעטפה נפרדת  יש  פית  הכס עה  את טופס ההצ ]

ההצעה.מס תפתחהמע  מכי  לאחר  טפה  הצתנא  דיקתב   רק  הסף.  כי  ספיות עות 
יש  .  בדקה לא תיכול  הוההצע  הסף  לע  עהצהה סילת  , יביאו לפלוין גשיצורפו באופ

 [ או להורידו מאתר העירייה המכרז,עם יתר מסמכי  ביחד  סת הטופא קבללווד
 

   בודלכ
  זיםמכרועדת ה

 עיריית רהט 
 

 נ,ג.א.
 

 ( 2020) תסגר מו ספסלי רחובהתקנה של אספקה ו רכישה, 15/2020 ס'ממכרז  הנדון:  
 
הח"מ   .1 __בע____  ______________אני  ח.פ.  מגיש  ______"מ  ל_____,  הצעה    ספקה א,  רכישהבזאת 

רחוב של  והתקנה   )  ספסלי  לתנ,  רהטב (  0022ומסגרת  המכרז בהתאם  ב זא,  ןשבנדו  אי  הקבועים  מת  ועדים 
 י.  עימ  חוזה הרייה על  העי ממועד חתימת שימנו במכרז 

 
הצהר .2 מילוי  טרם  כי  לאשר  קר פית  כסעה  יני  את  תאזו,  היטב  מסמכיו הי  על  ל  מכרז  כל  השונים,  רבות, 

חישוב הניקוד  הכספצעה  העוסקים בהגשת הההסעיפים   וכן, אופן  כאמור,  בגין ההצעה הכספית  ית למכרז, 
ת בכל הנוגע  דרישה ו/או זכו  וטענה ו/א את הדברים, אני מוותר בזאת על כל  נתי היטב  קראתי והב ולאחר ש

מנ  שבו  המכ מסמ  יםוסח לאופן  כזרכי  לרבות,  ו/או    ל,  הנוהנתונים  ההצעותהפרטים  להגשת  הכספיות    געים 
הולרב,  למכרז ו/א   פריטיל  תידית שע והתקנה  רת לאספקה  מסג  חוזה הוראות הנוגעות לקיומו של  ות  ו  ציוד 
 . , על בסיס הצעה כספית זונוספיםריהוט 

 
ו/  נה ו/אול טעכ  על   מוותר בזאתני  אהדברים,    ת היטב אאתי והבנתי  רק אחר של .3   זכות בכל הנוגע   או דרישה 

מכרז ו/או  ההצעות ל להגשת  או הפרטים הנוגעים  /ים ונתונבות, כל ה כרז, לרסמכי המ סחים מנו מ  ופן שבולא
 .רזמכ ב כאי הזוכהכספי לו יהיה זלמרכיב ה

 
עליי   .4 כי  והודגש  לי  ברורה  הכספית  ההצעהאת  למלא  הובהר  ול  בצורה  ו/אווקריאה  מחיקות    נים, קותי   לא 

 הדפסה.   או במכונת  דבכתב י
 
כי  ידוע   .5 ו/או תבמקר לי  לזכויות החתימה(  תום  י לח עלייקון, כאמור,  ה של מחיקה  למקו )בהתאם  ם  בסמוך 

   ול את הצעתי. ים לפסעדת המכרזורת תהא רשאית המחיקה/התיקון אח
 
מילוי   איבות,  )לר  רזהמכבהתאם להוראות  לא תמולא    בו הצעתי הכספית הזוקרה שבמ   הובהר לי היטב כי .6

  .הצעתי זואת  ול לפס שאית ם רה ועדת המכרזי(, תהיה של נתוניםו/או השמט הכספית במלואה  הההצע 
 
והמע"מ יצורף לה    כוללת מע"מ ינה  א  צעת לעיל,צעה הכספית המו ה רה שתשולם בהתאם לתמו ה   ידוע לי כי .7

 . פי דין-שיעורו עלתאם לבה בנפרד
 

לאשר  .8 זו    הריני  הצעתי  כת  וללכ כי  העליואת  ל  ת ל  השירותים שהדרושות  מתן  ביצו  ם  ו/או  ו/או  העבודה  ע 
 ין.  דקבוע ב שלומים לעובדים שלא יפחתו מ ות תלרב בהתאם לחוזה,פקה האס

 
ה בהליך הנ"ל, הצעה  כה ואז מידל מחייבת אותי לכל דבר ועניין, ובפורטת לעיצעתי הכספית המידוע לי כי ה .9

 ם עמי. תחשיי זהחוה  ה שלפיאת נספח התמורווה זו תה 
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כי הצעיהר .10 זו מני לאשר  לאחר  ה  ל שבדקתי את כל מסמכוגשת  הי המכרז,  ומפרט  המ  ה חוזרבות,  לו  צורף 
  הצעתי זו מוגשת לאחר בדיקה ובחינהכרז, וכי  נייה במסמכי המסמך אחר אליו יש הפהשירותים, וכן, כל מ

ו  סמכי המכרז ו/אמנת האמור בבהלחוסר  גע  ובכל הנדרישה ו/או תביעה  או  / לא תהיה לי כל טענה וומור,  כא
 .  שמרא  וותר עליהם כרז ואני מהפנייה במסמכי המ י אליהם ישמסמכ

 
 רהט: לי רחוב בספס תקנה שלהו עבור אספקהההצעה הכספית להלן  .11
 

 2ג ספסל רחוב סו 1רחוב סוג ספסל  דמס
 ( ( 4ג)מסמך  )ראה  ( ( 3ג) מסמך  )ראה  

   
   :  מילים(ליחידה )מחיר 

   
   מחיר ליחידה )מספרים(: 

   
   ( 17%מע"מ )

   
   ליחידה )כולל מע"מ( "כ הס
 

,  י הרחוב הנ"למשקל שיינתן לכל אחד מסוגי ספסלהבעת בחירת ההצעה הזוכה,  ע לי כי  כי ידו  הריני לאשר .12
כלוכי ה הסופית של  ספס  כמות  מסוגי  הזוכהשב ים  מחירל  לי הרחוב תהיה בהתאםאחד  ובההצעה  ף  כפו, 

 . המאושר שיעמוד לרשות העירייהתקציב  ל
 

בהצעתי    בו חירים שאנקמוכי ה ב,  לי הרחוסספוגי  שני סרים ל למלא את המחיעליי    לאשר כי  ינ, הריו כןכמ .13
וע דבר  לכל  אותי  יחייבו  מניזו,  כחלק  לא  וזה חין  גם  שיחול  אסהמסגרת  ם  קנתוהת  פריטיםה פקת  חר 

שלב  מב רחוב מרכז  סגרת  לספסלי  בהתאם  והכל  הלה  .81בסעיף    וראמ,  להציע  לצעזמנה  לעניין )  מכרזות 
 ( ירייהעידי ה-עלמש תמו אופציה ל, אם הוהכשים לאחר מכן )חוד  81 -, ולסגרת(ם מהסכ

 
רכישות  הע  וביצכן,  -עלו,  2397החלטת ממשלה מס'    מכוח הנו  רכישות  הציבי לביצוע  מקור התקהכי    דוע ליי .14

 משרד הפניםשור  אי  תנה בקבלתלתשלום, מוחשבונות  ה  כל  שוראי, וכן,  רזכהמו  2397החלטה    מכוח  כאמור
הבבח  או ו/ כל    ליתהיה    ולא,  מטעמוקרה  רת  תלוטענה  ו/או  דרישה  ו/אאו  בכל  ו  נה  לעיכוב    הנוגע עילה 

 . או משרד הפניםר ו/הבקרה כאמו  חברת שלבלת אישור  בקים שמקורו תשלומ
 

  עםמט  בכתב )אישור  לי הרחוב  ספס  כלל של  ועפ ה בק לאחר אספקואה, תשולם לי ר במלכי התמורה    ידוע לי .15
, ידוע לי כי התשלום כאמור  2397ממשלה  ת  החלט   במקרה של רכישה שהמקור התקציבי לה הוא   . (העירייה

ליהיה     30וצע בתוך  יב  והוא  רהתשלום כאמוע  יצו לב  פניםשרד הרת הבקרה של מלת אישור חבאחר קברק 
 .הבקרה ת שור חבראי תד קבל מועמ ם עסקי ( ימישים)שלו

 
 

 ,הרכובבב רבכבוד 
 
 
       

 המציע תימת ח
 + חותמת( ימה חת)

 ם/תפקידו  ים/שם החותם  ך תארי 
 ל המציע אצ
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 31טופס מס' 
 

 תב ערבות ביצועכ
 

 לכבוד: 
 עיריית רהט 

 
 

 _. ________________  שם הבנק:
   ________.ק: _______סניף הבנ

 . _ _________ _  :סניףהל  מס' טלפון ש
 . _________: ___סניףהפקס של מס' ה

 
 מספר _______________  קאית בות בנער: הנדון

 
1. ____ בקשת  מרחוב  ____ ________ לפי   ____________ זיהוי  מס'  ]הספק[   _

מל____________________  ]כתובת  מיקודא_  כולל  )להה  ערבי"הנערב"לן:  [  אנו  ם  ( 
ים  שלוש:  לים)במי    ₪  32,000של  ד לסך  ם עוק כל סכוסילי חוזר לבאופן בלת   כלפיכםבזה  

  15/2020מס'  כרז  למ  שרבק  נערבהשתדרשו מאת   ("הערבות"סכום    להלן:( )₪  אלףושתיים  
 שנכרת מכוחו.   לחוזה או

מפעם לפעם על ידי  א מתפרסם  כן, כפי שהורצהמחירים לד  סכום הערבות יהיה צמוד למד .2
 ן: להלצמדה שנאי ה( בת "המדד")להלן:  הסטטיסטיקל זית שכה המרכהל

ה  ערבויסודי"  "המדד  מדלעניין  יהא  זו  חודשת  בתאריך_______  ד  שהתפרסם   _____  
 ו בסמוך לכך(, בשיעור __________ נקודות. _ )א___ ________ 

פי  ודם לקבלת דרישתכם לשפורסם ק  המדד האחרון  אבות זו יהער לעניין  "המדד החדש"   
 זו.  ערבות

 ן: כדלקמ יחשב הפרשי הצמדה לעניין ערבות זו .3
כ   י ומת המדד היי המדד החדש עלה לעאם יתברר  י הצמדה בסכום השווה  היו הפרש סודי 

 המדד החדש למדד היסודי בסכום החילוט מחולק במדד היסודי.   בין פרשמכפלת ההל
עד    שתכםקוב בדרישלם לכם את הסכום הנהיסודי נ  נמוך מהמדד   ה יד החדש יה מדאם ה 

 דה. י הצמלסכום הערבות ללא כל הפרש
דלפ .4 הראשי  יאוחררישתכם  לא  בכתב,  )  ונה  קבימים    (5מחמישה  דרישתכם ממועד  לת 

פורטת לעיל, אנו נשלם לכם את כל הסכום הנקוב בדרישה,  ו המבתנ או בכתו  הבפקסימילי 
ת  אנמק  חייבים ל הצמדה, מבלי שתהיו    ספת הפרשיהערבות בתו  םועלה על סכ י  ובלבד שלא 

כלפיכ לטעון  ומבלי  טענדרישתכם  הגנהם  שיכולה  כל  ת  לשהי  בקשר  לנערב  חיוב  לעמוד 
 .  ערבר מאת הנוה את סילוק הסכום האמ רוש תחילאו לד כלפיכם

זמ .5 ערבות  כתב  מכוח  לתשלום  דרישתכם  כי  בזאת,  לש  ה ובהר  שתהיה  וכייעיכול    ורין, 
מים מכוח כתב ערבות  ו התשלשסך כל    רישתכם כאמור, ובלבדבהתאם לד   תשלום יתבצע ה

 .בותהערסכום  לה עלזה לא יע
ם על פי  כשל העברה בנקאית לחשבונל דרך  ידנו על, יעשה על  לעי  3כאמור בסעיף    התשלום .6

כם על דת שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקוטים  הפר
 בלעדי. קול דעתכם הישפי 

יה  תה  זה   תאריך   ולאחר   בלבד )כולל(    ____________   עד ליום  זו תישאר בתוקפה  בותער .7
פי  ומבוטל  בטלה על  דרישה  כל  צר ת.  זו  להערבות  איכה  יאוחר  תקבל  ולא  בכתב  צלנו 

 ל.אריך הנ" תמה
 ת זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. ערבו .8

 
 בכבוד רב, 

 
  מ בע" __ _______ בנק ______

 
אישטופס   חותמת   + בחתימה  חייב  ש יזה  ו_______________________  ה"ה  לת  חותמת  __ 

 יף. הסנ
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 41ס' טופס מ
 

 טופס פרטי חשבון בנק
 _________ יך:__ תאר

 
 לכבוד 

 זברות( עיריית רהט )ג
 

 .נ, ג.א
 

 בון בנקפרטי חשהנדון: 
 

 "( הספק"____  )_____ _ ______________________ שם החברה / שותפות / עסק:
ביצו על  הודעה  למשלוח  ע  כתובת 

 לום:תש
_________________מס' עיר  ___  רח'   __

מ _ טלפון  יק__________   __________ __  ________וד 
 קס _________ פ

 __ _____________________________   ר עוסק מורשה:מספ
______  _______יף __ נ ______ מס' סשם הבנק ______  פרטי הבנק להעברת תשלומים:

_________________כת הבנק  ון  חשב  מס'  ובת 
 ________ 

מתחייבי בזהננו  שבמידם  בטה,  שיופקדו  כספים  עוה  ההעת  באמצעות  הבנקאית,  ברה  בחשבוננו 
 ות. רהט ללא שה  גזברות עירייתנחזירם ל 

 
______________ ___  ________________ 

 חתימה + חותמת  שם
 

 ח"ור עו"ד / רואיש
 

עו"ד  אנ __   /י  __________ רו"ח  מ.ר.  מ__________  ______________________  רח'  __ 
החת שר/תמא כי  היא,  לעיל  _____ח  ימה  מטעם  החתימה  מורשי  ____)"הספק"(,  ____ תימת 

 ת הספק.ימתם מחייבת אוחת
 

______________________ _  _____________ 
 תאריך  חתימה + חותמת 

 
 

 ר הבנק אישו
 

 . הנ"לכפרטי חשבון הבנק של הלקוח טים לעיל ם את הפראשרימהננו 
 
 

 ___________  _________________ __ __________________ _ 
 ק חותמת הבנ חתימת הבנק  תאריך 
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ואין לערוך שינויים  ההצעה  ציע בשלב הגשתעם מבטח המטלהגיש מסמך מ אין
 במסמך זה 

 
 ( 15/2020)מכרז  וח ביט דרישות  נספח

 
 : ח(ויטידי המפקח על הב-אושר עלהמ  י הנוסחך לפיטוח )טופס הביטוח יהיה ערוהב דרישות 
 

 ביטוח רכוש   .1
 

מפני אבדן או  במלוא ערכם,  ו/או באחריותו של הספק,    וכן ציוד נלוה בבעלותו  כושיטוח רב
 :בביטוח אש מורחב לרבות  קובליםונים המנזק עקב הסיכ

 
 (; 316) דמהאש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת א .1.1

 
 ( 313ע )נזקי טב .1.2

 
נוזלים .1.3 צ  נזקי  פוהתבקעות  רכב,  כלי  ידי  על  פגיעה  עלינורות,  טיס, -גיעה  כלי    ידי 

 (.  314ה ), וכן פריצשביתות, פרעות, נזק בזדון
 

 : עיתוח אחריות מקצו ביט .2
 

של .2.1 אחריותו  ע  לכיסוי  העלולים  הספק  הפסד  ו/או  נזק  ו/או  אובדן  בגין  דין  פי  ל 
אדם   לכל  גוף להיגרם  לרבות  ו/או  וכלשהו  מכלליו,  לגרוע  האמורמבלי  בקש  מ,  ת 

 ו. או עובדי הספק ו/ דל מקצועי שלהאישור כתוצאה ממעשה ו/או מח
 

 ו. ו של הספק בגין מי מטעמ יסוי לאחריות כ .2.2
 
 ר:אינו כולל הגבלה בדב הביטוח .2.3
 

 (. 301) מסמכים אובדן .2.3.1
 (.327ח )אובדן שימוש או עיכוב בעקבות מקרה ביטו  .2.3.2
 (. 303) צה והוצאת לשון הרעמדיבה, הש .2.3.3
 ( 325ם ) אי יושר של עובדימרמה ו .2.3.4
 . (326)בפרטיות פגיעה  .2.3.5

 
בעל תחולה .2.4 הינו  ה  הביטוח  חתימת  מיום  האישור  הסכם  רטרואקטיבית  בין מבקש 

 י". תאריך הרטרואקטיב" )להלן: קן הספלבי
 

 (  309)  טוח כולל ויתור על זכות שיבוב כלפי מבקש האישורביה .2.5
 

 (. 332) חודשים 12קופת גילוי מורחבת של  הביטוח כולל ת .2.6
 

מורה .2.7 בג ביטוח  האישור  מבקש  את  לשפות  ממעשחב  שנגרם  נזק  או  אבדן  או ין  ה 
 . (321, 304)  קמחדל רשלני של הספ

 
ו  מבקש האישור או עבור   "יו ביטוח ראשוני, לכל ביטוח אחר שנערך ע ביטוח זה הינ .2.8

(328  .) 
 
 ח מצטבר לתקופת הביטולמקרה וב ₪ 3,000,000 : ותבולות האחריג .2.9
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 ר צביטוח חבות המו .3
 

פי הדין הישגין אחריותב .3.1 על  דן  בגין אוב  אלי עקב תביעה ו/או דרישה, רו של היצרן 
העלו נזק  להיגרם ו/או  ו/או    לים  ה לכל אדם  לרבות  כלשהו  עובדיה  עירייה  גוף  ו/או 

 ו. צאה ממוצר פגום של היצרן ו/או עובדיתוכ
 

רטרואקטה .3.2 תחולה  בעל  הינו  מבקביטוח  בין  ההסכם  חתימת  תחילת  מיום  ש  יבית 
 ם. חל בטרם נחתם ההסכהאם ביצוע העבודה  מציע, אףהאישור לבין ה

 
 (.  309)  וב כלפי מבקש האישורל ויתור על זכות שיבוח כול הביט .3.3

 
האישו .3.4 מבקש  את  לשפות  מורחב  ובר  הביטוח  היצרן,  מחדלי  ו/או  מעשי  כפוף  בגין 

 (. 321()304) (302) לסעיף אחריות צולבת 
 

  רו וערך ע"י מבקש האישור או עב כל ביטוח אחר שנביטוח זה הינו ביטוח ראשוני, ל .3.5
(328 .) 

 
 (. 332) דשיםחו 12פת גילוי מורחבת של  והביטוח כולל תק  .3.6

 
   .ביטוחה למקרה ובמצטבר לתקופת ₪ 3,000,000 :יותבולות האחר ג .3.7

 
 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .4

 
ד ל .4.1 פי  על  הספק  של  אחריותו  להי כיסוי  העלולים  נזק  ו/או  אובדן  בגין  לצד  ין,  גרם 

 . (322, מבקש האישור )האמור מכלליות  מבלי לגרוע, ורבותשלישי ל
 

 מ:חבות הנובעת  הביטוח אינו הגבלה בדבר  .4.2
 

 הרעלה  .4.2.1
 ם; מקוב דבר מזיק במאכל או במשקה המוגש ככיבוד  כל .4.2.2
 י; זיהום תאונתי פתאומ .4.2.3
פועלים או פעלו בו ו/או עליו  בשירותו  נזק לרכוש שהמבוטח או כל אדם אחר   .4.2.4

 ח. קרה הביטוקרות מ  שרין בעתשלא במי
 (.307) בדיהםין קבלנים, קבלני משנה ועוגחבות המבוטח ב  .4.2.5
 (. 315)י מצד המוסד לביטוח לאומ תביעות תחלוף .4.2.6
עיף אחריות צולבת לפיו  ר, בכפוף לסשוהביטוח מורחב לשפות את מבקש האי .4.2.7

כ הביטוח  נערךייחשב  עבור  אילו  המבוט  בנפרד  מיחידי  אחד  ח  כל 
(302()304 ()321) . 

