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 03/2021מכרז פומבי מס'   

 
 

  לביצוע "( מזמינה בזה הצעות מחיר  החברהלהלן: "( בע"מ    2015ט )  חברה כלכלית רה 
בתיםתכנון   מספרי  שילוט  של  המ  ואספקה  התנאים  פי  על  במסמכי  פורטים  וזאת 

 המכרז. 
 

במשרדי   לרכוש  ניתן  המכרז  מסמכי  רהט   החברהאת  מסחרי  במרכז                 הנמצאים 
  9:00בין השעות    24//212002   ועד ליום  02/2021/04החל מיום , ) גב גזברות העירייה(

 ₪, שלא יוחזרו, לכל מעטפת מכרז. 0001,   תמורת תשלום סך של  0031:ועד 
 

במסמכי   לעיין  תשלום,  ניתן  ללא  כתובתהמכרז,  רהט  עיריית    באתר 
(WWW.RAHAT.MUNI.IL) , 
 

הישיבות    ים לצורכי הבהרות בחדרמציע  יתקיים מפגש  10:00שעה ב  02/2021/17 ביום
 תנאי סף להגשת הצעה בהליך.  מהווה  אינה  ינה חובה ואההשתתפות   .במשרדי החברה

 
ההצע  להגיש  ות  את  בלבדבמעטפיש  מזוהה,    , ה  פומבי לא  מכרז  ציון                 נושאת 

ליוםבלבד    יתיש להפקיד במסירה אישאותה    ,  2021/03  ס'מ   שעה ב  2/20210/25  עד 
  . בתיבת המכרזים    13:00

 
 לא תובא לדיון.    הצעה שלא תוגש במועד 

 
 ₪.   15,000ף ערבות בנקאית ע"ס  לצר מציעיםעל ה 
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 זמנה להציע הצעות  מסמך א': ה
 

 כללי  .1

1.1. ( רהט  הכלכלית  בע"מ2015החברה  בז "(החברה"  )להלן:  (   מציעיםאת  מזמינה 
הסףהעומד  בתנאי  בהליך  ,  ים  הצעות  להשתתף  שללהזמנת  מספרי   אספקה  שילוט 
במסבתים   למפורט  ההליך בהתאם  "  מכי   ו/או  "השירות"  ו/או  "עבודהה)להלן: 

  ."(הפרויקט"

 

של   .1.2 במנות  תהיה  השילוט  מראש   500הזמנת  עבודה  הזמנת  פי  על  פעם  בכל  שלטים 
 .  בובכת

 
ש  .1.3 ייבחרו  המכרז  המציעים  ניבמסגרת  הנחת  כאשר  את    מציעים,  תחייב  הראשון 

השנייה    בעל  מציעיםה יידרשההצעה  ואשר  הצעת  בטיבה   מציעים ל  ולהשוות 
שהצעתו הבאה  מציעיםלהשוות הצעתו, תפנה וועדת המכרזים ל מציעיםסרב  הראשון.

 בתור וכך הלאה. 
 

 . ספקת השילוטמסגרת לא  ניל כקב ויוגדר   מציעיםה .1.4

 

לרשות  בהליך  כה  הזו .1.5 להעמיד  האמצעים  החברהיידרש  כל  ביצוע    את  לשם  הנדרשים 
תוכניות פי  ועל  דין,  לכל  בכפוף  העבודות,  של  ע״י    ראוי  מראש   החברה שיאושרו 

 . יבקש להפעיל בעירחס לכל שלט שהזוכה  בהתיי 
 

ה .1.6 להקמה    מציעיםעל  והניסיון  הידע  בעל  שילוטלהיות  מ  של  רשויות  קומיות, עבור 
זה    כמפורט לשבמכרז  יכולתו  ביעוולהוכיח  את  העירייה  רצון  נשו ת  השירות  א  במתו 

ו, לרבות כל הרישיונות הדרושים מכרז, ולצרף המלצות ו/או מידע המעידים על ניסיונה
 עבודות קבלניות הקבועות במכרז.  על פי דין לביצוע

 
 (, הנם כדלקמן:  "מסמכי המכרזהמסמכים המהווים את מסמכי המכרז )להלן: " .1.7

 
 על כל צרופותיה ונספחיה.  ,רז דנןהזמנה זו להגיש הצעות למכ  :מסמך א' .1.7.1

 

   בהליך. שהצעתו תזכה  מציעיםלבין ה  החברהבין   ה התקשרותזחו :מסמך ב' .1.7.2
 

 . לייצור שלט ומפרט טכני     מסמך ג': .1.7.3
 

                    
בלע .1.8 להקנות  כדי  זה  בהליך  אין  כי  בזאת,  למובהר  כושייבחר  מציעיםדיות  אשר , 

עם    החברה להתקשר  רשאית  כן.    ספקיםתהיה  לעשות  ותבקש  ככל  נוספים 
יף ת כל  טענה בקשר לסע ויהיה מושתק מלהעלו  מציעיםבהשתתפותו בהליך מוותר ה

 זה ו/או החלטת ועדת המכרזים. 

 

הגשת  .1.9 אופן  את  ההצעה,  להגשת  התנאים  המכרז,  שלבי  את  מפרטים  המכרז  מסמכי 
בח  ההצעה אופן  הז ואת  ההצעה  הוכה.  ירת  המסמכים   מציעיםעל  כל  את  לצרף 

כשהם חתומים על ידי מורשי    חברהל והמפורטים במסמכי המכרז ולהשיבם  הדרושים  
 מטעמו, לרבות ערבות בנקאית בתוקף כמפורט להלן. ימה החת

 

או בכל הצעה שהיא ותהיה רשאית  ביותר  ההזול ה הצעאינה מתחייבת לבחור ב  החברה .1.10
בכ  לבטל ההליך  עואת  כל  שלב,  לל  הד  זוכהא  מחייב  וכרז  חוזה  עמו  . ונחתם 

ף  ויהיה מושתק מלהעלות כל  טענה בקשר לסעי  מציעיםבהשתתפותו בהליך מוותר ה
 .  בקשר לסעיף זה החברהזה ו/או החלטת 
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 תקופת ההתקשרות .2

 

 החל ממועד חתימת ההסכם בין הצדדים   חודשים,  12למשך  ההתקשרות הינה  תקופת   .2.1
דשים חו  12עד  קשרות ב ציה להאריך את ההתופה הא לחבר"(.םההסכ  תקופת"  לן:)לה

 חודשים במצטבר.  36עם ועד ל  כל פ

 

מסמ .2.2 מיתר  לגרוע  מבלי  כי  הזמ מובהר,  בלוחות  עמידה  אי  המכרז,  לביצוע כי  נים 
את מלוא הסעדים על פי דין ו/או על   לחברהותקנה  ההסכם  , תהווה הפרה של  העבודה

לרבות   המכרז,  מסמכי  מכו  -פי  לגרוע  האמור  מבלי  הביצוע  חילו  -לליות  ערבות  ט 
שתת פיצויים מוסכמים בגין אי עמידה בתנאי ההתקשרות )כהגדרתה בהסכם(, וכן ה

 ין הצדדים.  ב
 
 :זוכהה מציעיםלבין ה החברהתנאים מוקדמים לחתימת ההסכם בין  .3

 

 החברה, ימסור הזוכה לגזברות  מציעיםל  דעת הזכייהמצאת הוימים ממועד ה  7תוך  ב .3.1
 :  ים הבאיםאת המסמכ

 

, בהתאם לנוסח  הסכם  חודשים לאחר תום תקופת ה  3למועד שעד    ערבות ביצוע .3.1.1
( המכרז  למסמכי  מהמצורף  יהיה 10ס'  טופס  הביצוע  ערבות  סכום      בסך   (. 

20,000  ₪  .     

   

 (.  11 מס' טופספרטי חשבון בנק להעברה התשלומים ) .3.1.2

 
 

ור היועץ המשפטי  חתימת העירייה על ההסכם עם הזוכה, מותנית בקבלת איש .3.1.3
לצרף להצעותיהם, כחלק    מציעיםהעירייה, לעניין היעדר ניגוד עניינים. על ה  של

ממכרז נפרד  ו  בלתי  עניינים  ניגוד  היעדר  בדבר  הצהרה  משפחה  /זה,  קרבת  או 
היתר על בסיס נוסח  לעובד עירייה או נבחר ציבור. בדיקה כאמור תתקיים בין  

 ה.  יך זלהל 13ההצהרה המצורף כטופס מס' 
 

הזולא   .3.2 הנקובההגיש  תוך התקופה  לעיל   החברה , תהא  כה את המסמכים המפורטים 
את על פי שיקול דעתה בלבד, מסור ול מציעיםזכיית הבטל את ל ,אך לא חייבת ,רשאית

 החברה כנגד  עה  אחר, ולא תהיה לזוכה כל טענה ו/או תבי  מציעיםביצוע העבודה לכל  
 בשל כך.

 ביטוח  .4

)יבחר כזוכה שת הצעתו  , בעצם הגמציעיםה .4.1 כי היה והצעתו תתקבל  מצהיר ומתחייב 
כפי הנדרש במכרז ללא כל   את הפוליסות ואישור קיום ביטוחים  חברהבמכרז( ימציא ל

 .וכנם אלא אם אושר בהליך שאלות הבהרה או הליך אחר בטרם הגשת המכרזשינוי בת

וודא בעצמו  חריות לחלה הא  מציעיםפני הגשת הצעה למכרז זה על הל  כימובהר בזאת   .4.2
המשמעויות  ואת  במכרז  כנדרש  לבטחו  תסכים  האם  ביטוח  חברת  אצל  חשבונו  ועל 