 (. 309ר ) מבקש האישו פי ויתור על זכות שיבוב כל  ביטוח כוללה .4.2.8
ש האישור או  ביטוח אחר שנערך ע"י מבק  זה הינו ביטוח ראשוני, לכל ביטוח   .4.2.9

 (. 328)  עבורו
 

 (. 329' )ור ייחשב כצד גשאירכוש מבקש ה .4.2.10
 

 ח. לתקופת הביטו למקרה ובמצטבר ₪ 4,000,000 : ריותבולות האחג .4.2.11
 

 :ביטוח חבות מעבידים .5
 

דין כלפי כללכיסוי חבות   .5.1 פי  על  בגבולות אחרהמו   הספק  ידו,  על  כנקוב  עסקים  יות 
 ן. להל

 
 ר:ינו כולל הגבלה בדבהביטוח א .5.2

 
 ק. ודות בגובה ובעומעב .5.2.1
 ם. ות ורעליפיתיונ  .5.2.2
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 ק סקת נוער כחוהע .5.2.3
 ח קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה וייחשבו כעובדי המבוט .5.2.4

 
 . (319ק ) ל מי מעובדי הספויחשב למעבידם ש בקש האישור הינו מבוטח נוסף, היה מ .5.3

 
ו  מבקש האישור או עבור   , לכל ביטוח אחר שנערך ע"ייטוח זה הינו ביטוח ראשוניב .5.4

(328 .) 
 

 (. 309ר ) בקש האישו לפי מכ יטוח כולל ויתור על זכות שיבובהב .5.5
 

 . לתובע ₪ 6,000,000  ת: גבולות האחריו .5.6
 מצטבר לתקופת הביטוח. מקרה ובל  ₪ 20,000,000

 
 : חיםכללי לכל הביטו  .6
 

נדרש   .6.1 והמבוטח  צמל במידה  כלי  ו/או  רכב  כלי  עליו החזיק  העבודות,  לביצוע  "ה 
חובהל בביטוחי  ומשולמ  החזיק  לביצוע  ים  המשמשים  הרכבים  לכלל  תקפים 

  1,000,000  -אחריות שלא יפחת מ  ודות וכן ביטוח רכב צד שלישי, בתוקף, בגבולבהע
₪. 

 
ת .6.2 לא  כי  לאשר  הספק  מבטחי  מב על  זכויות  מסירת  פגענה  אי  מחמת  האישור  קש 

 ל. "שת תביעה בגין הביטוחים הנבהג דעה על נזק ו/או איחור וה
 

יבס .6.3 רבתי  רשלנות  לח וטייג  בכפוף  הנ"ל,  בפוליסות  שקיים  ככל  של  בול  הזהירות  ת 
 ן. המבטח עפ"י די  המבוטח ובכפוף לזכויות 

 
ייעשה אלביטול הביטוחים   .6.4 ו/או שינויים לרעה, לא  מראש א במשלוח הודעה  הנ"ל 

 ם. ר, בדואר רשווהאיש   יום למבקש 60של 
 

לב ומבטחי  לתשומת  ע הספק  דו:  כל  יד  מופיע ל  הנ"ל  בביטוחים  קוד    רישה  בסוגריים 
ביטוח וחסכון, אותו יציין המבטח של    י הממונה על שוק ההוןע" כיסוי/ביטול חריג כנדרש  

לציינה    ניתן שלאפיע קוד בצידה,  ל הספק. בדרישה שלא מוקיום הביטוחים  ישור  אהספק ב
  ת הביטוח של הספק י/ביטול חריג זה בפוליסיסואך יש לכלול כ  טוחים, ם הביישור קיובא
 ( טובת המבוטחשל פוליסה לה בח)הר
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 61טופס מס' 
 

 ( 15/2020' מס)מכרז    רהט עיריית חוזה ה  על חתימה   טרם ה הזוכ  צהרתה
 

הח ____אנו  _______ _________  "מ  ו________________ ת.ז.  ת.ז.  ___   _
__  _________טעמה של ____ מ  ימה תרשי החוהמשמש/ים כמנהליה וכמ  _____ ___________ 

 :   את כדלקמןבזרים ומאשרים "(, מצהיהזוכה___ )להלן: "____בע"מ ח.פ. _____ 
 
על .1 הוגשה  כי  לאשר  למכרז  י-הריני/ו  הצעה  הזוכה  ")לה  15/2020מס'  די  "  הההצעלן: 

העי  "(רזהמכו" להודעת  בהתאם  __ וכי  מיום  הזוכה  ____ רייה  של  ההצעה  לפיה   __
 נשוא המכרז.  ודותיית רהט כזוכה לביצוע העבר זים של עיהמכר י ועדתיד-על  ההומלצ

 
להצ .2 כיהריני/ו  ולאשר  הה  היר  של  שהוגהצעה  כפי  בתוקף,  הינה  למכרז  עלזוכה  ידי  -שה 

בזמהזו אין  וכי  מכה  שחלף  הגשתן  של  מועד  כלשהו  ההצה  שינוי  להוות  כדי  בהצעת  עה 
 ין. ר ועני דב לכל ז הנ"ל, והיא מחייבת את הזוכהלמכרהזוכה  

 
י  ד י-ם שנמסרו עלל ההצהרות, המצגים והנתוניי בכצהיר ולאשר כי לא חל שינו ההריני/ו ל .3

ב הליך המכהזוכה  במהלך  ו/או  והזוכה מתמסגרת ההצעה  בתנרז,  לעמוד  הצעתו חייב    אי 
 הסתייגות. כרז, לכל דבר ועניין וללא למ הוגשהלמכרז, ש

 
  חוזה אי לחתימת הנשמהווה ת  רה זועל הצהנו  תי/ מו להצהיר ולאשר כי במועד חתי/ריניה .4

העיר  מיייה  בין  ו/או  הזוכה  הזוכה,  מנהלי    לבין  זוכה  זהמבין  נושאי  וכה  מבין  מי  ו/או 
עניינים כלשהו עם    גודשל ניצוי במצב  איננו מ  לי המניות שלו,ו מי מבין מבעהמשרה בו ו/א

בין    זוכה ו/אוינן הקשר ב  כל  איןוציבור ו/או עם עובד עירייה,    נבחררהט ו/או עם  עיריית  
ו/או הזוכה  ממנהלי  הזוכמי    מי  אצל  המשרה  נושאי  מבמבין  מי  ו/או  המניות  ל עה  שלו,  י 

ובין  ו במכרז, בין  לבין המציעים האחרים שהשתתפ   תיאום ו/או כל    קשר עקיףקשר ישיר 
 כלשהו.ולה או שיתוף פע /ני לבין המשתתפים האחרים ובי

 
יב  הזחו מכרז והשוא הודות נהעבכי    הריני/ו לאשר ולהצהיר .5   וצעו שאמור להיחתם מכוחו, 

אמצעות מנהל עבודה חיצוני שאינו  נה ו/או בשמאמצעות קבלן  ידי, שלא ב-באופן ישיר על
ו/או  ת ו/או בזהות מנהל העבודה  ודוע העבבזהות מבצל שינוי  . ידוע לי כי כעובד שכיר שלי

י(, יעשו אך  קבאופן חל  ובין  פן מלא באוין  בת לקבלני משנה או ספקי משנה )בודוהעברת ע
ומר בכתב  ל אש,  ורק  שינויים  פקודת  עם  זהחובאמצעות  אשרה  שייחתם  תאושר    זוכה, 

 בעירייה.   רמים המוסמכיםוהגו חוזהבהתאם להוראות ה
 
אם יתברר כי  כי    ו זו, והובהרלנו היטב משמעות הצהרתי/נ /לי  ובהרהצהיר כי היני/ו לההר .6

זו   בהצהרה  נ יננא האמור  אוו  מדויק,  איננ  כון  שליו  יסודית  הפרה  הדבר    זה חוה  הווה 
  ם הזוכה. שייחתם ע הזחולבטל את ה  ועיריית רהט תהיה רשאית

 
 _________ חתום ביום ___ולראיה באתי/נו על ה

 
   

מא ביוהנני  כי  ___ שר  הופיע  ___ ם   ____
_________ מר/גב   בפני  '  עו"ד, 

מס  ת/נושא   ______________   ' ת.ז. 
ש______________ ___  ולאחר  סברתי  ה, 

חתי משמעות  את  התצהיר  מתו/לו/ה  על  ה 
אמת  לומר את הה עליו/ ו/ה כי זהרתי לעיל, וה

צפוי/ה לעונשים ה ת/יהיה  קבועים בחוק  וכי 
כןא ת/יעשה  לא  אישר/הם  נכונו  ,  ת  את 

 .   יה דלעיל וחתמ/ה עליה בפנ/ רתוהצה

מא  כהנני  הופיע  שר   __________ ביום  י 
עו______  בפני מ___  ר/גב'  "ד, 
מ  ת/ נושא  ______________    ' סת.ז. 

לו/ה  רתי  סב, ולאחר שה_____ _________
חמשאת   לעיל,  מעות  התצהיר  על  תימתו/ה 

  מר את האמת וכי כי עליו/ה לו  זהרתיו/הוה
בועים בחוק אם  הק   לעונשים  יה צפוי/הת/יה

כ ת/יעשה  אישר/הלא  נכו  ן,  נות  את 
 י פנה ביהצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה על

   
 ד עו" _______________,  ד _, עו"______________
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 17מס' פס טו
 

 לאחר עדכון מועדים[] דם קום מוישופס רט : 15/2020מכרז 
 יית רהט יר עירר למזכמסוש לי את טופס הרישום המוקדם]

 [ 13:00בשעה  2020 נובמבר  18ליום  עד
 

 לכבוד 
 חסן אלאבו מר עלי 
 עיריית רהט מזכיר 

 
 . 0991486-08ה: ימיליסובפק lia.org.lker@iuazm:בדוא"ל

 
 

 א.נ,
 

 15/2020 מכרז –ם מוקדם שוופס ריט  הנדון:
 ברהט  (2020) מסגרתו ספסלי רחובשל  הקנהתספקה וא רכישה,

 
 תתףהמש פרטי להלן  ,שבנדון למכרז תהצעו ציעלה להזמנה   6.2 עיףסב טורלמפ  בהתאם

 
 _. _______ _____ ______________   שתתף:המם ש .1

 
 ____________________. _____ __    :.פ.ח../ז.ת .2

 
 ___. _______ ______ _________ __  : ד ראשי(משר) כתובת .3

 
 ____. __ _____________ ___ _____   אשי: רד רמשטלפון  .4

 
 ____. _____ _____ _____ ___ _____   : ראשי דמשר  פקס' .5

 
 ____. ________ ________ _______   : וא"ל משרד ראשיד .6

 
 ____. _______ ___ __ _____ __ ___ _  : ףתמשתה נציג של שם ה .7

 
 . ___________________________   תפקידו של הנציג:  .8

 
 . _________________ __________   :יגנצת דוא"ל של הכתוב .9

 
 __________. __________ _______  : יגל הנצשון לפטיד/ני מס'  .10
 
 
 
 
       

 חתימה   יך תאר  ידו פקת  החותם שם 
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 מך ב' מס
 
 זהה לחו יי רעי"ש המער יוואיש  
   
 י מכרזהחוזה הוא חלק ממסמכ  

השפ על חוזה  ורסם.  די  י-נבדק 
 . מאושר לחתימה והוא מ  הח"

   
 __, עו"ד___ _____ __ _  
   
 _ _________ תאריך:  
 

 ומסגרת  ספסלי רחובה והתקנה של אספק, הרכישלוזה ח
 15/2020( פומבי ז ) מכר

 2020שנת ש____________ חוד_____ ל חתם ברהט  ביום נ ו שנערך
 

 ט עיריית רה בין :
 זה:  ה חוזשכתובתה לעניין  

 כז מסחרי רהטיית רהט, מרעיר
 מטעמה:ורשי החתימה מ ידי-על

 והחשב המלווה  גזבר העירייה   ייה,יר עה ראש
 "(העירייה ")להלן: 

 מצד אחד 
 ___. ________________________  ין:לב

 _____. _______________ . _.זח.פ./ת
 ובתו היא:  שכת

 _. ______________________' _רחב
 ו:מה מטעמידי מורשי החתי-על

 . _______ ת.ז. ________ ה"ה ______ 
 _________.. _ ______ ת.ז_______ -ו

 "(הספק )להלן: "
 מצד שני  

 
של והתקנה  קה  ספארכישה,    שעניינו  15/2020'  מס (פומבי) זמכר פרסמה והעירייה :להואי

 "(; המכרזלהלן: ")  ומסגרת  ספסלי רחוב
 

של  עתידית    אספקה והתקנהך  לצורגם  במכרז    העירייה לעשות שימושה של  וברצונ והואיל:  
ופס  ט י הפריטים הכלולים בפ -ת על אז ם, ככל שהיא תראה לנכון,  נוספיי רחוב  לפסס

כל  ספק לידי ה-מחיר שהוצע עלפי ה-ועל ,  (12)טופס מס'    למכרז   צורףשהצעת המחיר  
המפורט הסון  מ חד  א )אגים  שם  שיי  סוגיםו  ים  כפי  עלאחרים  העיר-בחרו    , ( ייהידי 
 כאמור;  והתקנה עתידית ה  ספקא רך לצות מסגר  חוזה זה גם כ  חוזהראות בול

 
הצעת לקבל חליטהה  עירייהוה,  כרז למ הצעתו הגיש  והספק  איל:והו  בהתאם הספק את 

 ונספחיהם;  זה  חוזההמכרז,  ילתנא
 

אתהסדיל הצדדים צוןור והואיל: זכו ההדדי יהםיחס ר   וגעהנ בכל וחובותיהם יותיהםים, 
 ה;ז  זהחו כל זאת במסגרת רים נשוא המכרז, ספקה המוצלא

 
 

 כדלקמן  הצדדים בין הנוהות הוצהר, הוסכם לפיכך
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 מבוא .1

 
 הימנו.   חלק בלתי נפרד ו, מהוויםנספחי ה, על ז חוזה ל  המבוא .1.1

 
הנוחות  כותרות   .1.2 ואין  בלבד  ולשם התמצאותהסעיפים הן לשם   פרשנות   מהן  לגזור, 

 כלשהי. 
 
ט  הריהוקת  אספ את עירייהה  מאת בזאת מקבל והספק ספק ל תזאב תמוסר העירייה .1.3

 זה.  חוזהו המכרז  מסמכי לתנאי םתאהציוד לעיריית רהט, ב או הו/
 

)מסמך א'(, מובהר  הצעות    להזמנה להציע  1.9  -ו  1.8פים  אמור בסעי הוע מן  מבלי לגר 
  הט ת רעירייהי מצד  וות התחייבות כלשי להזה כד  חוזהל  דים עהצדכי אין בחתימת  

הלמ כל  ליצוי  ו/או  במכרז  הכלולה  כרכיש מסגרת  שלה  ציוד  יהוט  ר  לשהי  ו/או 
   ל סוג שהוא.יק לספק בלעדיות מכדי להענ ו ככאמור, א

 
  לאספקה  וריםהקש אים התנ כל  את  מכיר הוא כי  בזאת ר מאשו מצהיר  הספק .1.4

ל ולהתקוביכולתו  הצין  ספק  בהאת  לתיוד   זה  חוזההמכרז,   במסמכי פורטמאם 
 יהם ונספח

 
ת על הספק,  מוטלוה   תחייבותהה  המטלות המוטלות לצורך קיום כל  ביצוע כל  לשם .1.5

רז, מסמכי המכב רטיםת והתנאים המפוהדרישו  ב לעמוד בכלומתחיי  הירהספק מצ
 זה ונספחיהם.   חוזה

 
 נותשהגדרות ופר .2

 
 כרז. י המבמסמכנה להם נת ת שזה, תהיה המשמעו חוזהלמונחים ב .2.1

 
ה .2.2 מחויבת  בו  פעתש  צעלב  ירייה עמקום  או  והמועד  לום  זה,  חוזה  לפי  אחרת  ולה 

בין לפי דיני  או מועד מוכר )  שבת ם ששי,  ביואו אותה פעולה חל    תשלוםו  צוע אות ילב
וביה המוסלמית  כקדת  המועד  ייחשב  ישראל(,  מועדי  לפי  העסקים  בן  ליום  וע 

 הראשון שלאחריהם.  
 

בסעידרההג .2.3 זה  ות  המופיעו  בנוסף  באותף  הוניש  פיםבסעי  תלהגדרות  של  , החוזם 
 ואינן גורעות מהן. 