 . יסוי הביטוחי העומד לרשותו לדרישות הביטוח במכרזהכספיות של התאמת הכ 

וח יט הבמאחר ואין אפשרות להוציא לפועל את כל דרישות    –  מציעיםלב ה  לתשומת .4.3
העתקי   חברהלהזוכה למסור    מציעיםה על הבאמצעות "אישור קיום ביטוחים", יהי

הסד  כל  ירשמו  ובהן  הביטוח  חברת  ידי  על  חתומות  פוליסות  תמצית  או  רי פוליסות 
 .הזוכה מציעיםהביטוח הנדרשים מה

 :למען הסר ספק מובהר בזאת .4.4

ו/או    מציעים .4.4.1 ביכולתו  אין  כי  לטעון  יוכל  לא  תתקבל  חברת  שהצעתו 
מב הביטויטוח  כיסוי  את  להתאים  כי  סרבת  ו/או  במכרז  לנדרש  שלו  ח 

נלקחו   לא  במכרז  הביטוח  לדרישות  שלו  הביטוח  כיסוי  התאמת  עלויות 
 . בחשבון בהצעתו
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לדרישות    יםמציע .4.4.2 שלו  הביטוח  כיסויי  את  יתאים  ולא  תתקבל  שהצעתו 
  חברה במועד הרשום בהסכם או בכל מקום אחר במכרז, שמורה ל  חברהה

ת  ת הערבות שהגיש, לבצע אל דעתה הבלעדית, לחלט אלפי שיקו הזכות,  
חוקית   דרך  בכל  נגדו  לנקוט  וכן  אחר  ספק  ידי  על  זה  במכרז  הנדרש 

ה של  לרשותה  שיגרמו    חברההעומדת  הנזקים  על  פיצוי  ממנו  לדרוש 
 . כלפיה בהתחייבות זו מציעיםמעצם אי עמידת ה  חברהל

ל  .4.5 כי  בזאת  שיקול  חברה מובהר  בלעדי   יהיה  לש  דעת  בנולהסכים  סח ינויים שיתבקשו 
קיום   מס'    ) ביטוחים  אישור  ל   (    9טופס  כי  שלא    חברהמובהר,  בלעדי  דעת  שיקול 

האי בנוסח  כלשהם  לשינויים  לנוסח להסכים  מחויב  הזוכה  כזה  ובמקרה  הנ"ל  שור 
תביא לביטול זכייתו,   חברהמסמכי המכרז ואי המצאתו חתום לידי ההמדויק שצורף ל

 . ההצעה או ערבות הביצועחילוט ערבות 
 

 נים ת זמלוחו .5

 
 ם כדלקמן: ינלוחות הזמנים המתוכננים להליך ה

 
 מכירת מסמכי המכרז  .5.1

 

תבוצע   .5.1.1 המכרז  מסמכי  מיום מכירת                                     אצל   4/02/20210  החל 
גזברות  הנמצאים ב  החברהבמשרדי        בקר אזברגה   מר ) גב  מרכז מסחרי רהט 

  ) א'  העירייה  בימים  השעות    –,  בין  ל  8:30ה'  עד       12:30  -עד  ותימשך 
 . 0014:בשעה:    102/202/24

 

אשר   ,ככל שחל(  מע"מ  )כולל ₪  1,000הינה  מכרז  מסמכי ה שלרכישתם    ותלע .5.1.2
.  וכתנאי לקבלתםהמכרז  במועד קבלת מסמכי    החברהבמשרדי גזברות  ישולמו  

 מובהר, כי עלות רכישת מסמכי המכרז לא תוחזר בשום מקרה.  
 

כי   .5.1.3 ידי  מובהר,  על  המכרז  מסמכי  הצעת  תנאי  היא    מציעיםהרכישת  להגשת 
 . המכרז כאמור יצרף להצעתו אישור בדבר רכישת מסמכי מציעיםכל  .מציעיםה

 

   מציעיםמפגש  .5.2

 

בחדר    0001:בשעה:      02/2021/17  ביוםיתקיים    "(סיור קבלנים)"  מציעיםמפגש   .5.2.1
 ירייה ( .  גזברות הע) גב מרכז המסחרי רהט הנמצאים בשל החברה  הישיבות 

 

ה  השתתפות .5.2.2 חוא  מציעיםבמפגש  תנאינה  ו  בהינה  מקדמימהווה  להגשת    אי 
 ת המכרזים.  ידי ועד-הצעה למכרז ובדיקתה על

 
ה .5.2.3 מפגש  פרוטוקול  את  תפרסם  במציעיםהחברה  כל  ים  על   מציעיםאינטרנט. 