 
   ין מסמכיםפות בדי מכים ועסבמ סתירות  .2.4

 
מק .2.4.1 סתירה  בכל  ד רשל  או  התאמה  אי  או  לגבי  ה  משמעות  כלשהי  ו  הוראה 

ובהעבמס החוזה,  את  המהווים  השונים  סדר  דמכים  של  אחרת  קביעה  ר 
   :מכים כמפורט להלןין המסב ות העדיפסדר הא י זה, חוזהבהעדיפות 

 
כמו .2.4.1.1 א   יותכתב  מההצעה ו  )בנפרד  כחלק    הכספית  כחלק  או 

 ; (רכיב המסגרת ענייןל  מנת רכשמהז
יתק .2.4.1.2 אירופאין  תקן  או  קי כ  ריקאיאמ/שראלי  שלא  ן  תק  יםכל 

 ישראלי; 
 כל שקיים(; יוחד )כמפרט מ .2.4.1.3
 ; ע הצעותזמנה להצי הה .2.4.1.4
 ספקה כללי מפרט א .2.4.1.5
 זה; וזהח .2.4.1.6

 
ה שבמסמך הבא  ל ההוראה עברשימה שלעיל עדיפם  ראה במסמך קודהו  כל

   .אחריו
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שנתנה .2.4.2 פרסום  הוראה  לאחר  בכתב  הה  העירייה  ולפני  האחרון  מו מכרז  עד 
תילה של  בדרך  בין  ההצעות,  המגשת  תשובה    נויוושי  כרזקון  של  בדרך  ובין 

י  ממסמכ   חלק חשב כתי   –גש מציעים  גרת מפ סבמ  שובותאו ת  לשאלות הבהרה
י החוזה שקדמו לה  במסמכ  ותהה מפורשת הסותרת אורא ה ותגבר על החוזה

 . ורע בה במפורש שלא תגבר כאמזולת אם נקבמן, בז
 

  ראות מהוה אחת  תאמה או דו משמעות בין הוראתירה או אי ה ס  ספקגילה ה  .2.4.3
אחרת החו הוראה  לבין  ה  ,זה  שהיה  בפימסופ  ספקאו  של    הנכון  ם רושק 

  ספקמסר הודעה ליה  ירי נציג מטעם העו ש ם אחלק מהכל  ך או  הוראה, מסמ
אשל כהלכה  ספק  ין הדעתו  אזי  החוזהאת  מפרש  הי,  למנהל  ספק  פנה  בכתב 

ת ב  הוראות  ן יית  הלוהמנ  לרבות  הפיוכתב,  בדבר  הצורך,  לפי  שיכניות  ש  רוש 
 ו.  לפי נהוגל

 
 תקופת ההתקשרות .3

 
ההתקש .3.1 מתקופת  למפורט    הנהזה    וזהחכוח  רות  לבבהתאם  ההזמנה  ת צעוהציע 

ליו אתר אב  הריהוטה והתקנה של  קין אספעני, הן ל"(חוזהופת התק"מכרז )להלן:  ל
מיו מ הוא  להיות  להלמבהתאם    ותקןעד  בהזמנה  למפורט  הצעות  )או  כרז  ציע 

לל כ   חוזההתקופה שבה    ניין ן לעה,  מחסן העירייה(חילופין,  סגרת  מ  חוזה זה ישמש 
   ..ציוד נוספיםאו הוט ו/י רת לרכיש

 
עלרשא  האת רייה העי .3.2 שי-ית,  וידיוהיח הבלעדי דעתה  קולפי  של  בכפוף ,  לקיומן 

זאת  ה,  ז  וזהח ות מכוח  שרציביות ולהאריך מעת לעת את תקופת ההתקתק  הרשאות
 (. "ופת האופציהתק"  הלן:)ל  ציע הצעות למכרזלמפורט בהזמנה לה  בהתאם

 
 מהות ההתקשרות   .4
 

אם  בהתהסוג והכמות  מן    ודאו צי /וריהוט    של  הספקה והתקנ אוזה לחנו  חוזה זה ה  .4.1
 . זרהמכמסמכי  רט ב למפו

 
כן ישמשכמו  זה  חוזה  ל  זהחוכ  ,  רימסגרת  של  עתידית  והתקנה  ו/או  ט  הואספקה 

עירייה  מלד  ציו המ,  נוספיםשרדי  בסיס  עעל  שהוצעו  הי-לחירים  במסגרת  ספק  די 
כפוף  מכרז, ובה להציע הצעות ל להזמנ  1.8קוב בסעיף  עד לסכום המסגרת הנ  המכרז,

בסע  ות למגבל ללהנ"ל    1.8ף  יהקבועות  הצעהציהזמנה  בהתאם ע  והכל  כאמור,    ות 
 .  הפים אלעיאמור בס

  
מוב .4.2 ספק,  הסר  תה  הרלמען  העירייה  עלי כי  רשאית,  הבלעדי  -ה  דעתה  שיקול  פי 

ות  נלש  ,(ד החינוךאם להנחיות משרבהתגם    –דות חינוך  למוספקה  אס  ובמקרה של)
מוסד  א ו/  המשרדמיקום  את   הי,  ציבורהמבנה  האו  ו/  החינוךו  יסופק    ריהוט אליו 

הו/ במסגרת  או  הנרכש  ו/אז  ה חוזציוד  אתה,  לחלק  הה  ו  ו/או  הנריהוט  ש  רכ ציוד 
 .  אחרים השייכים לעירייהאתרים   זה, בין מספר חוזהגרת במס

 
ומוב .4.3 כלשהומודגהר  בשינוי  יהיה  לא  כי  אליו המקום    של  מיקוםהאו    בזהות  ש, 

ה ו/אוהורימסופק  לעיל  ועלבפ  ציודה  ט  זה(בס   )כאמור  להוו,  עיף  בכדי  סיס ת 
, ובכל הזוכהד  תשלום מצן ו/או תוספת  קו או עדכון ו/או תילדרישת שינוי ו/  וכלשה

  במכרז, אמור  כוד  הצי  או/ריהוט והו/או התקנת  לגבי אספקת  ק  ספהצעת הרה,  מק
 .רייהשל העיר תקום או אכל מת לאספקלחס  שונה גם ביתחייב אותו ככתבה וכל

 
ה או  בעצמות נשוא חוזה זה  הרכיש ן  מ חלק    צערשאית לבה  ריי הסר ספק, העיען  למ .4.4

שלא במסגרת  באמ צדדים שלישיים  זהוזח צעות  לפי  ה  ה, הכל  דעתה    בלעדי שיקול 
לצורך. וכא  ובהתאם  לעיל  ב להצימנה  בהזמור  אין  הצעות,  להעניק   חוזה ע  כדי    זה 

  א.מכל סוג שהו  יותלספק בלעד
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כל    למען .4.5 מהסר  כובהספק,  באמורר  אין  עבסע  י  זה  המל  יף  כדי  שלו  שנהסעיפי   ,
ס מהוראות  בכל    12.4עיף  לגרוע  למכרז,  הצעות  להציע  להפחתת הנלהזמנה  וגע 

ההתקשרות  הי גרקף  או  התקציב  הפחתת  התקבשל  מן  להמיו  ציביעה  ביצוע עד 
 . ולות בחוזה זהרכישות הכל

 
 המסגרת  חוזהכש מוכח  רות הוצאת הזמנ .4.6
 

ל .4.6.1 ב בהתאם  הצעותנה  הזמאמור  ישמ  זהוח,  להציע  כזה  רת  מסג  חוזה ש 
של עתידית  והתקנה  ריהוטאספקה  נוספים,  ל  עירייה  למשרדי  ציוד  ל  ע  ו/או 

 ידי הספק במסגרת המכרז. -ם שהוצעו על בסיס המחירי
 

המ .4.6.2 הזבגינ מאלי  קסיהסכום  להוציא  ניתן  נוספות,ו  רכש  סכום    מנות  הנו 
ברת  גהמס להל  1.8סעיף  הנקוב  הצהזמנה  ובכלמ   עות ציע  בלה  למג  פוף כרז, 
בסעיף  האמ כהנ"ל    1.8ור  הצעות  להציע  והלהזמנה  כל בהתאם אמור  אמור, 

 בסעיפים אלה. 
 

  בלילסיומו, מזה    חוזהמור לעיל, יגיע  א המסגרת כאושעם מימוש מל  הרמוב
תהשלספ דק  ו/או  טענה  כל  תביעהיה  ו/או  הג  רישה  ו/או    חוזהה  דלתבעניין 

 .  וחורות מכפת ההתקשהארכת תקו 
 
לעף האמול אע להגדיל את היקף ההתקשרורשאהעירייה תהיה  יל,  ר  ת  ית 

זאת  מכוח ח ,  )מכרזים(  תלתקנות העיריו ( 7)3אות לתקנה  בהתאם להרוזה, 
לת חוות דעת של היועץ ר קבק לאחה רוף לכל דין. הגדלה כאמור, תהיובכפ

 .  עירייההמשפטי של ה
 

ספק  י הליד   ירייה תוציאהע  רת,המסג   החוזמכוח  נוספת  רכישה  ך ביצוע  רולצ .4.6.3
רכש   בהזמפוהזמנת  )כהגדרתה  להציעמרטת  ל  נה  תהיה  הצעות  אשר  מכרז(, 

יה )ראש העירייה, גזבר  מטעם העירי  הת מורשי החתימ ושידי של -חתומה על 
   וה(.המלו  חשבהעירייה וה

 
הצעת הזמ על  תתבסס  כאמור  רכש  למכר   נת  את  ו  ז,הספק  תכלול  היא 

הכמויוהפריטים היע,  האספקהומ  דיםת,  הוראותתקנוהה  ועדי  וכן,    ה, 
במי שיש  )ככל  צורך.  כוחדות  בעלי  אס  כגון:ך  אתרים  או  למשרדים  פקה 

 ך, מבני רווחה וכיו"ב(מוסדות חינו מיוחדת, כגון:ת רגישו
 

ט  פת של ריהולבצע אספקה ו/או התקנה נוס  ה רשאייהי  פק לאהס   מובהר, כי .4.6.4
נוספי/ו ציוד  מכוח  או  אהמס  חוזה ם  רכ-לע לא  גרת,  הזמנת  תב  כבש  פי 

בגין אספקה ו/או  מתשלום    יה פטורהיה תהלעיל, והעירי ור  שנחתמה לפי האמ
וצעו על בסיס הזמנת רכש  זמנת רכש שבה, שבוצעו ללא  ורהתקנה נוספת כאמ

בא ולחלקי  ופןשנחתמה  לא,  ו   ספק  תביעה  ו/או  טענה  כל  דרישה  /תהיה  או 
 מור. התקנה כאה ו/או ין ביצוע אספקי נבע

 
 צדדים ה ייחס .5

 
כיורשמפ הצדדים בין צהרומו החוז .5.1 ולא  אין  י וכ עצמאי  ספק גדרבהנו  ספק  ה ות, 

הספק ו/או מי   לבין העירייה בין ומעביד עובד יחסי ,וצורך ןייענ בעתיד, לכל ייווצרו
ואין   לו שיגרמו ונהא תו  א/ו נזק כל בגין אחריות מטעמו, לרבות  או מי/יו ועובד   ביןמ
ד  נוהג לעובין ו/או  ד לכ פי  -על המגיעים  שהם, זכויות או/ו םשלות לכל ספק זכאיה

 עירייה. ו, מאת הממעביד
 

עלסשיוע העובדים יכ בזה ומאשר מצהירהספק   .5.2 ה-קו  קיום  ספקידי  לצורך 
ח פ-על התחייבויותיו זהי  נתונים  ויהי  הם וכי בלבד הספק  של דיועוב םהינ וזה 

פיקוחוא ורהל הספ המלאים  והשגחתו ותיו,  אות  ההוצ לבכ יישא אוהוק,  של 
הכר לרבותבהעסק םוכיוהתשלומים  התנאים -על ניכויים ה בתשלום   תם,  פי 

 ין. ד כל פי  ועל הוזהח  במסמכי המפורטים
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 או חוק /ו  דין כל  ראותהו ראח  מלא ל ב מתחיי זה, הספק  חוזה ב  מהאמור גרוע ל  מבלי .5.3
 ו. יד לעוב נוגענוהג ב או/ו

 
 הספק הצהרות והתחייבויות .6
 

 מן: כדלק תחייבאשר ומ מ ,ירמצה  ספקה
 

 ן. פיה  על עלויפ המנהל אותלהורמע כי הוא ייש .6.1
 
הלספ .6.2 הפריטים  כל  את  לעירייה  הנבכלולים  ק  בכתב  זאת  כקובים  בהתאם  מויות, 

הנקו הזמנים  ולוחות  והא   במפרט  ביםלמועדים  השירותים  ספקה  ג' מתן  )מסמך 
   כי המכרז(.למסמ

 
תיקונים לב .6.3 להח צע  פריטו/או  א   ליף  ו/אוקו תו  פגום  פר להשל   ל  זאת ים  חסר,  יט 

כמוקד יאוחכל הם  ולא  על   הודעת ממועד  עבודה  יימ  -3 מ  ראפשר  קיומו  העירייה 
 . ראו חוסר כאמום פג

 
של הפריטים,   האספקה יצועלב לדאוג .6.4  גבוהה עיתה מקצו ברמו ילותביעוההתקנה 

 יכו  זה,  וזהחהמכרז ונטל על עצמו במסגרת  ק  פהסיבויותיו שבהתאם להתחי   והכל
הנ חו  עליו החל והאבת  הפיקוח  לאיכות,  חרייהול,  המלאה  וללות  וחות  לכמות 
 ה. ז חוזה הוראות ו לדרישות  בהתאם מנים לביצוע האספקההז

 
 לא או  להשתמש מהספק ושי, לדרלעדפי שיקול דעתה הב-רשאית, על תהיה העירייה .6.5

 פקרים והספקת המוצלשם אס ימים הדרושיםסומ םכלי או/ו םבחומרי להשתמש
 י. יהוש ללא כזו דרישה כל חרא למלא חייב מת

 
לע  הספק .6.6 חשב יעביר  עסקהירייה  דרישת    ון  עם  )או  ביחד  מטעמו  פר  מס התשלום 

ון  חשבוה את  ילוקת המוצרים בוצעה במספר שלבים(, וקה ככל שאספ סחשבונות ע 
שיגיש העס ו/ תרשימ פירוט  בליווי  קה  על הפ  אוהציוד  שסופקו  לרבות, ידו-ריטים   ,  

הציוד  יו ל א  המיקום  ה   נמסר  האאו  זהות  הע ש ש  יפריטים,  אותן מטעם  ירייה  קיבל 
 מתאימות.   .משלוחהודות ירוף תעובצ

 
רום לג העירייה, על דבר ו/או אירוע שעלולמטעם   אחר ם רגו כלל או הלמנל להודיע .6.7

עלהאספ שיבולש הזמנים  ב  דמולע  יכולתו-אי על או תקלה איחור קה,  לוחות 
לע  לאספקה  בכמו/או  עלת  ווימוד  הע י-שנדרשו  כי די  מובהר  בהודעה   אין  ירייה. 

את   כדי  כאמור מ  לפטור  החוהספק  להשליםכל  המוטלות  זמנת ה מלוא את בות 
 זה.  חוזהאם להוראות תהרכש בה

 
ח במוע להח דין כל הוראות על  לשמור .6.8 הד  על  תימת   יחול ואשר זה   חוזהצדדים 

לר ו/או   וראותה תבו בעתיד,  מטעמההעירייה  מ/ ו  מי  )לרבות  נ דיאו  ת,  ישראל 
מבא ממשלתמצעות  אשרד  מטעמי  מוסמך  גורם  בו  זאת  הנוגו(,   של  לביצועו ע  כל 

 זה. חוזה
 

נות  שיו הרי זה, יש בידיו את כל   חוזהתימת  כון למועד ח נ כי   ומתחייב  יר מצה הספק .6.9
כי ו  זה  חוזהאו  / הדין ו יפ לע והנדרשים המתאימים ם ו/או והביטוחיםההיתריאו  ו/

 ו/או בתקופת מימוש זה    חוזהקשרות מכוח  ההת  תתקופ כל משךל ףוקיהיו בתהללו  
 העירייה.  ידי -על האופציה 

 
 ופיקוח תיאום .7

 
ירייה  הע   נציג עם בתיאום זה חוזה נשוא ותיוהתחייבוי כל אחר למלא יבחימת הספק .7.1

 יג העירייה יורה לספק.י שנצו מא
 

ה מענ  מתן   שם , למוסמך מטעמו נציג  לקבוע או  עת  בכל מין ז ותי לה מתחייב  הספק .7.2
ולרב ספקתבא   בעיות לפתרון אותלקרי טיפול  הציוד,  וכן,  בציוד  ות,  או תקול  פגום 

 השלמת ציוד חסר. 
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 ההדרכ .8
 

 הדרכה  ותרב ל,  ציודב לשימוש בהנחיות  העירייה ובדי ע את  הדריך ל מתחייב קספה .8.1
ולהיכ  ראשונית בל  תפעורות   הותחזוק תבטיחו והנחיות שימושה חותטיהציוד, 

 מפעיל.   דרגב שוטפת
 

 ק. הספ טעםמ מקצוע מוסמכים שי  אנ ידי לע  תועבר כהההדר .8.2
 

 עדתקנת הציוד אצל העירייה, וה וםמי אחד בודהע מיום יאוחר לאר  תועב ההדרכה .8.3
 .לכך המיועדים  יהיריהע  ידבעו בקרב וההפעלה הידע  להטמעת

 
תועבר  כרההד .8.4 הומקום  בה  לפרציוד,  ה  תקןבו  תהיה  הוהיא  הזמן  לצק  ך  ורנדרש 

הידעה ותחלהנדרש  ה   טמעת  הציוד  הזוקפעלת  ביחסתו  וכן,  ללי כ לכל    שוטפת, 
 יוד. הבטיחות הנדרשים להפעלת הצ

 
ל  ידי את כ -שיסופקו עליטי הציוד  ף לכל פרהספק יצרגרוע מן האמור לעיל,  ל   מבלי .8.5

י  אתר  פרטי ,  ק  , יצרף הספףוס בנ   .ידו-ק על פסושהנלווית לציוד    ספרות המקצועיתה
 .שסופק. ת הציוד ודו בל מידע מקצועי א בהם ניתן לק רנים  היצל נטרנט שאי

 
 ם חלפי .9

 
פגם או  שנ ציוד  ל פים  חל של פקהאסו  התמיכ לעירייה לספקכי יוכל   תחייבמ ספקה .9.1

 . לידי העירייההציוד ספקת א דממוע שנים 5 של  הלתקופ, או ניזוק נשבר
 

 הספק תחייב מ,  ודציב לפה החו/או ל  לתיקון  דרושה כלשהו ק לח יחסר  הםב  םבמקרי  .9.2
 .ושירותים מצרכים על וחהפיק  צוב כאמור ולייבא 

 
ת  במסגר  שסופקו םנישבמתק םהחלקי של איכות תה באו יהיו החילוף לקיח .9.3

 לידי העירייה.  הציוד המסירה הראשונה של  
 

 חוזה  מסגרתב ידו על  שסופקו  ציוד  ל ףחילו חלקי מהספק לרכוש  ת שאיר עירייה ה .9.4
 והיחידי.  די לע קול דעתה הב י שיפ -עלה, ז

 
 תמיכה ואחזקה  ישירות .10

 
 5 של ופה תק  למשך תנייד אחזקה  שירותיות לירייה אפשר הע לטובת דיעמי קהספ .10.1

 מנו במסגרת חוזה זה. ן מם, ממועד אספקת הציוד שהוזמינש
 

מראש את    רייגדהספק , נעתאחזקה מוו/או   תימצריך טיפול תקופם ייוד מסו ככל שצ .10.2
ערכות ל מ ששל הציוד,    נע מו אחזקה טיפול  ב רהקשוה העבודה לת וכ ות ל טיפו ועדי מ

 ת.  נלוו
 

 :כוללים קההאחז שירותי .10.3
 

 דירותבתו מועדיםבן,  היצר ידי על רשכנד תטפשו ואחזקה מונע טיפול .10.3.1
להיצר  ידי  על שנקבעו   בהתאם  דרשיםנ ביםרכי  החלפת  רבותן, 

 .היצרן להוראות
 

 .שבר זקתאח במהלך  וא  עהמונ פולהטי  במהלך יםדרש הנ יםונ התיק  כל .10.3.2
 

מטעמי,    ידי טכנאי מוסמך-הספק או עלדי  י -ינתנו עלי  חזקההא שירותי .10.3.3
 ן. היצר בהוראות ורט פמכ  גבוהה תובמיומנו  מקצועית צורהב
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מי  ו  די לע  השבוצע העבודה ולאיכות לטיב אחראי יהיה הספק .10.3.4 ו/או 
ולכל   להעבוד  ועביצ עקב גרמוי ש הנזקים מטעמו,  בצורה  או    קויהה 

 יצרן. ת האובניגוד להור
 

 בהתאם האחזקה שירותי את צעיב אל הספק  וב  במקרה יכ מובהר .10.3.5
 שניזוקו יבכל לחלקים םהנוגעי  בנזקים שאיי הוא  אז כי  כאמור  לטיב

 .כאמור ואחריות יהתה וזו מכך כתוצאה
 

 ייםצפו בלתי םלייפוט או/ו יקוניםת  ידי נציג העירייה.-ע על יבוצ שוטף פוללטי זימון .10.4
 .מראש תיאום ללא  ךהצור בעת עו יבוצ

 
של   באמצעות שרפאה  במידת תבוצע זקהחהא .10.5 מקצוע  ו  יגיע  אשרהספק,  אנשי 

   למקום בו מותקן הציוד.
 

שקוייהלי כל  טויפור התיקון הוראתב .10.6   ש ידרי להם בנוסףהטיפול,   במהלך גלונתם, 
 .היצרן ותוראהמ תחייביםמה התיקוניםו  הטיפולים כל  ביצוע

 
 לותהפעי  בשעות הספק במוסך לבקר למפקח או/ו העירייה יגלנצ אפשרי ספקה .10.7

 .זה במפרט למפורט  אםתבה ההאחזק  שירותי ביצוע לוודאו
 

 גם האחזקה במסגרת יבוצעו ,תוהתאונו ברהש לתיקוניו טפתשו לאחזקה בנוסף .10.8
 ת.  המוסמכו הרשויות  ידי על הנדרשים םניותיקו  יםטיפול ,ותבדיק

 
הדבלב ורייםמק  קיםחלב שימוש  עשהיי ,  םוליבטיפו/או    םקונייתב .10.9  רכיבים. 

וזיהו  בתג וילו  המוחלפים  והספק מידהו. בדרישת פי לע  העירייה יגנצ בפני יוצגוי 
יהיה  ייר ומק  לא בחלקים  להשתמש צהיר  העירייה  נציג אישור  את לקבל עליום, 
 .ובכתב ראשמ
 

 של פאליניציהמו תחוםכונה, במה תא בית שמש דרך  וןלתיק  הספק  נציג התייצבות .10.10
 .דיעה הי קבלת  ישורמא שעותוש  של תוך וצעתב  ה,ירי העי

 
 ת ועל פי שיקול דעת העירייה. ליאופציונא ה זקה הינמובהר כי האח .10.11

 
 ציוד ל אחריות .11

 
ף לציוד המסופק  ריצ  הספק.  יה באחריותו של הספקלעירייה יהכל הציוד המסופק   .11.1

    .היצרן שלות ריות מקוריידו תעודות אח-על
 

כיד על  קשיסופציוד  ל ספקה ת ואחרי .11.2 את  כוללת  י  מספק לו שסופקו הפריטים לו, 
שי )ככל  ול ממועד  נה הינם(,  שמשנה  לעירייה  הציוד  האספקת  כל  ופה  תקמשך 

 קבועה בתעודת האחריות של היצרן.  ה
 

 בעלות שאיי ספקה, או מכון  הציוד למעבדה  חתי לקהמחייבת  תקלה ך בככל שיש צור .11.3
 מור.  כאן מכו או בדה הציוד למעת  ובלה
 

 החוזה סמכימ ותנאי ותישדרה ן בי התאמה אי ריותהאח תקופת במשך  התגלות היה .11.4
 לתקן בתחיילקבלה כאמור, הספק    הי ריעיה אישור אף על  הריק,  שסופ ציוד ב מצויל

והעיריימ בבכת  ישהרדה קבלת עם  מיד ההתאמה אי את  גרועל בלי זאתה, 
נ אההתאי  שבמקרה    .זה חוזה יפ לע  הספק יותמהתחייבו  אינה  יקון, לת  נתיתמה 

 ול.  התקוד פק להחליף את הצייהיה על הס
 

 ידו על חלףיו,  תאחריוה תקופת ךבמהל פעמים 3 הספק ידי על ןקיתו  אשר חלק כל .11.5
 .חדש בחלק
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 וגדרת, תחריוהא תקופת ךמהלב יוד,צב םפעמי 3 החוזרת תקלה, לעיל לאמור בנוסף .11.6

 :הבאים יקוןוהת  היענ המ צעדיב ינקוט קפוהס  אפידמית  הכתקל
 

סיבוהמקור  את תר לא במטרה התקלה חקר .11.6.1 התיה,  ה  למניעת שיטה, 
 .הי לעירי סרשיימ תקלה  ניתוח ח "דו וללה. כ קונותיבעתיד 

 
 זהה מסוג פריט בכל התיקון או מונעה הטיפול של ויזום מיידי ביצוע .11.6.2

 .זה וזהח במסגרת  ה לעיריי ופקס אשר
 

 .ספתנו בשנה ךראתו דמית יאפ  תקלה הנתגלת וב  טלפרי חריותהא .11.6.3
 

תקלעי לאמור בנוסף .11.6.4  פי על בטיחותית כתרעבמ משמעותית לה ל, 
ת )גם  אפידמי לה תק  כמו פקהס   ידי  על  תטופלה,  העיריי יג צנ של קביעה 

 חזרה על עצמה שלוש פעמים(.  אם לא 
 

 רעבוי ,ריותאחוה ההאחזק מימוש בנושא לספק העירייה ןבי תדעו חילוקי יתגלו .11.7
ר  )אשר יוכל להיעז   םהאחראי על התחו  ייהעיר ל המחלקה במנה  של ו כרעתלה הנושא 

ו  ת רעלהכ הנושא  בהעברת  אין ,לעיל האמור מכל ועלגר י בל.  איש מקצוע מטעמו(ב
 .הספק ידי על התיקון עביצו  את לעכב דיהמנהל מטעם העירייה כאמור, כ

 
   ציודת בקלות .12

 
 :תקלות גיסו  הגדרת .12.1

 
ו ןטי חלולציוד  ה  ת א המשבית  אשר תקלה   -  " תהמשבי תקלה" ת  אפשרמ האינ , 

 ; בו להשתמש
. 
ש בציוד, אך מאפשרת  השימו תא ת משבש אשר תקלה   - "שביתהמ ה שאינ תקלה"

 ;שימוש חלקי בו
 

ב .12.2 תקלה  של  האחריות  ובתקציוד  במקרה  לתיקופת  הספק  הידאג  של  ר  את בציוד  ן 
ם ייביקונים עמוקים המחיט ת)למע  מטעמו  תבאמצעות ניידת שירוצל העירייה,  אש

 ספק(. ה ך מוסהכלי לת  הובל
 

 בה להגעת טכנאי:מני תגוז .12.3
 

 . 'ה-'י עבודה אימב שעות 24  עד  -ביתהה משתקל .12.3.1
 עות. ש84עד     -משביתהשאינה תקלה  .12.3.2

 
שאית  , רה זהוזהל את ביצוע העבודות עפ"י חנ עשה כן והדבר מעכב, לדעת  המ  אל .12.4

 בהוצאות שימוש.   קפהס ייב את ולח  יה להשתמש בציוד אחרהעירי 
 

 מהוותשל רהמוהת .13
 

הצעתו  ה בהתאם ליטים שונים, תהיר פ  וספק עבור ציוד ו/אלה יהיה זכאי ה  ורההתמ .13.1
על שאושרה  ועדת  -כפי  וידי  שסופקובההמכרזים,  לכמויות  על   תאם  ידי  -בפועל 

 .  לאהר בצורה תקינה ומהפריטים כאמו קבלתפוף לאישור העירייה בדבר ספק, ובכ ה
 

תב  רים הכלולים בכצהמוכל  פקת  סתושלם או  ש שבלחודש העוקב לחוד  ישי עד לחמ  .13.2
קו  יפורט הציוד ו/או הפריטים שסופעסקה ובו  לעירייה חשבון    ק ספההכמויות, יגיש  

יפיק חשבון    ספק ים, המספר שלבצעה בהמוצרים בוירייה. ככל שאספקת  לע ידו  -על
 כל משלוח בנפרד.  ר בנפרד עבור עבו עסקה
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ושר  ירייה, והוא יאעל הי שהכספ  והמנהל  כשהרי  ידי נציג-יבדק עליקה  ל חשבון עסכ .13.3
)למעט   לתב כירלתשלום  אושרו  שלא  וזים  בשלום(,  למועדים את  התאם 

מוסר תשלו  3ף  עיקבועים בסהמקסימאליים  ה ,  2017-ע"ז, התש מים לספקיםלחוק 
לרכיש שהמימון  לכך  הפבשים  נשוא  ת  מימון    חוזה ריטים  הוא  )"מממן חיצזה    וני 

 . לווהמנה חשב מורהט וני"(, ולעיריית צחי
 

בון הבנק  לפרטי חש  ידי הספק )בהתאםלל  עבפו  תשלום לביצוע תנאי כי בזאת רהמוב .13.4
על ב -שנמסרו  הליידי הספק  הינוה  כימהלך  כדין   מס תשל חשבוני  מסירתה מכרז(, 

   ידי העירייה.-ר עלחשבון העסקה כפי שאוש רוףבצי
 

כי    פק,למען הסר כל ס .13.5  לפין ככלשה  תביעות או/ו ת טענו תהיינה לא קפלס מובהר 
 או/ציוד ו של םמחירי יותעל או/ו  יקרויותי הת  י מטעמה, זאת בגיןהעירייה ו/או מ 

ו/אאו חו/ו  תשומות   לצורך השלמת   עלהשקי ידרשי  הספק ר עבודה אשרשכו  מרים 
  לויות בספק ן תבשל נסיבות שאינ   המוצרים תתעכבפקת  הפרויקט במלואו. ככל שאס 

המוצרים  או/ ביבוא  ש  אללישר ו  הכהמ  מן   רורם חו/או  יהיה  להפרשי ז  ספק ס,  כאי 
 כוב.. בגין תקופת העי דלבבהצמדה 

 
 זה.  חוזה חתימת במועד ועיד ה ו המדדניין סעיף, זה, "מדד הבסיס" הנ לע

 
מ עו .13.6 בכלד  כי  זה,   חוזה פי  על  העבודות  עביצו  לצורך הספק יידרש בו קרהמ ובהר 

 כך.  גיןב יייצופ  או תשלום תספתו ללכ זכאי לא יהיה אהו הלילה שעותב דלעבו
 

 ת הספק אחריו .14
 

בלעדי   איראח יהיה הספק .14.1 כלבאופן  הנזקי לכל  העירייה פיומוחלט  ם  ההוצאות, 
ה  הישירים  בין)  הפסדיםוה שעקיפים(ובין  מהפרת  כתוצאה לעירייה יגרמו , 

כתו/ו לפיהכ יוהתחייבויות הספק יםחדלממ או ממעשים צאהאו  עובדיו   וא/ו  של 
מפיגור    הצא וכת זה, לרבות חוזה  פי-על בויותיויתחיע הביצו , במהלךמומטע מי או/ו

בלוחו  במועדים הוסכםאו  עליהם  הזמנים  בעתיד,  סכםיו שעליו או  זה החוזב ת 
 ם.  שיגר הפסד ונזק א כל בגין ת העירייהא ויפצה

 
במישרין   יגרמוש זק נ או/ו בדן א כל שהוא, ל כל שלישי  צד  כלפי ראי אח היהי  הספק .14.2

עם  בקשר ספקה לש משלוחיו מי או/ו  מעובדיו מי או/ו קהספידי  -ל ע יפיןעק ב או/ו
 זה.   חוזה פי -ם והתחייבויותיו עלהשירותי ועביצ

 
  שהספק ו/או מטעמו אחראי  ים נזק בגין שהוא  כל שלישי  צד י "ע  תתבע  ירייה העו היה  .14.3

  יד מ יההעירי בשיפוי ייבח פקהס ה, יהיהז   זהחוה תהיה קשורה לו/או שהתביע  להם
סדים  ההפ כל ר, לרבותאמוכ  בו תחויב עירייהסכום שה כל  בגין נהאשושתה ריעם דר
 . זה בעניין יה אות שיגרמו לעיריוההוצ

 
כל   או העירייה  את ות לעש כדי  תתפרש  ולא בה  יןא זה חוזה  מהוראות ההורא  שום .14.4

גא אדם הפועליםו  או   בפיצויים םייבלח כדי או   ים,אחרא מטעמה או מהבש וף 
ו אחר או  /ו ןבד א לכל  אחריות  מכל מכוחה  הבאים  וכל  ייהיראת הע   פוטר פק הסת, 
של   או דיועוב של או/ו הספק לרכושו של או ופולג  ים להיגרםהעלול  הפסד או/ו נזק
כל   או מחדל ה אומעשפעולה, רשלנות,   עמו, מחמתהפועל מט אחר גוף או אדם כל

פק  הס של ו יייבויות תחמה  וא /ו השירותים ועיצמב  הנובעת או  ורההקש אחרת  סיבה
 . לעיל ורטיםהמפ מהמקרים קרה מל כ  לתוצאות באחריות יישא לבדו הספקו

 
 עירייהשה תשלום ו א הוצאה, הפסדזק,  נ כל בגין ייההעיר את לשפות יב מתחי הספק .14.5

 או/ו קספ או/ו עובד מצד להשתוע  טענה או/ו הדריש  או/ו  מתביעה ו כתוצאהתישא ב
 חריותהא בסעיפי כאמור הואש  שלישי צד מכל או/ו קשל הספ חר מטעמוא אדם כל

 .דלעיל
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המסיק  פהס .14.6 למוצרים  עלצרף  אי-ופקים  תעודות  שלדו,  מקוריות  של    חריות  היצרן 
לצר,  מוה אחראי  של  ויהיה  נצ עמידתו  ו/או  לתקינ היצרן  בישראל  היצרן  של  ות  יגו 

 . דוי-על יות שסופקואחר הלאמור בתעודות   המוצרים בהתאם
 

כ .14.7 הסר  ספלמען  כבמובהר    ק,ל  באו  קהספי  זאת  אחראי  ומוחלט יהיה  בלעדי  פן 
, ר(ל טענה כאמו)והוא מוותר על ככל סוג שהוא  ענת הגנה מי שתהיה לו כל טלמבו

ו/אבג פגם  כל  ו/א ין  חוסר  לי ו  ו/או  נזק  המו  בגין  התאמה  אי  ו/או  ו/או וצרקוי  ים 
אמה  תאו אי הו/קוי  כל פגם ו/או לי  יןבג  זה, לרבות  וזהח ים שמסר במסגרת  הפריט

  ממועד סיום ל ארבעה חודשים  שה  פסתרים, וזאת לתקוגלים ו/או שהם נננם  איש
 .  של המוצריםההתקנה 

 
 ביטוח .15

 
לגרוע .15.1 פי  מ  מבלי  על  ו/או  דין  כל  פי  על  הספק  של  מהתחייבויותיו  ו/או  אחריותו 

ו/או ביצוען של   ודהצי פני מועד תחילת אספקת  ב, לפק מתחייה, הסבחוזה זהאמור  
לערוך ולקיים על  ו,  ו/או מטעמ   על ידו  ה,נשוא חוזה ז  יםשירותהעבודות ו/או מתן ה

ב כלחשבונו,  ביטוח    משך  בחברת  זה,  חוזה  תוקף  לפעול  המתקופת  כדין  ורשית 
המפורטים  לחוזה    בנספח  בישראל, את הביטוחים  מס'  )הביטוח  להזמנה    51טופס 

למכרז הצעות  הביטישדר":  הלן ל  . להציע  בלתי,  "וחות  חלק   ממנו נפרד  -והמהווה 
אחריות) מעב כל  ביטוח  חבות  ביטוח  שלישי,  צד  אחריותפי  ביטוח  ת מקצועי   ידים, 

 "(. קהספ יוחביט" ר, להלן:וביטוח חבות המוצר
 

על ידו ו/או מטעמו,   הספק מתחייב, לפני מועד תחילת מתן השירותים נשוא חוזה זה .15.2
  עריכת זה, להמציא לידי המועצה אישור בדבר  ה  חוזיאוחר ממועד חתימת    ועד לא

(, 15ס מס'  טופ)המצורף לחוזה זה  התאם לנספח דרישות הביטוח  ב   הביטוחים כנ"ל
 )במקור(.   וא חתום כדין על ידי המבטחשה כ ,נפרד ממנו-המהווה חלק בלתי

 
 ר עריכת הביטוח כאמור, לא תפגע ו/או לא תגרע מוסכם בזה כי המצאת אישור בדב .15.3

 ו ויות הספק על פי חוזה זה, על נספחי יבתחי מה
 

(  15ס'  בטופס מהנדרש    ק )לפיוחי הספי המצאת אישורי ביט כם בזה על הספק כמוס .15.4
זה.  הינה,  כאמור בחוזה  יסודי  יוכל  ל  תנאי  לא  הספק  ביטוחי  אישורי  המצאת  לא 

 ה. או מתן השירותים נשוא חוזה ז העבודות ו/ הספק להתחיל בביצוע
 

ען של העבודות  ביצו  ספק יבטח על חשבונו הוא למשך כל זמןה  יל,נוסף לאמור לעב .15.5
ו לצורך ביצוע העבודות ו/או  ד ד וכל רכוש אחר שהובא על יהשירותים את הציו  תןומ

מלוא ערכם מעת לעת בפני כל נזק ו/או אובדן אשר הספק אחראי  ב,  םמתן השירותי
 ן. על פי כל די   תנאי חוזה זה ו/אולהם לפי 

 
הספק   .15.6 של  חביורביטוחי  אחריותו  את  גם  היתר  בין  לכסות  כלפי  הספק  ו  ו/או  בגין 

ומשנה  ו/או קבלני  בלניםק מהא,  לגרוע  הנערכים  יו,  מורמבלי  ביטוחי החבות  רחבו 
ל הספק  ידי  אתשפעל  לכל  עירייה  ה   ות  אחריותם  בגין  עובדיה  ו/או  מנהליה  ו/או 

 ק. מחדל רשלני של הספמעשה ו/או 
 

ת עבודויטוחים הנדרשים בקשר עם ביצוען של ההבכל  על הספק להחזיק בתוקף את   .15.7
זההשירותים    ומתן חוזה  יהיה  נשוא  בה  התקופה  כל  במשך  זה  ,  עם  חוזה  בתוקף. 

חבות המוצר, על הספק להחזיק בתוקף למשך  ו  אחריות מקצועית   זאת, את ביטוחי
ממועד סיומן של העבודות והשירותים נשוא חוזה   ניםש ע(שב)  7תקופה נוספת בת  

 . וזה זה, על נספחיעם חובקשר   ן כל פעילות אשר נעשתה על ידוגי ה בז
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ים ו/או משלימים לביטוחים הנ"ל,  טוחים נוספ עת הספק יש צורך בעריכת ביהיה ולד  .15.8
ק לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים ו/או המשלימים ולגרום לכך  ספה  מתחייב

עיל ייכלל סעיף בדבר  ל  ויןנוסף או משלים אשר יערוך מעבר למצ  ל ביטוח רכושכי בכ
זכות   על  כלפיהתחלוויתור  מנהליה  /ועירייה  ה   ף  עובדיהאו  שהאמו,  ו/או  ר ובלבד 

 ן. ם לנזק בזדו גרלטובת אדם ש יתור על זכות התחלוף לא יחולבדבר הוו 
 

י הביטוח המתחייבים מן  אלמען הסר ספק מובהר בזאת כי גבולות האחריות ו/או תנ .15.9
ד  מור הא ובנספח  זה  ז  ותרישבחוזה  להסכם  המצורפות  )הביטוח  מה    15'  סטופס 

הצע להציע  מינימאליתות(,  להזמנה  דרישה  ועל  הינם  הספק,  על  הספק    המוטלת 
את ולקבוע  לחבויות  חשיפתו  את  ו/אוג  לבחון  האחריות  הביטוח    בולות  תנאי 
  ה ו/או דרישה ה מנוע מלהעלות כל תביע בהתאם. הספק מצהיר ומאשר כי הוא יהי

טענה   וי  פכל ו/או  האחריות  לגבולות  הקשור  בכל  הביטוח תנאי  המועצה 
 ן. לעיל ולהל ים כאמורהמינימאלי

 
תנאי   .15.10 יכללו  הספק  ו/אוביטוחי  לבטלם  רשאי  אינו  פיו המבטח  על  שנותם ל  מפורש 

בתקופת ל   לרעה  שלח  אם  אלא  רשועירייה  הביטוח,  בדואר  בכתב   60ם  הודעה 
ספק יתחייבו כי לא יהיה תוקף ה  טחיבלעשות זאת. מ  אש על כוונתומר ום  י (ישיםש)

שכאל  ו/או  לביטול לרעה  לגבישינוי  לא  עירייה  ה  ו  אם  עובדיה  ו/או  מנהליה  ו/או 
חלוף   ובטרם  לעיל  כאמור  בכתב  הודעה  משלוח יום   ישים(ש(  60נשלחה  ממועד 

 ה. ההודע 
 

איזה מבין ביטוחי הספק על פי  פק ולתאגיד כי  בכל פעם שמבטחו של הספק יודיע לס .15.11
יע הצעות(, להזמנה להצ (15'  פס מס)טו  שנערכו לפי נספח דרישות הביטוח יםטוחהבי

מתחייב הספק לערוך את אותו  עיל,  למור  עומד להיות משונה לרעה או מבוטל, כא
ה  חדש, לפני מועד השינוי לרע ביטוח    ח מחדש ולהמציא למועצה אישור עריכתטו הבי