 רוטוקול חתום על ידו. לצרף את הפ
 

ה .5.2.4 מפגש  משתתפים    מציעיםמטרת  שאלות  על  מענה  לאפשר  היתר,  בין  הנה, 
בעקבו המשיתעוררו  במסמכי  עיון  ה   ז.כרת  תהא    החברה,  יעיםצמבמפגש 

הבל  ,רשאית דעתה  שיקול  פי  להצעל  הקשורים  י עדי,  שונים  עניינים  במתן  ג 
של  .  רותיהש התייחסות  לכל  תוקף  יהיה  המכרז   החברהלא  במהלך    למסמכי 

 פרוטוקול המפגש.כתב ב, אלא אם באו לאחר מכן לידי ביטוי במפגשה
 

ה .5.2.5 מפגש  יפרוטוקול  ך  ייער  מציעיםבתום  אתפראשר  הדתמצית    ט  ברים,  מהלך 
כ מובהר,  והבהרות.  תשובות  מפגש  שאלות,  מהלך  שיינתנו  והבהרות  תשובות  י 

ואשר יפורטו בפרוטוקול, יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, וכל    מציעיםה
ה מפגש  מהלך  שיבוצע  המכרז  למסמכי  המשתתפים  מציעיםשינוי  את  יחייב   ,

 כרז. במ
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וחובתו של  ,  ט  עיריית רה   טרנט שלתר האינה לאעליו   מציעיםפרוטוקול מפגש ה .5.2.6

   ל הפרוטוקול ולצרף אותו להצעתו במכרז.ום עלחת מציעיםכל 
 

 
 שאלות הבהרה  .5.3

 

ה  10:00בשעה    02/2021/22  ליוםעד   .5.3.1 מן  אחד  כל  רשאי  אל    מציעים,  לפנות 
את    החברה מהם.  לחלק  או  המכרז  למסמכי  בנוגע  הבהרות  לקבלת  בבקשה 

ל יש  הבהרה                               am@ecrahat.comalh  :וא"ל  בד   תונ פהשאלות 
 קבל.  שהדוא"ל התלוודא   מציעיםבאחריות ה   אלהאם אזברגה ' גבל

 

תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להתייחס או שלא להתייחס    החברה .5.3.2
 .  שאלות ההבהרהל

 
ההבהרה(,    החברהתשובת   .5.3.3 שאלת  העירייה תופץ  )בצירוף  של  האינטרנט    באתר 

 .  מציעיםגש התתפים במפחד מן המשא סמך זה, זאת לכלות מהוראלפי 
 

למכרז את תשובות לצרף להצעתו    מציעיםחובה על כל אחד מן ה  כאמור לעיל, .5.3.4
   ידו.-לשאלות ההבהרה, כשהן חתומות על החברה
 

אלא אם    החברהען הסר ספק מובהר, כי לא יהיה תוקף לכל התייחסות של  למ .5.3.5
 .ניתנה בהודעה בכתב כאמור 

 
 

 
 

 הגשת ההצעות למכרז  .5.4

 

, לא יאוחר מיום  במסירה ידנית בלבד,  בשני עותקים  תוגשנה כרז  ות למצעהה .5.4.1
המכרזים  בצהריים,  0031:השעה    עד   2/20210/25 לתיבת  לכך   וזאת    שתיועד 

החברה  בושתימצא   רהבכתובת  משרדי  מסחרי  "  ט  מרכז  הגשת  )להלן:  מועד 
  "(.ההצעות

 

מועד   .5.4.2 לאחר  שתתקבלנה  הה הצעות  ועדת    לע   בדקנהתילא  צעות,  הגשת  ידי 
  .כמות שהן מציעיםותוחזרנה ל המכרזים 

 
את  החברה .5.4.3 לעת  מעת  להאריך  בהתאם    רשאית  ההצעות  הגשת    לשיקולמועד 

אשר    מציעים אחד מן ה-כך הודעה בכתב לכל-דעתה הבלעדי, ובלבד ששלחה על 
ת  הגישו הצעה בכתב. הוארך המועד לפני חלוף המועד להגשת ההצעות, יראו א

 מים להארכת המועד. סכי כמ יםכל המשתתפ 
 
 ת הוראות כלליו .6

 

 מסמכי המכרז  .6.1

 

המכרז .6.1.1 מסמכי  בהתאם    רכישת  מסמכי  תהיה  רכישת  זה.  במסמך  לעיל  לאמור 
לצרף להצעתו אסמכתא    מציעיםהמכרז הנה תנאי להשתתפות במכרז, ועל כל  

 בדבר רכישת מסמכי המכרז כאמור לעיל. 

 

mailto:alham@ecrahat.com
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ה .6.1.2 מפגש  למועד  של  בז  ר כהמבמסמכי    לעייןניתן  ,  מציעיםעד  האינטרנט  אתר 
העירייה, לצרכי עיון המשתתפים, ובמקרה כזה, העיון במסמכי המכרז יהיה רק  

 במסמכים המצויים באתר העירייה. 
 

ו .6.1.3   מציעיםוהם נמסרים להמכרז  רך  וע  הם רכוש  המכרזמסמכי  זכויות היוצרים 
השתתפותו   לעשות    .בלבדבמכרז  לשם  המכרז  אין  שימ במסמכי  אלאכל    וש 

      .למטרה זו
 

ספק,   .6.1.4 כל  הסר  במסמכי    החברהלמען  שהוא  ומין  סוג  מכל  שימוש  על  אוסרת 
המכרז, חלקם או כולם, בין בשלמות ובין לשיעורין, אלא למטרות ההשתתפות  

 במכרז זה. 

 

 ם אישור הבנת תנאי .6.2

 

המכרז  מציעים .6.2.1 מסמכי  לבדיקת  התנ   ,אחראי  העשויים  וכל  והנסיבות  אים 
 .ירותש/ההעבוד ועל ביצוע   להשפיע על הצעתו

 

ל   יאשר  מציעים .6.2.2 מצורףנוסח  בהתאם  )  האישור  זו  מס להזמנה  כי   ,  (1'  טופס 
הוא וכי  והבינם,  קראם  המכרז,  מסמכי  את  לידיו  את    קיבל  עצמו  על  מקבל 

   .בהם הגלומותתנאיהם ואת כל ההתחייבויות 
 

לא    יםמציעוה  ,באשר לאי הבנת תנאי המכרז  מציעיםלא תישמע כל טענה של ה .6.2.3
על פי מסמך זה. חזר  מהצעתו כל עוד זו מוגדרת כתקפה  ו  לחזור ב יהיה רשאי  

,  זכאית לכל סעד העומד לה  החברהתהיה  מהצעתו מכל סיבה שהיא    מציעיםה
האמור   בכלליות  לפגוע  ומבלי  )כהגדרתה    -לרבות  הבנקאית  הערבות  חילוט 

 להלן(. 

 
 

 המכרז שינוי תנאי  .6.3

 

המכרזי .6.3.1 תיבת  נפתחה  לא  עוד  אשומרת    החברהם,  כל  הדעת  שית  לעצמה  קול 
לשנות, לעדכן, או לסייג כל תנאי מתנאי ההזמנה, במידה שהיא סבורה  הבלעדי,  

 . החברהכי שינוי, עדכון או סייג כאמור נדרשים לצרכי 

 

. הודעות אלה תהוונה  מציעיםייעשה בהודעה בכתב שתופץ ל  מכרזשינוי תנאי ה .6.3.2
ב נפרד מתנאי החלק  יהיפק מובהר,  הסר ס למען  מכרז.  לתי  תוקף  כל  ה  כי לא 

 . החברהמטעם  בהודעה בכתבעל כך אלא אם ניתנה לשינוי 
 

ויצרף אותה    מציעיםה .6.3.3 על הודעה כאמור  יחתום בחתימת מורשי החתימה שלו 
 . המוגשים במסגרת הצעתו  כחלק ממסמכי המכרז

 
ההודעהבחוזר  יאשרו    מציעיםה .6.3.4   ממועד שעות    24בתוך    זאת  ,  החברהמ   קבלת 

 .  לתהבק
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 :צעותהגשת הה .7

 

 המכרז לתנאי ה התאמ .7.1

 

המכרז.   .7.1.1 תנאי  לפי  ומוגשות  ערוכות  תהיינה  הההצעות  להתייחס    מציעים על 
ה בתנאי  הנדרשים  הפרטים  לכל  המסמכים    מכרזבהצעתו  כל  את  לה  ולצרף 

ההנדרשים על  חובה  בהצעתו    מציעים.  המופיעים  הסעיפים  כל  את  למלא 
 פים ללא מילוי. אין להותיר סעיבשלמותם ו

 

להצעת  םמציעיה .7.1.2 לצרף  מקורייו  רשאי  מסמכים  של  ובלבד  העתקים  שכל  ם 
 העתק כאמור יהיה מאושר כנאמן למקור על ידי עו"ד או רו"ח.  

 
טעויות    מציעים ה .7.1.3 ו/או  חשבוניות  טעויות  בהצעתו  שנפלו  במידה  כי  מסכים, 

תהא   ה  החברהסופר,  ההשלכה  תהא  הטעויות,  לתקן  לתיקרשאית  ון  כספית 
תהא תכל אשר  וההצעה  הטעויות,  תיקון  את  ועדת  ל  ול  ידי  על  שבוצעו  אחר 
 המכרזים. 

 
תיקבענה    היה .7.1.4 אשר  הצעות  מספר  המכרזים  ותהיינה  ועדת  ידי  כהצעות  על 

תהיה ועדת המכרזים  הן זהות בסכומיהן,  עמדו בתנאי הסף(  ש)הטובות ביותר  
לערוך   שבה בלבד  ביניהן  רשאית  נוספת  ה  התמחרות  להגיש    יעים צ מיתבקשו 

ן הצעות אלה  מיום קבלת הודעה על כך, ובי  םימי  (3) ת תוך שלושה  הצעה משופר
 מכרזים. התיקבע ההצעה הזוכה במסגרת ועדת  