 ל. ודם, כאמור לעיאו הביטול של הביטוח הק
 

ייקבעה  חיביטו .15.12 פיו  על  מפורש  תנאי  ייכללו  הי   ספק  וקוכי  ראשוניים  לכל  נם  דמים 
הנערך ה   ביטוח  ידי  מבטחי עירייה  על  דרישה    וכי  ו/או  תביעה  כל  על  מוותר  הספק 

 59טענה או זכות כאמור בסעיף    , לרבות כלעירייהביטוחי ה  ענה בדבר שיתוףט   ו/או
תש הביטוח,  חוזה  טענת ,  1981-מ"אלחוק  כל  ה בי"   לרבות  כלפי  כפל"    עירייה טוח 

 . הוכלפי מבטחי
 

הורמבל .15.13 מכל  לגרוע  ובמקרה  י  החוזה,  הסבת  לעניין  זה  חוזה  מהוראות  בו  אה 
ו/או א  העבודות  זה  חוזה  נשוא  קבלןו  השירותים  ידי  על  יבוצעו  מהם  משנה  -חלק 

יועס -בלנילדאוג כי ק  ם הספק, מתחייב הספקמטע על ידו בביצוען המשנה אשר  קו 
העבודו  אוו/ת  של  השירותים  במתן  יערכ  או  עמם,  ויקיבקשר  כל ו  את  הם  אף    ימו 

ולהלן  לעיל  כמפורט  זה  בסעיף  הנדרשים  וכי    הביטוחים  ולאחריותם,  לרכושם 
יכללו אלו  על  א  ביטוחים  והוויתורים  ההרחבות  התנאים,  כל  התחלוף   זכויותת 
בביטוחי   ו הנדרשים  לעיל  כמפורט  הבהספק,  דרישות  בנספח  לרבות    ח ויט להלן, 

מס'   כ(.  15)טופס  לוודא  אחראי  בידיהספק  המ -קבלני  י  ידו  המשנה  על  ועסקים 
ם למפורט בחוזה זה, לרבות בהתאם לתנאים  תקפות בהתא  תהיינה פוליסות ביטוח

 ח דרישות הביטוח.  כומים הנדרשים בנספלסו
 

 מעשה או מחדל  בגיןעירייה ריותו על פי דין כלפי הכי, הספק יישא באחמובהר בזאת  .15.14
השירותים  צועןביב במתן  ו/או  העבודות  בקשר  הניתנ   של  לתאגיד  זה,  ים  חוזה  עם 

ו/או עבודות  יינ  לרבות  אשר  קבלן שירותים  ידי  על  שיהיה  -תנו  הוא  והספק  משנה, 
מישרין נזק שייגרם לו, בהמועצה בגין כל אובדן ו/או    אי לשפות ו/או לפצות אתחרא

המשנה, בין  -תנו על ידי מי מקבלניניש  השירותים  ו/אוו/או בעקיפין, עקב העבודות  
כאמור   אובדן  אם נזק  באיזו  ו/או  ו/או   מכוסה  זה  בסעיף  המפורטות    מהפוליסות 

 ו.אם לא ן ובי(,  15פס מס' )טו בנספח דרישות הביטוח
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כ .15.15 מצהיר  הספק  ולהלן,  לעיל  מהאמור  לגרוע  לו  מבלי  תהיה  לא  ו/או  י,  תביעה  כל 
וי ק לרכוש בבעלות הספק שהוא זכאי לשיפ נזן  בגיעירייה  הטענה כנגד    דרישה ו/או

בבגי פוטר  והוא  עובדיה מכל אחר   זאת נו,  ו/או  מנהליה  ו/או  לנזק  את המועצה  יות 
ת המוטלת על הספק. אולם מוסכם בזה כי  מיהעצ  כאמור, לרבות בגין ההשתתפות

 ן. למקרה הביטוח בזדו שגרם חול לטובת אדםהפטור כאמור לא י
 

לרבות   יף זה, הביטוח בגין הפוליסות המפורטות בסע   מיד   תחייב לשלם את הספק מ .15.16
הביטדר   בנספח מס'  ישות  )טופס  הלה  (15וח  להציע  אחר  ,  צעות(זמנה  תשלום  וכל 

הביט חברת  ידי  על  במועד  וחשיידרש  להן  הוראות   בקשר  כל  את  ולקיים  ולמלא 
ומבלי   כלשונן,  בכ הפוליסות  על לפגוע  לשמור  האמור,  הבטיחות    לליות  הוראות 

הנכהי זוה שרות  ככל  הביטוח,  בפוליסות  ולוודא  קיימות  ללות  הפוליסות    כיולדאוג 
ביצוע   תקופת  כל  במשך  בתוקף  עם  תהיינה  בקשר  השירותים  מתן  ו/או  העבודות 

 .זה חוזה
 

אח ביטוחי  את  כי  הספק  מתחייב  ממנו,  לגרוע  ומבלי  לעיל  לאמור  ריות  בנוסף 
פות ממועד תום ביצוע  שנים נוס (ע)שב 7ך המוצר יחזיק בתוקף למש עית וחבותמקצו

 כל פעילות אשר נעשתה על ידו בקשר עם חוזה זה על השירותים ל  מתן ת ו/או  העבודו
 ו. נספחי

 
לעי .15.17 ומבלי לגרוע מהאמור  כן  ה  ולהלן,ל  כמו  יהיה אחראי לשפות את    עירייה הספק 

מנהליה  ב   ו/או  עובדיה  איו/או  עקב  מהם  למי  ייגרם  אשר  נזק  כל  בגין  מלא  -אופן 
ספק ו/או מנהליו  ליסות על ידי הזו מהפו תנאי מתנאי אי  י ביטוחי הנובע מהפרת סויכ

 ו. ו/או מי מהמועסקים על יד
 

האמובנ .15.18 בכלליות  לפגוע  ומבלי  לעיל  לאמור  הפרה    יקבער  וסף  כי  הספק  בביטוחי 
ו/או לב  מת -אי  בתום  תנאי  של  לב  בתום  ידי  קיום  על  הביטוח  מפוליסות  איזו  נאי 

ו/ מנהליו  לאו  אהספק,  ה  עובדיו  בזכויות  מנהלו/עירייה  יפגעו  עובדיה או  ו/או    יה 
 ו. לקבלת שיפוי ו/או פיצוי על פי ביטוחים אל

 
מל .15.19 יאוחר  )א  ביטוחיי (7שבעה  תום  ממועד  לחזור  ס ה  מים  הספק  מתחייב  פק, 

את בסעיף  ולהפקיד  כאמור  הביטוח  עריכת  לעיל,    אישור  תוקפם זה  הארכת  בגין 
 לתקופה נוספת.  

 
ביטוחי  תחמ  הספק .15.20 אישור  את  ולהפקיד  לחזור  בייב  הנקוביםהספק,  מדי מועדים   ,

ביטוחים בהתאם לאמור בחוזה זה על  בעריכת ה  עוד הינו מחויב  תקופת ביטוח וכל
 ו. נספחי

 
ידוע לו שהמצאת "אישור ביטוחי הספק" ינו ה כאמור בסעיף זה,    הספק מצהיר כי 

תהיה  עירייה  ו השירותים, והא/ו לתחילת ביצוען של העבודות    תנאי מתלה ומקדים
למ  מן  רשאית  אתנוע  השירותים תחילת    הספק  ומתן  העבודות  ביצוע  המשך  ו/או 

 ם.סכהומצא במועד המו  מקרה שהאישור, כאמור, לאב כאמור
 

ו/או בשינ  .15.21 ביטוחי הספק, המצאתם  כי, אין בעריכת  בזה במפורש  ו/או מוסכם  ויים 
די להוות אישור בדבר התאמתם של  כ  ,עירייהבדיקתם על ידי ה -ו/או אי  בבדיקתם

הספקביטו לגרוע    טיבם, ,למוסכם  חי  כדי  ו/או  היעדרם  או  היקפם  תוקפם, 
הספקחריו מא של  מהתחייבויותיו  ו/או  כדי    תו  על  טיל  להו/או  כלשהי  אחריות 

מאחריותו של הספק על פי חוזה   םו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או כדי לצמצ עירייה ה
  ו על מי מהבאים ו/אייה  עיראו כדי להטיל אחריות כלשהי על ה /ו   ןזה או על פי כל די

 ה. מטעמ
 

זה על    ר עריכת הביטוח כאמור בסעיףאישו  המצאת-למען הסר ספק מובהר כי, אי .15.22
, לא תפגע בהתחייבויות הספק על  הקבועים בסעיף זה  יםובמועדשנה שלו,  המסעיפי  

 ו. י חוזה זה על נספחיפ



 

 

 

 לאחר עדכון מועדים: ( 2020ומסגרת )ספסלי רחוב : 15/2020 מכרז
 (2397 עםנסתר. ן אומדמסגרת.  רכש. )

 ________ ________ מציע:תימת הח
 

 
 104וך מת  86עמוד 

 ــطرهـلـديـة بـ

 רהט  עיריית

 

 

 
חייבת .15.23 לא  אך  רשאית,  אי  , המועצה  את  לבדוק  הבלעדי,  דעתה  שיקול  שורי  לפי 

שיומצאוהבי לעיל  ע  טוח  כאמור  הספק  ידי  כל    -ל  לבצע  מתחייב  או והספק  שינוי 
 ה.זה ז ייבויותיו על פי חותחלה יקון שיידרש על מנת להתאימםת

 
המ .15.24 הביקורת  זכות  לגבי  ומתחייב  מצהיר  והבלתיהספק  ה-לאה  של  עירייה מסויגת 

ולהורות  הביטוח    י, זכותה של המועצה לבדוק את אישוריכ  הביטוח  ביחס לאישורי
חובה ו/או כל   כל   המטעמ   או מיעירייה  אינה מטילה על ה  ,קונם כמפורט לעילעל תי 

 להזמנה להציע   15ם )טופס מס'  הביטוחי  וקיום  ישור הביטוחא  אחריות שהיא לגבי
 בה כדי לגרוע   ןאמור, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי היעדרם, ואי כ  הצעות למכרז(

 ן. ו/או על פי כל די  על פי חוזה זה על הספק  מכל חובה שהיא המוטלת 
 

סכום    כלכב  תהיה רשאית לעעירייה  , מוסכם בזה כי הבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור  .15.25
בקשר עם חוזה  רה העומדת לזכות הספק  זכאית על פי תנאי סעיף זה מהתמו  לו הינה

 מים מראש.  י ( 7ק שבעה )על כך לספ זה ובתנאי שהודיעה
 

ה על  בזה  ת  עירייהמוסכם  עם  הכי  תגמולי  התביעה    ביטוחשלום  ויישוב  במלואם 
יד  על  למוסכם  הבהתאם  בניכועירייהי  המעוכב  הסכום  לספק  יושב  הוצאות   י, 

 . לתגמולי הביטוחקשר עם התביעה עירייה )אם נגרמו( בשנגרמו ל 
 

תתפות העצמית חלה  שהמוסכם בזה במפורש כי האחריות לתשלום דמי הביטוח וה .15.26
 ה. ו/או על מי מטעמעירייה א על הל מקרה לבלבד, ובכ על הספק

 
ב .15.27 מהאמור  לגרוע  ומבלי  הבנוסף  ביצוע  שלבי  בכל  לעיל,  זה  בסעיף  מקום  זה  חוכל 

משולב[,    י ]נוסחוראות חוק הביטוח הלאומ למלא אחר כל דרישות וה   מתחייב הספק 
תש  ביטוחוחוק    1995-שנ"הת ממלכתי,  ו1994-ד "נבריאות  הצווים, ,  התקנות,  כל 

 הנ"ל.   החוקים נו לפי, שהותק ת וכדומהההוראו
 

  תן במהאמור לעיל, באופן שכל העובדים שיועסקו    ובעיקר, אך מבלי לפגוע מכלליות 
מקרי או    ו, משמשיו ואלה שיועסקו באופן השירותים נשוא חוזה זה, לרבות שליחי 

זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים    ,הבכל עת ובמשך כל תקופת חוזה ז  זמני, יהיו
 מכוחם.   ל ו/אונ"ה
 

הוראמוב .15.28 כל  כי  בזאת  אינה הר  לביטוח  בקשר  זה  בסעיף  של   ה  מכוחם  לגרוע  באה 
החוזה  א  הוראות  כאמור חר בדבר  יגרמו  באם  לנזקים  הספק  של  הבלעדית  יותו 

 ן.על פי הדי  ה ו/אוזה זבסעיפים אחרים בחו
 

 החוזה ודית של מעיקרי החוזה, והפרתן מהווה הפרה יס  ןמובהר כי, הוראות סעיף זה הינ 
 של סודיתי הפרה הווה י המשנה שלו וכל תנאיו, מפ סעיף זה, על סעיראות  הפרת הו .15.29

 . זהחוה
 

 ות עדים ותרופס .16
 

 . 1970 – ת בשל הפרת חוזה(, תש"להחוזים )תרופו ות חוקורא זה יחולו ה חוזהעל  .16.1
 

 זה  חוזה של   יסודיתם מוסכמים בגין הפרה פיצויי .16.2
 

יצויים  פ ייה  עירישלם לוא  יסודי, ה   זה באופן  חוזה הוראות  פר הספק  ה .16.2.1
ו צורךמקבועים  כל  ללא  מראש,  נבהוכ  וערכים  בסכוזקחת  של ,    ם 

  ב את תיקון תבכ  הרשדה  עירייובלבד שה (,  אלף  שרחמישה ע) ₪    0015,0
לא    ההפרה והספק  את  היסודית,  בתוך  תיקן  )ההפרה  ימים  7שבעה   )

 כאמור.  רישה ודעה על דל לידו ה ם שקיב מיו
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גין  בייה  עירלהיגרם ל  שעלולים  טב את הנזקיםשקל היכי    הספק מצהיר .16.2.2
הינו  ,  לעי הנקוב לם  וסכהפיצוי המ סכום    כיו ה,  ז  חוזהה יסודית של  הפר

רישה  ו/או דל כל טענה  ע  וא מוותר במפורשה וזה,    ה חוזסביר בנסיבות  
 ין זה.  בעני תלונה  ו/או

 
הבי מוסכם   .16.2.3 כי  הצדדים  כלן  סעיפים    ת אח-פרת  על  )  6,  5.2מהוראות 

ה סעי  7(,  משנה שלוסעיפי  שלופ )על  ,  10.7,  10.3,  10.1,  9.1  (,י המשנה 
המשנה  11,  10.10,  10.9,  10.8 סעיפי  המשנ  )על   12ו(,  של   )על  ה  סעיפי 

סעי  14שלו(,   שלו()על  המשנה  סעי  15,  פי  המשנה  )על  )על    17שלו(,  פי 
,  ידי הפסק-על  זה  חוזהל  (פי המשנה שלועל סעי)  18(,  סעיפי המשנה שלו

וה הפרה  תהובהסכם זה,  הליך המכרז והספק בת  נות כל הצהרונכו,  וכן
לגרוע  שלו.    דיתיסו כדי  זה,  בסעיף  באמור  אחרת    מכלאין  הוראה 

 ותה הפרה יסודית של הסכם זה.  יבהסכם זה בעניין ה 
 

לצורוסכמ .16.2.4 כי  הפ ם  סכום  גביית  לך  המוסכם  ז יצוי  סעיף  תפי  היה  ה, 
שמ בטוחה  כל  לממש  רשאית  הספק העירייה  בהתבי  סר  בין  ם  אדיה, 

)  חוזהלהוראות   ערבוזה  הבלרבות,  ובין  ירי העי  ליד   רשמס  ועיצ ת  יה( 
לה  כל  בהתאם  ו חר  א  זהחווראות  הצדדים,  בין  לקשקיים  ו/או  זכן,  ז 

המו הפיצוי  סכום  את  הכספי  סכםלנכות  לספק  מן  המגיעים  מידי  ם 
מימוש  תר עהספק מוו  העירייה. בעניין  ו/או דרישה  כל טענה  זכותה  ל 

 . סכום הפיצוי המוסכם תעירייה לגבייל הש
 

מובה כ עוד  במי  ר,  שותזכמוש  יאין  לגב ה  העירייה  הפיצוי ל  סכום    יית 
יסודית,    סכםוהמ הפרה  לגבגין  של  רכדי  מחובתו  כלשהי  בצורה  וע 

  חוזה , וככל שהזה  חוזהפי  -עלהתחייבויותיו ש   ם את מלואקייהספק ל
על בוטל  לא  הצדדים  העירייה-בין  הפ  ידי  הספק-על  רתועקב    , ידי 

להש הספק  של  את  מחובתו  הפביצולים  במ רו ע  ת  יעו שב ולואו  ליקט 
 נה המלא של העירייה.  רצו

 
הזכו  הסר  מעןל .16.2.5 כי  מובהר  לפיצ ספק,  כאמות  מוסכם  זה י  בסעיף  ,  ור 

העוובמצטבר    וסףבנ  באה   אחר  סעד  הלכל  לטובת  ואין עירמד    ייה, 
כדי  בסע שלנו,  המשנה  סעיפי  על  זה  בדרך לגריף  סעד  כל   וע  מכל  שהי 

 ן. יל דפי כעל   וזה ו/א  החוז ל פיערייה, רשות העיאחר העומד ל ה
 

 לוחות הזמנים ם ביכובפיצויים מוסכמים בגין עי .16.3
 

יה  לן, יעניק לעיריפורטות לה המ   דים כי בגין איחור בביצוע המטלותדעל הצ  מוסכם
 קבוע מראש בגין כל הפרה בנפרד:כם ופיצוי מוסאת הזכות ל

 
 :ה עיריי המחסן  /הציבור ימבנפריטים ל הקת  ור באספאיח .16.3.1

 
 איחור. ום ילכל (  ₪ אותמש מוחאלף )  1,500

 
 ומים שסופקו: ד פגציוטי איחור באיסוף פרי  .16.3.2

 
 לכל יום איחור. ם( ₪י)אלפי 2,000

 
)שנשמטוופריטי צי איחור באספקת   .16.3.3 רית(  קומן האספקה המ  ד חסרים 

ו  ו לספק א ינים שהושבפקה חוזרת של פריטי פגומים או לא תקאס או ב
 : ציוד שסופקוריטי ור בתיקון של פחיא
 

 ום איחור.ל יכ₪ ל ם(ייאלפ)  2,000
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  בר לקבוע עיום עסקים מה העולה על  ביתה משתקלתיקון של  איחור ב .16.3.4
  בחוזה זה:

 
 איחור. ום ל ילכ ₪ ( ףלא)  0001,

 
עסקים מעבר  שני ימי  ולה על  ה הע משבית-לא   תיקון של תקלהאיחור ב .16.3.5

  וזה זה:בח לקבוע
 

 איחור.  וםל י₪ לכ וחמישים( תמאו )שבע 750
 

  ריםצימשה את זכותה לפיצול אספקת המועירייה מ שה כי ככל  מוסכם   .16.3.6
, יחולו  (השירותים  ומתן ה  אספקה לוחים )בהתאם לאמור במפרט  למש

ביחס    הפיצויים  הוראות  בנפרד  דלעיל,  משלוח  המוסכמים  לכל 
 לוח.  ומש

 
לעיל  ם  יטורהמפ  סמכים יצויים המופומאשר כי סכום ה   היר הספק מצ .16.3.7

סביהנ בנסו  ומשר  העניין  היבות  את  שעלונזקף  להיגרם  קים  לים 
  חוזה וח  כע המטלות המוטלות על הספק  ביצום בילעירייה בגין האיחור 

לא   וכי  טענה תזה,  כל  לו  דרי  היה  הפיצויים  שו/או  גובה  בעניין  ה 
 כמים. המוס

 
המוס  סכומי .16.3.8 ל כמי הפיצויים  המפורטים  את  עיל,  ם    המע"מ כוללים 

המחוהם    ההפרה(,ם  ביוו  רויע)כש למדד  לצצמודים  הידוע  רכירים  ן 
 זה.  חוזהבמועד חתימת  

 
  כאמור לעיל,הזמנים  ת  וקביעת קיומו של עיכוב בלוח יין  לענכי  מוסכם   .16.3.9

המנהל משום   של בכל פעם ופעם, תהא קביעתו  בך העיכושוכן, לעניין מ
 ןי מ מכל   טענה  או /ו תביעה כל תהא  לא  ולספק עתמכרביעה סופית וק
 כך. בשל רייהד העיכנג שהוא סוגו

 
הסר ל .16.3.10 מובהרס  מען  הפיצויים  פק  גביית  ם  יעיהמגהמוסכמים   כי 

זלע פרק  להוראות  ני,  הירייה בהתאם  על דרך של  כוי או קיזוז  לרבות 
מקיום   הספק  את  שחררומגיעים לספק מן העירייה, לא יהשלומים  תמ

 .זה חוזה פי -עלבויותיו  חייכל הת
 

 וסכמים ם מייוצפילים נוספ  סעדים .16.4
 

הא גרועל בלימ .16.4.1 זכות  העירייה   ללעי מורבכלליות  ו/או  סעד  מכל  ו/או 
לשי  אחרים עלעיריש  על  חוזהפי  -יה  ו/או  העירייה  י  פ-זה  תהיה  דין, 

ו/או זכות  מן, זאת בנוסף למימוש כל סעד קורט כדל פלפעול בהתאם למ 
 ור:  כאמ

 
יקן  לא ת   לאחר שהספקזה עקב הפרתו, זאת    חוזהלבטל   .16.4.1.1

מועדים עירייה ובהתאם לישת הבהתאם לדר רה  הפה  את
 זה.   חוזהפורטים בהמ

 
ו/לספ יעהמג  תשלום כל לעכב .16.4.1.2 לחלטק  הערבות  את או 

הר, כי  ב. מוחוזהשל ה  ו ביצוע להבטחת ניתנהש  ,הבנקאית
העירכ של  ידה  תחת  שיעוכבו  תשספים  להבטחת   לום ייה 

ש  כעכבו נגרהנזקים  ייחשבו  לה,  די -עלן  מו  לכלפי   דבר   ן 
 ן.  יינ עו
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ים הפריט את קשיספ חרא גורם הספק בוןחש על להעסיק .16.4.1.3
בכל זה מובהר, כי    ניין. לעזה  חוזהו/או הציוד הכלולים ב

  או/ו במועדים דההעבו את ביצע  לא פקהס  בו מקרה
 תהיה העירייה  זה,    חוזהבהתאם להוראות   קבועה  באופן

על באופעדי,  הבל דעתה יקולש    פי -רשאית,  ן  להתקשר 
 הפרויקט.   ביצוע שלמתה לשם אחרפק ס  לכ םע די מיי

 
הה   ,מובהר כל  בהשלמת כי  הקשורות  , הפרויקט  וצאות 
או   וינוכו הספק  לע ותקורה, יחולו הוצאות    17% פת בתוס

מכליקו לסה תשלום זזו  עלפמגיע  )לרבות,   חוזהפי  -ק 
 אחרת.  תוקיח דרך בכל  מנומ ן יגבושה  ואחר(, א

 
הסר   .16.4.2 מובהר  למען  ספספק,   ראיה ישמשו שבונותיהוח יהיר עיה ריכי 

ומועדיהם ששולמו לתשלומים הנוגע לבכ  לכאורה  לשיעור ,לספק 
 הוצאתן. ומועדי  שלמההה תוצאוה
 

 חוזה פי על תיהובזכוי  היי העיר  בשימוש וירא מקרה, לאי בכל כ רמובה .16.4.3
ב  גרם לה עקהממשי שנ  נזקו/או גביית ה   מוסכמים  וייםלגביית פיצ זה

הע  אלא זהחוה  ולכביטזה,    חוזההפרת   כך    ירייהאם  על  הודיעה 
פק,  כל סהסר  ן  ה כאמור נשלחה אליו בכתב. למעפק, והודע סמפורש לב

ם  תאזה בה  חוזהשל  הודעת ביטול  לספק    חה למודגש כי על עוד לא נש
 יפ  על  יבויותיו התחי בכל  מוד לע חייב יהיה  זה, הספק   חוזה ת  ולהורא 

 חוזה.  ה
 

 ידי הספק -על  הוז חת ההפר ל  נזקים בשין פיצויים בג .16.5
 

  רייה ו/או התרופות המוענקים לעי  עדיםה בדבר הסז  חוזהת  גרוע מיתר הוראובלי למ
ה  לבש בכל מקרהאידי הספק,  -על  חוזההפרת  הספק  זי  ה  שבו  את  ביצע   נתזמ לא 

ז הרכש במועדיבמלואה  באת  הקבועים  ו/או  חוזהם  שנדרשו   פי-על  זה  הכמויות 
 חייבות כלשהיהת  חרא מילא פק לאהס  ושבקרה  בכל מסוימת ו/או  מנת רכש מבהז
לקזז מן התמורה   וו/א כות  זה, תהיה העירייה רשאית לנ חוזה פי על יותחייבויוהת

ו לתבוע  א ו/  ספקה  אמור מצדכ  ו לה עקב הפרה קים שנגרמק את כל הנזפהמגיעה לס 
כאמ  הנזק  שטאת  ובלבד  כ  רםור,  את  קיזזה  או  ש  ספיניכתה  ו/או  הנזקים  נגרמו 

המשפטיעב תה  הגישבטרם   לבית  דרשה  לתקן  ,  הספק  מן  ההפרה  כאמור,   ה את 
 .  הההודעהיום שקיבל לידיו את   מן ימים  15הספק לא תיקן את ההפרה בתוך ו
 

 די העירייהי-על  חוזהביטול ה .16.6
 

ה על אתר, ולמנוע מן  ז   חוזהלבטל    לן תהא העירייה רשאיתשלהקרים  מהמאחד    כלב
בפק  הס המשך  הפרויקאת  וכיצוע  לט,  בם  יל השן,  הפרויקט  דרך  עצמה  את  בכל 

 אחרת:
 

הספק  כשהוגשה .16.6.1 בפ  כנגד  נמצא  כשהספק  או,  פירוק    או   ירוקבקשת 
  ור ם או שעשה סידינוס נכסיסים או צו כ ככשניתן נגד הספק צו קבלת נ

 )שישים( ימים. 60תוך  וסרה ביו, ובקשה כאמור לא הובת נושט עם או ל
 

העי   כשהוטל .16.6.2 אצל  כקול  על  לספק   או   םעיהמגיספים  עירייה    שיגיעו 
 .םימי  30 קול לא הוסר תוך והעי 

 
מקצתו לאחר,    וו אכול  חוזההסב או שיעבד או המחה את ה  כשהספק .16.6.3

 זה.  חוזהוראות הזאת בניגוד ל 
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מביכשה .16.6.4 מסתלק  מפר  /ו  חוזהה   עצוספק  האו  יסודי  חוזהאת  ת  הפרה 
א תיקן  בולא  בהתאם  היסודית  ההפרה  שבימים    7ך  תות  המועד  ו  מן 

 . ה בכתב כאמורדעוה ו רה ל נמס
 

פרה יסודית, ולא תיקון את  שאיננה ה   ההפר  וזהחשהספק מפר את ה כ .16.6.5
 כאמור.  ו הודעה בכתבלימים מן המועד שבו נמסרה   15ך בתו ההפרה

 
הבמ .16.6.6 וטיב  המס מוידה  עלצרים  עומדידי  -ופקים  אינו  בהתאם    הספק, 

אינו    חוזהות  להורא  והספק  זהמש זה,  טיב  הנחי   פר  בכלמרות  תב  ות 
 נהל. המ םטעמ

 
בששהספ  כשהוכח .16.6.7 אחר  אדם  או  המק  של  מטעסו  או  או  פק  נתן  מו, 

בקשר    ידורון, או טובת הנאה כלשה  ענק,ד, מהציע לאדם כלשהו שוח
 . חוזהה  ועבר הכרוך בביצלכל דאו   חוזהל

 
 חוזה הסבת ה .17
 

ל זכות או  יר לאחר כעבכולו או מקצתו ו/או לה  החוזלהסב את ההספק אינו רשאי   .17.1
ה ט במישרין  יופ-עלנאה  ובת  העב   מובהר  בעקיפין.  ובין   בין   ליטהמהש  25%ת  רכי 

ניהול, זכויות  )העברת  מ העב  בספק  זכ רת  מתן  מניות,  הקצאת  לוניות,  מנות  ת 
חלוקמנהל  זים,  או  ניירות  הניתיכות  להמרהות  שהעברהנים  בין   נעשתה  כאמור (, 
כהסבת  תרבחלקים,   שנעשתה  ובין  חת א בבת מכואה  וה  הות ו,  זה  ה חוזח  הזכויות 

 . העיף ז הפרה של ס
 

יהי .17.2 לא  רשאי  הספק  קבל לה  מקרהעסיק  ובכל  משנה,  ספקי  או  משנה  ה ני   ספק ה, 
ע  גע לביצו נוה   עשה או מחדל יה, לכל מכלפי העירי   האיישא באחריות היחידה והמל

נשוא  העבודו לרבו  חוזה ת  עבוזה,  ביצוע  משנהת,  קבלני  באמצעות  כוחם  -באי,  דות 
 עובדיהם. ו
 

ית של  הפרה יסוד  , תהווהסעיפי המשנה שלו, על  הראות סעיף זהו  ת פרכי הובהר  מ .17.3
 זה.   חוזה

 
 ות ערבויות ובטוח .18
 

חיטלהב .18.1 מלוא  ביצוע  החת  של  עפ"י  סוביו  אסבלרזה,    חוזהפק  לעניין  ה  פקות, 
הציוד  הריהוט    והתקנת זה,    חוזהמכוח  ו/או  העירייה  י מסגרת  בידי  הספק  פקיד 
קית  בנקאיערבות   הלהבטחת  בהתאויד-לע  חוזהומי  והכל  לנם,  התנאים  ,  וסח, 

להצ  5.2  בסעיףמור  אכים  כומ והס למכרז  להזמנה  הצעות  ")להל יע  רבות  הען: 
 "(. הבנקאית

 
ע  הערבות .18.2 בתוקף  תהיה  להבנקאית  ה ד  להב  קבועמועד  הצעהזמנה  למכרזציע  , ות 

ליד  העירי והמצאתה  של  יה תהי  לחתימתו  תנאי  עלז  חוזהווה  ו  ידי-ה  יא ה העירייה 
 למסמכי המכרז.  צורף נוסח שהתאם ל ב ה כרויה עתה

 
שהעי  כמוסכם   .18.3 תממש  ככל  להארירייה  זכותה  תקואת  הכת  עלרוהתקשפת  פי  -ת 

בבזה    חוזה לש י)בין  ובין  אחת  הספק  יעורים(ת  יאריך  ש  את,  התוקפה  רבות  על 
ה הבנקאית בהתאם למשך   בתוך  ואהתקופה שבה  זאת   7רכה תקופת ההתקשרות, 

הי מן  שבומועמים  הדי ילל  קיב   ד  הודעת  את  תק   העירייו  הארכת  ופת  בדבר 
 ם. בין הצדדי  שרותיכה את תקפת ההתקשרות המארקההת

 
כל  ה את  רייעיזה, ותעניק ל  חוזה דית של  הפרה יסו  הקיום הוראות סעיף זה, תהוואי  

ו/או  פי כל  -הסעדים המוענקים על  די זה, וכן, את הזכות לחלט באופן מיי  החוזדין 
 פת.  ך בכל התראה נוסצורא ידה, לל-ת עלזקחוהמ אית הבנק  ת ערבותא
 

 זה.   זהחוב  דרתודה למדד הבסיס, כהגאית תהיה צמורבות הבנקעה .18.4
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ערבות באופן תוגדל ה  ה,ז  חוזה  הוראותזה, בהתאם ל  חוזהשל    תגרהוגדל היקף המס .18.5
פת(,  וסנ  הספק ימציא ערבות בנקאית )מוגדלת אוו  לה שאושרה,יחסי לשיעור ההגד

 ור.   כאמ  חוזה היקף ה  דלתהגשתקבל אישור ם וימ  ימים  7וך בת
 

זה,    חוזה"י  יבויותיו עפ התחיות מאם הספק יפר התחייבפק מובהר כי  מען הסר ס ל .18.6
עניין( וזאת מבלי לגרוע מכל  ת )לפי היואת סכום הערבו לממש    העירייה רשאית  אתה

 זה ו/או כל דין.  חוזהותו עפ"י  זכעד נוסף שלס
 

תו פקע .18.7 של  ה  הבהערבוקפה  מסיבה    ת,י אנקת  לחשהיכל וזאת  הספק  וסירב  ידוש  , 
הפרה יסודית של    דברוה היהו   ות חדשה או חלופית,פקדתה של ערבבות או להרהע

 .  הז  חוזה
 

 בטיחות בעבודה .19
 

ל .19.1 ויידרש  על הספבמידה  לכך,  זהירות  סימני  להצבת  לדאוג  מיקוםק  פריטי   ביטחון 
  ירייה ו/או מי ע של עובדי הולביטחונם ונוחותם    ותים השירו/או  ריהוט  הו/או  ציוד  ה

כלל   של  ו/או  אהציבור,  מטעמה  המנהל  ידי  על  שיידרש  מקום  המובכל  או ו   פקח, 
ק להגן הי. על הספו על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשאשיהיה דרוש על פי דין  

הצבת אתר  ו/א ה  על  הריהוט  ציוד  הו/או  על  השירותים,  וו  הריהוט  ו/או  או  /ציוד 
ר שיידרש  אח   אמצעי סביר ו/או כל אמצעי  , בכל על העובדיםאו  /ו   השירותים עצמם

 א. א יינזקו בכל נזק שהוך שלעמה כמטעירייה ו/או מי על ידי ה
 

מיהלמען   .19.2 בגין  המתחייבות  ההוצאות  ספק,  החובותסר  זה    לוי  בסעיף  המפורטות 
 ו.  הוצאות אל מורה נפרדת בגין  פק, ולא תינתן כל תהס  חירי הצעתכלולות במ

 
מתחי  .19.3 ביהספק  לנקוט  בב  נאותים  בטיחות  העב עת  אמצעי  זאת  ודותביצוע  מבלי  , 

החוזה, הוראות  בשאר  בביצוע  הספ  לפגוע  לפעול  ומתחייב  מצהיר  תחייבויותיו הק 
 . טעם העירייהמנה על הבטיחות  נחיות הממו בהתאם לה  נשוא הסכם זה

 
לגרוע   .19.4 האמורמבלי  הסלעיל,    מכלליות  לפעול  פעל  לשמ   באופןק  ירת  בטיחותי, 

בהר אחר,  וגוף  אדם  וכל  עובדיו  של  ושלומם  חוקי ווחתם  לרבות  דין,  לכל    תאם 
ופקודת    1954-בודה, תשי"ד ע ת על פי חוק ארגון הפיקוח על הלרבו הבטיחות בעבודה  

ב תש"לנוס [  עבודה הבטיחות  חדש],  ע  1970-ח  בהתא,והתקנות  פיהם,  להנחיות  ל  ם 
במשרד   הראשי  העבודה  ובהתאם  העבוד מפקח  לנס ה  בטיחותבהתאם  הכללי,    פח 

  מונה ממסמכי המכרז, ובהתאם לתדרוך והנחיות המ  נפרד-ללי, המהווים חלק בלתי
  יותיו נשוא הספק בביצוע התחייבו  נו בטרם יתחיל ת יינכל ש, כעירייהעל הבטיחות ב

 ת. חוזה זה ומעת לע
 

לפג .19.5 הורא מבלי  בשאר  ומתחיוע  מצהיר  הספק  החוזה  להימנעות  עבודה   יב  מלבצע 
בטרם ב  יעבור  כלשהי  הבטיחות  על  הממונה  אצל  בטיחות  כל  עירייהתדריך  ביצע   ,

הבטי על  הממונה  של  במידהכאמור  חות הוראה  המהוו   ,  כזו,  אשר   הוישנה  הוראה 
ן השירות  מת   הוראה שיש לבצע לפני התחלתהבטיחות כ  נקבעה על ידי הממונה על

 .  גרת המכרזבמס
 

העירייה,  -על .19.6 דרישת  כל  פי  ו/או  ההספק  יחתום  מטעמו  פועלגורם  הצהרת ,  על 
חלק בלתי  ווה  ידי היועץ המשפטי של העירייה )ואשר תה-עלשייקבע  יחות בנוסח  בט

 נפרד מחוזה זה(.  
 

מהווה תנאי לאישור התחלת   שר ביצועהדה והממונה על הבטיחות נתן הוראה איבמ .19.7
הציוד אספקה של  הריהו  ה  הס ט  ו/או  יכול  השירותים,  באספקה ו/או  להתחיל    פק 

אר הוראות  לפגוע בש  , מבליק  חיובי לפי חוזה זה, ור  מבלי שהדבר יפגע ביתר  ,בפועל
ורק לה רצונה המלאה  לשב  רכאמובמלואן את ההוראות  שהשלים  אחר  חוזה,  יעות 

 של העירייה.  
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  זכות גישה יוודא כי קיימת  ת הציוד ו/או הריהוט ו/או השירותים, הספק  בעת אספק .19.8
למפקח  הן  למנהל,  או השירותים כאמור, הן  ו/או הריהוט ו/קת הציוד  אספלמקום  

כות כניסה  ה כאמור כוללת זיש ג  ותעירייה. זכ לכל אדם שהורשה לכך על ידי האו  /ו
מנו חומרים, מכונות וחפצים ו מובאים מ ידי הספק, א   קום בו נעשית עבודה עלמלכל  

 זו. גישה  ותלאפשר זכ למתן השירות, והספק חייב שהם המשמשים  כל
 

לא תהיה    ,ירותיםו/או השציוד  יהוט ו/או הר כי, תוך כדי אספקת ההספק מתחייב   .19.9
ל  פגיעה או הפרעה שלא  ה  צורךכל  בנוחות הציבור    אועירייה  בפעילות הסדירה של 

הפרעה,   כל  תהיה  לצורך,ולא  השימוש  שלא  בדרך   בזכות  אדם  כל  של  והמעבר 
 ו. יבורי כלשהש וההחזקה ברכוש צי, או בזכות השימוכלשה

 
ידאג .19.10 ומ  הספק  השירותים  מתן  מקום  מפלניקיון  מי ניעת  מתן  געים  בעת  ותרים 

כאמור לגרוהשירותים  מבלי  מן .  אספקתהאמור,    ע  ממקום  יסלק  יהוט  ר ה  הספק 
הציוד   או/או  השירותים  החו/או  עודפי  והפסולתת  בניין,  )שאריות    ומרים  חומרי 

 לא יותיר אחריו לכלוך , ת, חומרי עבודה, ציוד מתכלה וכיו"ב(אריזו
 

 יישנות חוזית הת .20
 

בכל .20.1 האמור  תב  למרות  העירייהיעודין,  כנגד  מטעמו  מי  או  לספק  שיש  מי  או    ת 
ו  א  ילהווצרות העהי ד  ועם ממש שניתום שלוב  וטעמה, בקשר עם חוזה זה, יתיישנ מ
 דדים. בין הצ  סיום ההתקשרותם ע
 

פת  ו רקעין וכי קביעתה של תקנו במקזה אישר כי עניינו של חוזה  מאמצהיר ו  פקסה .20.2
מקוצ זרהתיישנות  בסעיף  כאמור  בת  הנה  ההתיישנות,    19לסעיף    התאםה  לחוק 