 
ו .7.1.5   מציעים ההצעות זהות, יתבקשו היהיו  עדין  הנוספת  לאחר הגשת ההצעה  ככל 

 . וכך הלאה עד לקבלת ההצעה הטובה ביותר נוספת להגיש הצעה משופרת  
 

 וגן שמירה על הליך הההצעה וסודיות  .7.2

 

באמ .7.2.1 לגרוע  כי    ורמבלי  מובהר  לגלות    מציעיםהלעיל,  רשאי  הגשת    םטראינו 
בפרט  הצעתו,   זה  במכרז  אחרים  ולמשתתפים  בכלל  לאחרים  הצעתו  פרטי  את 

 .בהליך המכרז ו/או לבצע כל פעולה שיש בה משום תכסיסנות

 

  להזמנה  ( 7  טופס מס'ך )י תיוויחתום על הצהרת אי קבלת דמ   מציעיםבנוסף כל   .7.2.2
 עה.הצזו ויגישה כחלק ממסמכי ה

 
 .(12טופס מס' יחתום על תצהיר בדבר העדר הרשעות  פליליות )  מציעיםה .7.2.3

 
אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהוראות כל דין ו/או החלטות של בית המשפט   .7.2.4

וכל   במכרז  המשתתפות  ההצעות  פרטי  של  הגילוי  חובת  מוותר    מציעיםבדבר 
כל  ע  בזאת דרישה  ו/או  טענה  תוכן  החברהנגד  כל  גילוי  סמכי ההצעה  מ  בעניין 
 שלו.  

 
 הצעה חתומה  .7.3

 

נספחיה,  ההצעה   .7.3.1 כל  של  על  מלאה  בחתימה  חתומה  של    מציעיםהתהיה  או 
הנו תאגיד(, והיא תוגש בהתאם    מציעים )כאשר ה  מציעיםה מורשי החתימה של  

 ל(. כחו  )בעט בלבד בצבע שחור או לתנאי הזמנה זו להציע הצעות

 

מועו"ד  של    אישור  ימציא  מציעיםה .7.3.2 זהות  בדבר  רו"ח  י החתימה מטעמו  רשאו 
טופס  ידי מורשי החתימה כאמור )-עה וכל יתר מסמכי המכרז נחתמו עלוכי ההצ

 (. 2מס' 
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 אופן הגשת מסמכי ההצעה  .7.4

 

 לצרף להצעתו בעת ההגשה את הבאים:   מציעיםעל ה .7.4.1

 

והצרופות להצעתו, לרבות, פ .7.4.1.1 ,  מציעיםסיור  רוטוקול  כל הנספחים 
ידי  -כי המכרז עלסמ ות לשאלות הבהרה וכל שינוי שבוצע במשובת

ומלאים    החברה  חתומים  כשאלו  והכל,  זה,  במסמך  כאמור 
 .לא מזוההוההצעה עצמה תוגש כשהיא סגורה במעטפה  

 
זה .7.4.1.2 מסמך  להוראות  בהתאם  תקפה  בנקאית  תצורף  ערבות  אשר   ,

    בנפרד מכל יתר מסמכי המכרז. 
 

ההמסמכי  לכ .7.4.1.3 והאסמכתאות  להוכחת  ם  בתנאי  דרושים  עמידה 
 הסף.

 
מס .7.4.1.4 ההצעהמככל  מידי  יוגשו    י  שנרכש  הנוסח  גבי  על  ורק  אך 

 המקור בלבד(.  י עותקשני  ) החברה

 

מכל  בתחתית  יחתום    מציעיםה .7.4.1.5 הצעתו אחד  חתימת  .  עמודי 
את    מציעים ה סייג  ללא  עצמו  על  וקיבל  הבין  קרא,  כי  משמעותה 

 ימתו.  גביו צרף חת  האמור במסמך על
 

התאגיד    יםיעמצ .7.4.1.6 חותמת  באמצעות  יחתום  תאגיד  רוף  ציובשהנו 
בלבד התאגיד  מטעם  החתימה  מורשי  שהנו    מציעים  .חתימת 

 .תאגיד יצרף להצעתו אישור בדבר מורשי החתימה מטעמו
 

 תוקף ההצעה  .7.5

 

למשך .7.5.1 חזרה,  זכות  ללא  בתוקפה,  תעמוד  ימים90)  תשעים  ההצעה  המועד    (  מן 
 . להגשת ההצעותהאחרון 

 

לעיל,  החברהחליטה  ה .7.5.2 כאמור  ההצעות  להגשת  המועד  הארכת  עמוד  ת  על 
למשך   בתוקפה  להגשת  90)שעים  תההצעה  שנקבע  נדחה  מועד  מכל  ימים   )

ה  ההצעות.  אזי  זה,  לסעיף  בהתאם  ההצעות  תוקף  יידרשו    מציעים הוארך 
 . )במידת הצורך(, להאריך את תוקף הערבות הבנקאית )כהגדרתה להלן(

 

כל הצעה שלא זכתה במכרז, וזאת עד לאחר  קף של  ריך תו רשאית להא  החברה .7.5.3
 שהצעתו הוכרזה כהצעה הזוכה במכרז.    מציעיםעם ה הסכםת  ימחת