 .  1958-התשי"ח 
 

מןאי .20.3 למנוע  כדי  זה  בסעיף  באמור  כנגלהגי  ספקה  ן  העש  צד  ה  ייירד  י  ש שליהודעת 
מקוצרת תקופת ההתיישנות ה  ה, אף לאחרעם חוזה ז  דו בקשרנג  עות שהוגשוביבת
 זה. סעיף  לפי

 
 שונות .21
 

ה   הסכמה .21.1 או  מצד  המפעירייה  במקרה  מצד  לסטות  לא   חוזהה  מתנאי  מסויםקח 
 שווה למקרה אחר.ירה ממנה גז תהווה תקדים ולא ילמדו 

 
ים רה או במקר מקב  זהוחה  נת לו לפי ית הנת  בזכומפקח  רייה או ה ילא השתמשו הע  .21.2

 . החוז י הזכויות וחובות שלפ כלשהו על רת בכך ויתו, אין לראו מסוימים
 

 ייה.  העירם ה מטעכל מורש החתימי יד-ו עם חתימתו עלזה ייכנס לתוקפ  חוזה .21.3
 

ל סכום כמובהר כי העירייה רשאית לנכות זה,  חוזהב מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת .21.4
א  שהו פק בכל זמן יגיע לסם שאו מכל סכוו/זה   החוז להוראות הם תאבהספק גיע לשי

שהמאת   אחרת  התקשרות  מכוח  הצדב עירייה  נזק  ין  ו/או  פיצוי  כל  חוב דים,  ו/או 
   זה. וזהח פי -לייה עום המגיעים לעירו/או תשל

 
ום ו/או תשל  בספק כל פיצוי ו/או נזק ו/או חות מהית לגבובנוסף, העירייה תהא רשא

כד  כלב  מור,כא הנזכבוימימוש הער  דיי-על  וללרך אחרת  בות  זה. תשלום    וזהח רות 
ניכוייםה או  בהם    פיצויים  מהתחי כשלעצמאין  הספק  שחרור  משום  יבויותיו  ם 

 . חוזהחרת לפי הייבות אכל התחאו מ  ת ביצוע העבודותלהשלים א
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ו  תנ ו ניקנו א זה הו  וזהחכם בזה מפורשות, כי כל אימת שבומוס  מוצהר  להסיר ספק .21.5
וח כלשהם  כ   מכות ו/אוסעד ו/או סו  ה ו/ארופת המפקח( תעובאמצ  רבותירייה )ללע
הכ בא  לא  הספק,  ללפי  העדבר  סעד  או  תרופה  מכל  שיעגרוע  /או  וגם  מדו  ומדים 

לפי ד  לעירייה  לכל  חוקין,  הפרת    רבות  בשל  )תרופות    1973  -תשל"גחוזה(  החוזים 
תשל   חוזהוחוק   ו1974-ד"הקבלנות,  תהעירי ,  שיקוע  ל,וכ יה  דעפ"י  הבת ל  די, לעה 

 ן. לנכו ות ו/או כוח כפי שימצאאו סמכ/וו/או סעד  בכל תרופה הספק   דכנגלנקוט  
 

בי .21.6 בהוצאות  יישא  ההספק  של  כדין  ש  חוזהולו  )ככל  ביול    חובת  מוטלת ועותקיו 
 מור(. כא

 
באת המומשקפים    חוזהתנאי ה .21.7 שינוי שלתנה  כל  במלואו.  ל  כול   חוזהה  ין הצדדים 

 ם.מת הצדדיתיבחתב וכות בים להיעשיב חיו פת ל תוס
 

מ  .21.8 בזאת  הספק  ו/או  רוובמפ מראש  וותר  קיזוז  של  זכות  כל  על  סוג    עכבוןש  מכל 
. עוד מובהר,  1974-"ד, תשלוק חוזה הקבלנות בון מכוח הוראות ח שהוא, לרבות, עכ 

המוצרי מסירת  עם  לידיכי  הסהעיר  ם  מידי  בהן  הבעלות  תועבר  לידי  פייה,  ק 
ה  עקיב   תפיסה ו/אוו/או ל  בלהשהוא לק  וגס   מכל  תזכו  תהיה כל  לא ק  ספ, ולירייההע
 רו לעירייה.    שנמכ לאותם המוצרים ו/או הפריטים סחבי

 
 ן החל במדינת ישראל.  ל הדיה יחוז חוזההר כי על ר ספק כל ספק, מוב למען הס .21.9

 
  ית ק בבאך ורתו, ידון  תזה ו/או כרי  חוזהדדים בקשר עם  ין הצתגלה בכל סכסוך שי .21.10

 באר שבע.  עירו הוא בם מושבומק  יינית ואשרענ ינה חך מב פט המוסממשה
 

 כתובות והודעות  .22
 

 . חוזהבוא לזה הן כמופיע במ חוזהורך ים לצכתובות הצדד .22.1
 

  ש לרשמן זה, למעט הודעות שי  חוזהנהו לפי התת למשיך ל ודעה שצד אחד צרכל ה .22.2
 : הבאותת הדרכים חאן העבודה, תינתן בכתב בלבד, בביומ

 
יראו    קבלה, ואז  אישור  דכנג  הצד השני  בתי כתו ם לפ מכתב רשוח  לומש .22.2.1

כעבור שלוהאת   ליעדה  כמגיעה  ימ הודעה  מזמן מסירתה  שה  י עסקים 
 ר.  בדוא

 
בא .22.2.2 ואמצעומשלוח  פקסימיליה,  ירת  את  ז  ליעדה  או  כמגיעה  ההודעה 

 משלוחה. ממועדים אחד בתוך יום עסק
 

 רה.  המסיה במועד עד ליה  מגיעדעה כאו את ההוריבמסירה ידנית, ואז   .22.2.3
 

 :החתום נו על לראיה באו
 

 פקהס  הט ית רעירי
רהט עיריית  ראש    גזבר ,  באמצעות 

 והחשב המלווהייה העיר
מטבאמצעו  החתימה  מורשי  ה"ה  עת  מה 

ת.__________   ____ ___________   ז. 
 ___.  ______ו______________ ת.ז. __

 
ש שרון  הח"מ,  מאשר ען  טיי אני  כי    ו"ד, 

רהט  עיבשם  חתם  נ   זה  וזהח ידי  -עלריית 
 חתום בשמה. להמורשים  

 

  
___________, עו"ד, מאשר  _"מ, _ י החאנ

בשם ה  ז  וזהחכי   נחתם 
ע_____________  י  "__________בע"מ 

 זה.  וזהח לחתום בשמו על   המורשים
   

 , עו"ד _____________   עו"ד שרון שטיין, 
 _______ _____ ______: תאריך  __ _______ ________ תאריך:
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 ( 1)מסמך ג 
 

 15/2020 ( מס'מבי פוז ) כרמ
 )כללי(  ן שירותים ומת קהאספפרט מ

 
 ת. רט בכתב כמויוונותיהם יהיה בהתאם למפוותכ צרים פירוט המו .1
 
 ן אספקת המוצריםאופ .2

 
בארהמוצר .2.1 יסופקו  סגורות  ים  כשיזות  בלבד,  בעטיפת  הןומקוריות  ן  עטופות 

 וי.  זיהתן לינו  לעיןגלוי  המוצר  קוד של-בר הו המקורית
 

מול .2.2 תעודת  כל  תימסר  של  אחצר  מקורית  האחריות  רן. היצריות  הציוד   על תקופת 
בהתתהי המצוינת  אם  ה  האחריות  האחריולתקופת  הית  בתעודת  שתחל  של  צרן, 

פק,  ידי הס-רכבו עליוציוד שייצורו או    מדובר בפריטיבפועל. ככל ש  אספקהממועד ה
ת האחריותפקו אזי  ממש תפחת  א ל  אלו  ציוד  לפריטי  ת   האספקהמועד  נתיים 

    לעירייה.
 

פו הוראות התקנה צור ול, ימצריך הרכבה או התקנה או כי  בהםוש  למוצרים שהשימ  .2.3
הכיול   או ההרכבה או   התקנהנה כאמור, תבוצע הת התקאו, ובהיעדר הורמתאימות

 ספק.  ה ות איש מקצוע מטעםבאמצע
 

  מסופק המוצר כאת  ראו  י  ם,ריטיספר פמכילה מל ערכאה הלכו צר מסוים  ככל שמו .2.4
י אם  רק  הסובמלואו  מרכיבי  כל  מרכיבי  אה  ערכפקו  חלק  אספקת  במלואם. 

וראות סעיף זה . החוזהתאם להוראות ה מעותה אי אספקת המוצר בה מש  רכאה,הע
 .  בים עודפיםכיבגדר חלקי חילוף או ר  אה שהינםעל רכיבי ערכ  לו גםיחו

 
ו  תוכנות א וראות,  או ה/י עזר וחומר גם    םליכול  כאה",יבי הער"רכ  –זה    ףסעילעניין   

)שיסופק  פ בכ  וחומרות  תו התקינה של עלק מהפורמט שהוא( שאמורות להיות חלל 
השימוש    מחויב לצורך  מרכיב פיזי שהשימוש בו  שאיננו  כל מרכיב אחר  המוצר, וכן,

 התקין במוצר.  
 

יובי  המוצרים .2.5 ויפרקו בטענו,    ל שלמות ע  ורשישמאופן  ותית ובצורה בטיח ב,  אתרלו 
 ולם. ם וכיהמוצרי

 
לם  משקש  ם או משלוחים הכוללים מוצרים יטיפר  רב של  ללים מספרכומשלוחים ה .2.6

על   עולה  י  10הכולל  ויועק"ג,  הע ברו  פרקו  העמסלידי  אמצעי  בעזרת  ה  ירייה 
 ת, מעליונים וכו'(. ים )עגלו מתאימ

 
הספק ולהיערקחת  ל  על  בהתאם  בחשבון  יל ך  שבו  עלימצב  לספהיה  את ו   ק 

לחומה שאדצרים  מרים  הקרינם  בקומת  ה  קעצויים  בית  )של  אקוממספר  או ה   '
 .ורה שינוע ו/או הרמה מתאיםבצ  זרולשם כך להיע(, קומה ב'

 
ף תעודות משלוח  , ובצירודה/הרכשרוף העתק של הזמנת העבופקו בצייסו   המוצרים .2.7

 ק. של הספ ות התשלוםש רפו לדריות המשלוח יצותעוד ק מתאימות. העת
 

אוב שם  וצרימ .2.8 א  ירים  בעלחדים  מסוכנוו  תכונות  )אות  י  המוצרי  אחרות  לים  כולם 
א חדים  או  שבירים  יסומנו  בעל ו  רכיבים  מסוכנות(,  תכונות  באמי    צעות בהתאם 

 אזהרה.   תוויות
 
כי  לאחר פתיחתו    גלהיתות המפורטות לעיל ו/או מוצר שאם להנחי פק בהתמוצר שלא יסו  .3

פג שבור והוא  או  שה  ם  כ או  הותברר  או  ני  א י  ה שהתברר  זוק  את  וכי  תואם  אינו  א 
 .  חוזהלהוראות ה  התאםבחזר לידי הספק לצורך החלפתו יו   ות,ב הכמוימחירון/כתה
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 .חוזהלהוראות ה התאםרייה ב חזר לידי העי החלפתו, יו ק לצורך הספ חזר לידישהו מוצר .4
 
 ים צרהמומועדי אספקת  .5

 
  ן מותקמסופק ולהיות    ודיצאו ה הוט ו/ריות האמור להי   ו אתר אלי ב  ה והתקנהאספק .5.1

   ציע הצעות למכרז:הבהתאם להזמנה ל 
 

בון: התייצ)כג  האספקהד תחילת  מוע .5.1.1   –  (ראשוניות  בדיקותוביצוע  אתר  בות 
מן    48בתוך     חוזה ק הודעה על חתימת הפהמועד שבו תתקבל אצל הס שעות 

העירייה.-על מיר הע  ידי  את  לדחות  רשאית  תהיה  תחו ייה  ,  האספקהילת  עד 
 . למכרז צעותציע הלהבהזמנה ר מום לאבהתא

 
  ם(שלושי)  30בתוך    –יה  לעירי פריטים  ה כל  של  ה והתקנה  מת אספק למועד הש .5.1.2

  ידי העירייה. -על  חוזההל חתימת  ק הודעה ע פהסמן המועד שבו תתקבל אצל  
להתארגת הדרוש  הזמן  פרק  את  כוללת  זו  לביצוע  ו  נותקופה  הערכות 

יי הפריטיוצהעבודות,  ו/אור  הרכישת  ם  בפהפריטי  קתואספ   להוב ם,  על  ום 
ת  כך )כולל החלפ  ת הדרושות לשםולוהפע בפועל והשלמת כל    , התקנהיעדםל

 טים פגומים ו/או חסרים(.  פרי
 
 המסגרת:   חוזה פי -ים עלפקת המוצרסא .5.2

 
כתב בלבד, אשר  ב  בד,פי הזמנות רכש בל-וצרים עתידיים תהיה עלמ אספקת   .5.2.1

חת  עלוומתהיינה  אי רייה.  יהע ם  מטע  החתימהמורשי  ידי  -ת  רהספק  אי  שנו 
מוצרים   חתוללספק  רכש  הזמנת  לו  כדימה  לא  שתימסר  אספקת    טרםן, 

 פועל.  רים בהמוצ
 

את .5.2.2 תפרט  הרכש  ו/א פה  הזמנת  המוצריריטים  )בהתאם  ם  ו  המבוקשים 
לרלמפו שצורף  הכמויות  בכתב  המחיר  חוזהט  את  מועדי  מ  לכל(,  את  וצר, 

פרט האספק החי   יה,  אלמוסד  מבונוך  ליו  המוצק  פ סקש  ואתאת    י פרט  רים 
 החינוך.   איש הקשר במוסד

 
הלספהוצאה   .5.2.3 הואק  רכש,  איספק    זמנת  במועדים  המות  ויתקין  צרים 

בהזמנ  נכוככ  –הרכש  ת  הקבועים  שלא  האספקה,  ל  לגבי  דבר  לם  ש תותב 
תתקיום    30בתוך  ההתקנה   שבו  המועד  הרכש  אצבל  מן  הזמנת  הספק  ל 

התאם  ב ,  קהלת האספ ועד תחימ  ת אחות  אית לד היה רשהעירייה ת  חתומה.ה
)כג לצרכי י ן:וה  שבהם  לבמקרים  ההתאש  את  למועדים  ים    חופשות אספקה 
 בודד. ריט של פבמשלוח   וככל שמדובר ו/או אם, חגים וכיו"ב( ספר מבתי

 
ם במועדים  ריאספקת כל המוצספק הזמנת רכש, ישלים הספק את  הוצאה ל .5.2.4

)בין שמזהקבועים בהזמנה     רמודבבין שו  פעמית,  חדת/ בודדאספקה  דובר בו 
 .  ורין(לשיע קה ומסירה פס במספר מועדי א

 
התקופ  .5.2.5 ככל  לעיל,  הנקובות  הדוללת  ות  הזמן  פרק  להתארגנו את  ת  רוש 

לב העבוהערכות  הפרודותיצוע  ייצור  ו/,  ואספקת  יטים  הובלה  רכישתם,  או 
להפריט  בפועל  הא  אתר ים  לפי  להגיע  מיועד  הוא  העבודזליו  התק המנת  נה  , 

ם פגומים  יטיחלפת פר ה ת לשם כך )כולל  ודרושעולות ההפ   ת כללמהשעל ובפו
    ו חסרים(.ו/א

 
צרים ספקת המול את מועדי איה תהיה רשאית לפצדי, העירי הבלע  עתהשיקול ד  לפי .5.3

חר מיומיים  אום תשלח לספק, לא יספקת המוצריפיצול מועדי א  לעירייה. הודעה על
 . הירייידי הע -על  חוזהה  מתחתי דעה עלספק הוקבל אצל התעד שבו תמן המו
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אספקת   העירי-על  מוצריםהפוצלה  מוצריםירא  יה,ידי  של  משלוח  כל  זמנה  כה  ו 
תוכ  נפרדת כאמור  תעודת משלוולכל משלוח  נפרדת  ן  בגינה חשבון עסקה ח    ויוצא 

כן מו  חוזה, הוראות הנפרדת. כמו  פיצוי  פיגורים בלסכבדבר  בגין  ים,  נוחות הזמם 
 .  רדבנפ משלוח על כל יחולו

 
 ופת אחריות קם ותהמוצרי  יכותא .6

 
חוחומריםה כל .6.1 גלם,  ,  הפריטים,האבמרי  המוצרים,  צחו  יזרים,  מיגון, ימרי  או  פוי 

וחומ השונ ריחלקיהם  הספק"ע סופקו י אשר ים העזר  באריזתם חד יהיו י  שים, 
ים  התקנ  ישותרלד חינות הב מכל ויתאימו בח שומקורית, בלתי משומשים, מסוג מה

התלדר או יםניהעדכ ראליםהיש )במיד  קניםישות   ישראלי תקן ואין ההאירופיים 
 (.וצרלמ

 
 לפי דויעוב החומריםים לייצור או להרכבה, אזי  ד המיועוד  ככל שמדובר בפריטי צי  .6.2

מ לליכ המקובלים,  המיגון, או בחומר םפגמי שיהיו  בליהמקצוע  או   לאל  בציפוי 
 תמשיעה במשפג  עתמנש פןובאו כהלכה ובדיםמע בלתי םי או חלק םשקעי או בליטות

 . למוצרים או נזק/ו
 

ו/או  המוצבכל   .6.3 לרש הפר רים  חיבורים  בהם  שיש  היטים  כאמור    חשמל,ת  החיבור 
 טיחות הקיימים בישראל.  תקני הב פי-מתאימה על יכלול הארקה 

 
 תרשויו של והתקנים העדכניות תהדרישו בכל יעמדו והריהוט רותהנג פריטי כל .6.4

על הא כיבוי דרי-ש.  הפי  הרלעי  ימציא קהספ  יה,רי עישת  אישורי  את  ות  באכ ייה 
 . אמורכ

 
 חום מתאימים.  בתנאי יםרעיל  גזים יפלטו לא ריהוטה יחלק  כל .6.5

 
יקפיד   .6.6 הע  שפריטי  כך עלהספק  בציוד  שמקורם  מחומרים  שמדובר שויים  )ככל    עץ 

על  המיוצרים  ציוד  יהיו ה  ידי -בפריטי  ל  יבשים ספק(,  "עינייםללגמרי,  ללא א   ," 
ללכתמים ליעיבק א  ,  עובש,  ב ריק  סימני  אם,  או   מכל ו ותולעים  יותם מפטרי נקיון 

 םמזיקי כנגד םמוקד טיפול שעברו חר שיוכחאול יםאחר מחלה ו/או מזיקים סימני
 .ןוריקבו 

 
 מיטב לפי  שו יע כל צדדיהם. חיבורי חלקי עץים ומהוקצעים מחלקי עץ יהיו מעובד  .6.7

 זניביון ,םינייש  וגרז סין ריץוח ז זי רבחיבו להשתמשועל הספק   המקצועית  העבודה 
מעולה וללא  גריםנ  בדבק קו  סמויים מן העין, ויובד יו שיה כך  יעשו  ורים . החיב בוכיו"

 . ומהדקים מריםשימוש במס
 

ה,  יקיקה, אזי ברכיבים מצופי פורמיים רכיבי פורמי ישנם פריטי  ציוד הכוללככל ש .6.8
ס' רשמי מ ראלייש קןת ישותבדר  יםהעומד פורמייקה  תבלוחו  רקו אך  יש להשתמש

522 . 
 