 
 בדיקת ההצעות  .7.6

 

   תבדוק את ההצעות שהוגשו. החברה .7.6.1

 

על  החברה .7.6.2 רשאית,  לה-תהא  הבלעדי,  דעתה  שיקול  לצורך  פי  בדיקת  יעזר 
 .  שתמצא לנכוןביועצים ומומחים כפי ההצעות 

 
 להצעות שהוגשו  הרות ת הבבקש .7.7
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לפנות    ,על פי שיקול דעתהרשאית    החברה א  לאחר פתיחת מעטפות המכרז, תה .7.7.1
בבקשה  מציעיםל או  להצעות  בנוגע  הבהרות  לקבלת  בבקשה  מהם(  מי    )או 

  .לקבלת נתונים ומסמכים נוספים, לצורך בדיקת ההצעות והערכתן

 

ש מכל אחד  לדרודי,  פי שיקול דעתה הבלעשומרת לעצמה את הזכות, ל  החברה .7.7.2
לים מידע חסר ו/או המלצות ו/או  השלאחר הגשת ההצעות למכרז ל  מציעים מה

לניסי  בכל הקשור  ויכולתו של האישורים  עמידתו של    מציעיםונו  לצורך בחינת 
 בתנאי סף המפורטים בהזמנה זו.  מציעיםה

 
 ואסמכתאות  תנאי הסף להשתתפות במכרז .8

 
ב  להשתתף  רק  רשאים  )  םהעוני  מציעיםמכרז  להגיבעצמם  איסור  בשילוב    ש חל  הצעה 
 : על כל התנאים הבאים קשורות(ת חברות נוספות לרבו

 
   וכללי  ניסיון מוכח .8.1

 

 .  2020-  2018במהלך התקופה שבין וזאת  בייצר שילוטניסיון הנו בעל    מציעיםה .8.1.1

 

יון עבר  תצהיר בדבר ניס   זה  ידתו בסעיף  מ עלצורך הוכחת  לצרף ל  מציעיםעל ה .8.1.2
(, ולצרף לתצהיר אישורים  6טופס מס' צורף למסמכי המכרז )המלנוסח בהתאם 

עמ   אוו/ על  המצביעים  בכתב,  לגבי  המלצות  לעיל.  כאמור  הסף  בתנאי  ידתו 
אישור,    ממליץ   נותן  הוא  או  בו  הארגון  שם  שמו,  את  לציין  תפקידו  עובדיש   ,

 עילות שביצע.  בארגון, דרכי יצירת תקשורת עמו, תקופה ומהות של הפ 

 

רשאית  החברהי  כ  מובהר .8.1.3 עלתהיה  הבלעדי,-,  דעתה  שיקול  את    פי  לאמת 
עלתו הנ שהוצגו  ה-נים  מדגמי(  כאמור  מציעיםידי  באופן  ובין  מלא  באופן  ,  )בין 

ביצוע   מיוזמתה  לבחון  על   עבודות וכן,  ה-שבוצעו  פורטו  מציעיםידי  לא  ואשר   ,
 . ואולם נודעו לוועדת המכרזים ידו-על

 

 המכרז   מסמכיכישת ר .8.2

 

 מסמכי ההליך.  את   רכש מציעיםה .8.2.1

 

כל   .8.2.2 על  זה,  סף  בתנאי  עמידתו  הוכחת  אסמכתא    מציעיםלצורך  להצעתו  לצרף 
 מטעם מחלקת הגבייה ברהט, אודות תשלום עבור רכישת מסמכי המכרז.

 

 שמירה על זכויות עובדים  .8.3

 

ורף  בנוסח המצשלו ושל בעלי השליטה בו,    תצהיר בכתב  יצרף להצעתו  מציעיםה .8.3.1
בעניין זכויות העובדים,  המכרז  מכילמס  4טופס    כמסמך , בדבר קיום חובותיו 

העבו-על חוקי  הרלבנטיים    דהפי  הקיבוציים  וההסכמים  ההרחבה  צווי  פי  ועל 
ה על  המציעיםהחלים  של  פלילי  בדין  ההרשעות  כל  יפורטו  בתצהיר  ,  יםמציע. 