חלקים    ווים,, קאצבעות, כתמים, מריחות ותביע מט נקיים יהיו  מייקה רהפו כל חלקי  .6.9

 יהיו שלא ם אחרים. על הספק לדאוגים ופגמי, שברים, סדקזרים, קילוף, שריטות
 גוונים בפורמייקה.  יהבדל

 
יד  עמ   יהיה אשר  תיקני   בדבק  תוך שימוש  מעולה, תבאיכו תהיה רמייקהפוה הדבקת .6.10

 .אחרים םפגמי או  בועות אללם, מים וחוב
 

ציודב .6.11 מתהמ  חלקי  מחלקי  היתר  בין  ו/או   בפרופילים שתמשהל יש  כת,ורכבים 
מסוצינור  חדשים  בעות  א',  )ובהיעדרג  ישראלי  תקן  א  –ו  לי  תקן  ירופאי  בעלי 

 מתאים(.  
 

 וך יתבר  ובוצע וי צוע המק ליכל  לפי קף יהה במלוא יהיו  או ההלחמות/ו   כל הריתוכים .6.12
 מלי. חש
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הבכ .6.13 האומיםרל  ו/או  יהיוהטבעוו/או    גים  וחיפ צומ ת,  תקני,  מגן  בציפוי   בוריים 
 ומותאמים.  נקיים יהיו יםהברג

 
היו  , ישוניםשיש בהם חלקי מתכת  ו הארונות ואו השולחנותריהוט ואבכל המערכות  .6.14

 טרוסטטי( )אבוק אלק.טרוקציות פלדה צבועה בתנורנסמבוצעים בקו
 

אמסוג  -םרינגחות  לו .6.15 פל   יכותימלמין  ס ביותר.  מסוג  טות  בי נדויץ  הן    ותראיכותי 
 מ.מ"  17והן בעובי   מ"מ 28בעובי  

 
 ים. מצופה אלומיניום נגד מ מפלטות סנדויץ יבוצעול הארונות  כל הצוקלים ש .6.16

 
מ .6.17 שקטה  טריקה  מסוג  ורק  אך  לדלתות   HETTIHאו    DOMICILEצרת  תוצירים 

 . ותפתיח   200,000של   מדים בתקןושע
 

מתכרק  -ת למגירו  מסילות  .6.18 עם  מסילות  מת  מתכת  לממסבי  תפס    שקלותאמים  עם 
 מעצור. 

 
בעובי    PVCט  ו סגורים עם קניהי (,  )וכיו"ב  המדפיםחים ו/או  משטאו ה/ו  הלוחותכל   .6.19

המ   1.5 בלבד.מ"מ  מקצועית  קנטים  במכונת  ע  ודבק  תתקבל  הדבקת בולא  עם  דה 
 דנית. יקנטים במכונה 

 
 ופיקוח  הולני .7

 
עלעש י חוהפיק  .7.1 נ  רייה,העיידי  -ה  שימונהמציג  באמצעות  )  טעמה  כך  ן:  להל לשם 

של העירייה,  רכש  ה  ידי מנהל-ל ת, הפיקוח יעשה ער אחרייאמ "(. כל עוד לא  המפקח"
 ידו.  -על ובד הכפוף לו שימונה  ע או

  
ורות  ונים, ולה שבודות ו/או מוצרים  לפסול עו  היה רשאי להחזיר לספק ו/א המפקח י  .7.2

 את קייםי שהספק טיחבה להנועד פיקוח ול והרת הניהספק. מט ה  יד ם ליעל השבת
 לואם.  במ חוזהה  נאית

 
טעמה, אינו  מ  ידי מאן דהוא -לאו עו/ י העירייה  יד -יצוע פיקוח על פק, בסר סלמען ה .7.3

 .  חוזהמוחלטת של הספק לפי הותו המלאה והרי מקטין מאח
 

ר  או מוצ/פגום ו   צרומלפת  להורות על החהבלעדי,    ופי שיקול דעת-פקח רשאי, עלמה .7.4
 שהוא  נוי שי  כל להורות לספק עלן,  וכ  ,חוזהפי הת העירייה לודריש נו מתאים לשאי

 תאם להנחיות אלה.  בהפק חייב לפעול והס ם,או במימדי/ בדגם ו/או בצבע ו
 

 אשר התכולה  תיבדק יו, לאיברכ  הציוד המשרדי או אספקת פק כי במועדע לסדוי .7.5
 אשר הלהתכו לבין  הרכש זמנתה בין ןכלשה ותאמ תהאי   שתהיינה ככל  פקה. לכן,וס

 הפריטים את לספק  הספק חייבהחבות, מת  לשאלת  להידרש בליומ בפועל  סופקה 
 העירייה דרשה זאת.  בועות מן המועד שש 48 ךתו החסרים

 
 פסולת וציוד נוי פי .8

 
לא ישאיר כל ק שמנה(,  פ מו )עובד או ספק משנה או סטעל מ הספק או כל גורם הפוע  .8.1

אריזו/  ת פסול ברשות או  בתוך  הרבי  ה  או  יספיהמבנ ם  אליהם  את  ם  ,  ריםהמוצק 
באופן   אחראי  יהא  ויח בלעדוהוא  הפס י  את  לפנות  כאמור  ידי  ו/או  חדרימהולת  ם 

 או סביבתם. ו/המבנים  
 

 נזק כל שתמנע ובצורה וםבמק מטעמו יונחו הספק ו/או מי של בודהע ליוכ חומר כל .8.2
 רכוש.  דם ו/או לאלכל 
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קה  ו/או האחזלות האריזה  עאת    ת בחובה גםכולל  למכרז,  עת הספקהצ  יר, כמובה .8.3
א  מור לה כאיש, ולכן, דר ו האביזרים כאמורר ו/אכאמוו/או האחסנה של המוצרים  

   ו.שה כל בפיצוי ו/או סעד ספקה את תזכה
 

עיכובים    בגין .9 או  ו/או  יוצה  אספקתבאיחורים  ל )ככ  רכש /הד עבו  הזמנות  בביצועד 
  ובים ים או עיכבגין איחור  יצוי בדבר פ  חוזה אות ה לו הוריחו  ,ים( לקלחולק  שהאספקה תח 

 כאמור. 
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 יוחד ממפרט  – (2מסמך ג)
והתקנה של ספסלי רחוב  , אספקה רכישה 15/2020מכרז 

 ( 2020ומסגרת )
 
 
 (1רחוב מסוג  ספסל תואם ל) ץמשולב ברזל יציקה וע פסל ס .1

 . יל אברזל יציקה ספירוד .א
 ראל. לוגת העירייה בגוון מקטביעת יציקת הברזל לפי בחירצ .ב
 ה. מידות לפי בחירה.  חירת העירייבמשומן, צבע לפי , מהוקצע עץ גושני, .ג
 י. עם שני מוטות הברגה לחיזוק מרביו יהעים ביציקה  חות עץ הקבו לן .ד
 ה.  ירייהסופיות יתואמו עם הע  מידות הספסל .ה
 (.4  -ל 2ס' הלוחות יהיה בין  )מ במשענתווחות עץ במושב למי עם מבנה ארגונו .ו
 מ. ס"  3של פלאך " לפלאך באמצע ספסל. רוחב פטנט" הלוחות מחוזקים עם בורג  .ז
 מ. ס" 5ות עץ במשענת ווח בין לוחר ס"מ,  3ווח בין לוחות עץ במושב  ר .ח
 . מיםעם אומים תוא   1/2"  ברגיי עיגון 4קע ע"י קרקיבוע ב  .ט
קרקע .י ישנה  עם  כאשר  התקנה  בטו יציק  שמחייבת  י כגון:  ) ןת  דשא(,  ש  אספלט, 

 . עם בטוןלהוסיף מוטות הברגה המיועדים להתקנה  
 . ומתחברים לספסל על ידי שני אומים  מגולוונים המוטות .יא
 ס. לבצע פילו. חובה מ"מ 10ון של  צעות ברגי עיג באמ – התקנה .יב
  .30  –בטון מסוג ב  . יג
 

 ( 2ג ספסל רחוב מסותואם ל) ספסל מבטון .2
 בגמר חשוף / גרנוליט.   30-משענת מבטון מזויין ומסותת מסוג באו /ספסל ו  .א
צע, מהוק,  נישץ גועמלוחות  יהיו מעץ, העץ יהיה    המשענתאו  /ב הספסל ומושבמידה ו .ב

 ה. צבע לפי בחירת העיריין. משומ
 ובה לבצע פילוס.  ח .ג
 ת. מושב למשענבין ה ס"מ 1רווח של  מורכב משתי יחידות עם .ד
ת הספסל בבור, פילוס  ס"מ, הנח  60ס"מ ורוחב    30ירה בעומק של  חפ  יגון/ התקנהע .ה

 . -וביטון הספסל לקרקע עם בטון מסוג ב 
 

 ת ערות כלליוה .3
 .1918ספסל ומידותיו מותאמים לתקן נגישות  כל  נה מב .א
יעניה .ב הפריטיםק אחהספק  לכל  י   ריות  על  יסופקו  של  אשר  חודשים    12דו לתקופה 

 .יטפר  מועד האספקה של כלמ
התקנה    פקהס .ג לעבודות  יאחריות  על  יבוצעו  למשך  אשר  ממועד   12דו   חודשים 

 . ההתקנה של כל פריט
 ם. מקרים של ונדליזין בלאי, ולמעט האחריות הנה לרבות אחריות בג .ד
 .נגד טרמיטיםל פן לקרקע, העץ מטו עיגוכוללים הובלה ביסוס ומחירים ה .ה
 ר. נומגולוונת וצבועה בת  המתכת .ו
 ח."י המפקח בהתאם לתנאי השט ע אורך ברגי העיגון יקבע .ז
אחוב .ח רי  הפסולת  יסוףת  וכ ספסל צוף,  )חול,  ישנים  וכן,  ים  שנגרמה  ו'(,  פסולת  כל 

 ה. מורש פינוי לאתר ת. והעבוד כתוצאה מ
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 (3מסמך ג)
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 גמא/המחשה( )דו  1צילום ספסל סוג 
 יצורף בנפרד



 

 

 

 לאחר עדכון מועדים: ( 2020ומסגרת )ספסלי רחוב : 15/2020 מכרז
 (2397 עםנסתר. ן אומדמסגרת.  רכש. )

 ________ ________ מציע:תימת הח
 

 
 104וך מת   101עמוד 

 ــطرهـلـديـة بـ

 רהט  עיריית

 

 

 (4סמך ג)מ
והתקנה של ספסלי רחוב  , אספקה רכישה 15/2020כרז מ

 ( 2020ומסגרת )
 
 

 )דוגמא/המחשה(  2 צילום ספסל סוג
 יצורף בנפרד
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 ך ד' מסמ
 ברהט  (2020ב ומסגרת )רחו התקנת ספסלי 15/2020מכרז 

 כללי -בעבודה חות בטי מפרט
 
 לליות הוראות כ .1
 

נפרד מהורו הן מהוות חלק בלת איל ת נספח כהוראויראו   .1.1 ה שנחתם עם החוז אות  י 
כש מסויימת ו/או לגבי  ו/או הזמנת ר יוחדות בחוזה ם יקבעו הוראות מאלא אהספק, 

 אספקה מסויימת. 
 

הבטיחוהוראו  תהפר .1.2 הכלת  במסת  ז ולות  יסמך  הפרה  תהווה  החוזה ה,  של    ודית 
 שנחתם עם הקבלן.  

 
 ם קדמיתנאים מו .2
 

-תשמ"ח ,  ייה(ת בנ ה )עבודות בעבודות לו תקנות הבטיחובזה, שמוכר  ספק מצהיר ה .2.1
ישיונות וגם חוקי המדינה תנאי העבודה כמפורט בר  על כל פרטיהן וידועים לו,  1988

 . המתייחסים לבטיחות
 

עובדיו ימלאו אחרי   צוותו/או    גורם הפועל מטעמוכל    ו ו/אוכי עצמ מתחייב  פק  הס .2.2
 ת. יחויימו את תקנות הבטההוראות ויק

 
שעובדיו  ספקה .2.3 לכך,  קבלני ידאג  סוכניו,  ו/או  המש-,  בשמו  שיבוא  אדם  וכל  נה 

יכירו את תקנות הבטיחות  של השל המד  מטעמו,  הבטיחות  נוהלי  ואת    , עירייהינה 
, והוא מתחייב  צועקובלים במקהמ  רותהזהיואת אמצעי    זר של העירייהוקי העחת  א

 נהגו בהתאם.  יכי 
 

  ללים ו יתנהגו לפי הכו וידאג שאנשיעובדי משמעת בקרב  יהיה אחראי לקיום  הספק   .2.4
 ת בעבודה.  גהו הבטיחות והעל הוראות    ויקפידועירייה המקובלים ב

 
תבוצע  סה .2.5 שבו  באתר  השוררים  הבטיחות  תנאי  את  מכיר  הוא  כי,  בזה  מצהיר  פק 

וכי ינקוט בכל הלפני שהגיש את ה  נושאוכי הוא למד את ה ודה  העב אמצעים  צעתו 
כד על  הדרושים  לשמור  באתר  י  הבטיחות  בתקנות כנדרתנאי  השונות  טיחו הב  ש  ת 

 ן. ועל פי כל די [נוסח חדש ן ]ובפקודת הנזיקי 
 

מה .2.6 ימנה  המועצספק  כלפי  אותו  שייצג  במקום,  עבודה  בנהל  לענייני  ה  הנוגע  כל 
 .  דהוב חות בעיהבט

 
 ם ציוד וכלי .3

 
מן  תמשו בהם בזבדיו יש, שהוא ועוספק אחראי לכך שכל הציוד, המכונות והכליםה .3.1

במצ יהיו  תקיןהעבודה  כוללהורא ותואמים    ב  הבטיחות  הרמה,    ות  כלי  מנופים, 
ה כלי  בזה.  וכיוצא  אוויר  אחרקולטי  ציוד  וכל  ידי    רמה  על  ילוו  בבדיקה  החייבים 

 ה. ו לפי דריש יוצג תעודת בדיקת בודק מוסמך ו
 

ו סה .3.2 חביות  כגון  ארעיים  בפיגומים  ישתמש  לא  ויפק  בפיגלבנים  ומים  שתמש 
ת"י  מתאימי לפי  ת"י  ,לפ  1139ם  כל   1847  ת"י  ולפי   1143י  ישראל תק  ו/או  תקף  י  ן 

 ם. מתאי
 

הספק  ע .3.3 מטובדי  גורם  כל  הותקן    עמו,ו/או  אם  אלא  מתנייעים,  כלים  על  ייסעו  לא 
 ם. או מתקן מתאיעים עליהם מושב למפעיל ולנוס 
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עובדיה .3.4 ידי  על  יופעל  שהציוד  לכך  אחראי  רספק  בעלי  מיומנים,  תקפים  ים,  שיונות 

 ק. החוכנדרש על ידי  
 

יספקה .3.5 בטלע   ספק  אישי  מגן  ציוד  מבצעיובדיו  שהם  העבודה  לסוג  הדרוש   ם יחותי 
  , אפודים קסדותמגן/  פנים, כפפות, כובעי   אוזניים, מסכות   מימשקפי מגן, אט )כגון:

 .(. ב"וכיו רים, נעלי עבודהזוה
 

תנאים נאותים לכך שיהיו    עזרה ראשונה וידאגהספק יספק למקום העבודה ציוד ל .3.6
 ה. וש, במקרה של תאונ דר שרים להגיש שירותהמאפ

 
 ה לך העבודמה .4
 

יספק, על חשבונו, את כל הה .4.1 העובדים, צדדים שלישיים כלשהם ספק  דרוש להגנת 
 ש. ורכו

 
 ק. ברורים בהתאם לחוהרה  אז ויסמן אותו בשלטיודה ספק יגדר את אתר העב ה .4.2

 
ה לגרום לשריפה, עסקו בעבודה שעלולגלויה ולא ילא יבעירו אש    דיוספק וצוות עובה .4.3

קיבלו  אלא אישור   אם  ה   לכך  של  מוסמך  מנציג  יצטייעירייה.  בכתב  זה  ד  במקרה 
  היתר התנאים המפורטים ב  הספק, לפני התחלת העבודה, בכלי כיבוי מתאימים, לפי 

 ה. העבוד
 

וה .4.4 חשמלספק  ציוד  החשמל  לרשת  יחברו  לא  עובדיו  לנקוי  צוות  אלא  דות כלשהו, 
שו בציוד שאינו עומד  ולא ישתמ  ייהעיר מוסמך של ה   איאושרו על ידי חשמל חיבור ש

ברשת החשמל ללא אישור   א יעשה תיקוןבמבחן הבטיחות בהתאם לחוק. כמו כן ל
 ו מי מטעמו.  נדס עיריית רהט אר מהא אישום וללבכתב מאת מהנדס חשמל רשו

 
 ד עבודה בלבאלא באישור מנהל ה ספק לא יבצע עבודות ריתוך, ה .4.5

 
 ת. כיבוי אחר לצורך ביצוע העבודו יודרזי הידרנטים ובצ תמש בבהספק לא יש .4.6

 
מתחייה .4.7 יספק  עובדיו  שצוות  בזה  וידאג  ב  העבודה  באתר  וניקיון  סדר  על  שמור 

 ה. ודה ובסיומהעב לסילוק של פסולת וגרוטאות במהלך
 

הגישה לאתר העבודה, אלסה .4.8 ר בכתב  א אם קיבל לכך היתפק לא יחסום את דרכי 
גומהנד מטעם  או  העיר  אחר  ס  בטיחות  אש   :גון)כרם  ישראל(. או  כבאות  משטרת 

 ש.כיבוי אביטחון ולנקודות הציוד למקרה יבטיח הספק דרכי גישה לרכב  בכל
 

ה .4.9 נציג  ינקוט  עבודה,  תאונת  של  המתבקשספק  במקרה  הצעדים  בהתאם  את  ים 
 ת: לנסיבו

 
 ם; ית חוליוידאג להעברתו לב  יגיש עזרה ראשונה לנפגע .4.9.1

 
 ה; העבוד ולמשרדירייה ע ה מוסמך שלהלנציג   ודיע, ללא דיחוי,י .4.9.2

 
ת והכלים  למשטרה. את המכונובמקרה של תאונה קטלנית, יודיע, ללא דיחוי,   .4.9.3

 ה. עד בוא המשטרי,  ישאיר במקומם, ללא שינו
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 ות תאונ  ניעתמ .5
 

א  .5.1 ההמפקח  נציג  העירייה,  ו  ביומן  להוסיף,  רשאי  העיהיה  הספק,  של  רות  עבודה 
ולהסתייגו בטיחות  בנושא  של    תבוע ת  הבטיחות אמצשיפורים  צעדים    עי  ונקיטת 

 ם.תיקון הליקוייל לפעול ללא דיחוי מתאימים מצד הספק, במקרה זה יתחייב הספק 
 

ה .5.2 נציג  או  אאת    להפסיק   םרשאי  עירייההמפקח  הספק  של  משוכנע  עבודתו  הוא  ם 
כי או  לקויים,  הבטיחות  ה  שתנאי  המכונות,  האב הציוד,  או  שהספק  כלים  יזרים 

 ם. בהם, אינם תקיני משתמש
 

י  זה  לפעולבמקרה  הספק  תמורה   ,תחייב  ללא  המצב  לתיקון  דיחוי,  נוספת.  ללא 
 ו. כאמור, לא תזכה את הספק בקבלת פיצוי כלשההפסקת עבודה 

 
ת חיי  קרה שהספק או אנשיו יעבדו לפי שיטות שמסכנו מכך יהיה גם בכל  כי    מובהר,

 ו. לישי כלשהצד ש המועצה או שלת הרכוש של אדם או שלמו
 

  או המפקח יהיה רשאי להפסיק עבודתו של כל אדם מצוות העובדים יה  עירי ה  גנצי .5.3
דות  דוש העבול. חיהוראות הבטיחות או לפי הסדר המקוב  של הספק, שלא יפעל לפי

 יחות כאמור.  חר הסרת מחדלי הבטכאמור יהיה רק לא