מידה והיו כאלה,  בעלי שליטה בו וחברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה, ב
ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד  -כל הקנסות שהושתו על מי מאלה עלוכן  

הפרה של חוקי העבודה בשלוש השנים האחרונות מהמועד האחרון   יןבג הכלכלה 
 . להגשת ההצעה

 

האחרונות    מציעיםה  אם .8.3.2 השנים  בשלוש  הורשעו  בו  השליטה  מבעלי  מי  או 
ה מבין  יותר  או  אחת  פלילית  בחוקי בעבירה  המנויות  העבודה    עבירות 

 .  ההצעה תיפסל על הסף,  4בטופס מס' והמפורטים 
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ידי מינהל ההסדרה והאכיפה  -ליטה בו נקנסו עלשה  או מי מבעלי  מציעיםה  אם .8.3.3
יותר, בגין העבירות המנויות בחוקי העבודה    2  –ב    הכלכלהבמשרד   קנסות או 

. מובהר  סףצעה על התיפסל ההבשלוש השנים האחרונות,    ,4בטופס  המפורטים  
 הקנסות בגין אותה עבירה ייספרו כקנסות שונים.   את כי מספר בז

 
 

   רעפסילה עקב ניסיון  .8.4
 

זה,      7.4.1 מכרז  הוראות  מיתר  לגרוע  של מבלי  הצעה  כל  הסף  על  לפסול  רשאי  המזמין 
בעלי השליטה    מציעים שלגבי  או  שלילית  ניתנהשלגביו  שלילית    ,המלצה  דעת  חוות 

או   ממשרח  דועקב  בכתב  אחד  של  הרשביקורת  אחת  ו/או  הממשלה  ויות די 
ה התקשר  איתם  התקשרות  מציעיםהמקומיות,  הש5)  חמשבמהלך    בהסכם  נים  ( 

באופן מתן השירות או ביצוע העבודה על  שעניינם  שקדמו להגשת ההצעות למכרז זה,  
בו  ו/  מציעיםאו במקרה בו ה/ו ידו     10ך  מהלהורשע ב  או בעל שליטה בו  ו/ או מנהל 

בעביר שהשנים האחרונות  ר  עתלדה  לא  המכרזים  עימו  ועדת  אוי שהחברה תתקשר 
 בנסיבות העבירה.  

 
 היקף פעילות  .8.5

 

לפחות  היול  מציעיםהעל   .8.5.1 של  כולל,  כספי  מחזור  בעל  שנה  ₪  500,000ת  בכל   ,
,    2019,  2018במהלך שנות הכספים  ,  מציעיםבהתאם לדוח הכספי המבוקר של ה

 .  נו כולל מע"מכי המחזור אינ  מובהר. 2020

 

יצרף להצעתו אישור של רואה חשבון מטעמו המאשר את עמידתו של    עיםמציה .8.5.2
בסעיף  מציעים ה המפורטים  המכרז  הז   בתנאי  למסמכי  המצורף  בנוסח  זאת   ,
 . (5טופס מס' )

 

 הצעה ה ערבות  .8.6

 

בנקאית  מציעיםה .8.6.1 ערבות  מותנית  אוטונומית  ימציא  בנק   בלתי  מסחרי  מאת 
, ₪אלף(  ה עשר  )חמיש  15,000ך  סב,  "(הערבות הבנקאית"ולהלן:    )לעיל  ישראלי

בתנאי    וזאת לעמידה  התחייבותו  תהא  הבנקאית  הערבות  המכרז;  להבטחת 
 (.3טופס מס' המצורף למסמכי המכרז ) ה בנוסחכרוע

 

תחליט    החברה. ככל ש  30/06/2021  ליוםעד  תעמוד בתוקפה  הבנקאית  ות  בהער .8.6.2
תהיה רשאית לדרוש מעת לעת  רז זה, היא  ים הנוגעים למכעל שינוי לוחות הזמנ 

 את הארכת תוקף הערבות הבנקאית, זאת בהתאם לשקול דעתה הבלעדי.  

 

ספק    רהסלמען   .8.6.3 שונה  כל  בנוסח  בנקאית  ערבות  עם  שתוגש  הצעה  כי  מובהר 
מהנוסח שצורף למסמכי המכרז, או בסטייה מהוראות סעיף זה )לרבות, לעניין  

 . ר עמה את פסילת ההצעהתיפסל ותגרומועד תוקפה(,  סכום הערבות או

 

פי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש   תהא רשאית, על   החברה ,  לעיל  על אף האמור  .8.6.4
הערבות    מציעים  לכמ פעם  הארכת  של  בכל  נוספת  )עד  לתקופה  (  3שלושה 

  .מציעים, ובלבד שדרישה זו הופנתה לכל החודשים

 

של    הלאחר דחיית אית בסמוך  את הערבות הבנק  מציעיםחזיר לידי ה ת  החברה .8.6.5
שנבחר לבצע את הפרויקט    מציעיםהעם    הסכםנחתם  בסמוך לאחר ש  אוהצעה,  

 . המציא ערבות ביצוע
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ו   ותלהציג את הערבאית  שר  תהא  החברה .8.6.6 לפירעון  הסכום  לחלט את  הבנקאית 
שבו   מקום  בכל  הבלעדי,  דעתה  שיקול  לפי  ממנו(,  חלק  כל  )או  בה  הנקוב 

ו/א  מציעיםה בו מהצעתו  לא קחזר  ו  תנאי  יים אתו  בדייקנות  בשלמות  המכרז 
ו/או סירב למלא אחר הדרישות ממנו בעקבות זכייתו במכרז, לרבות ההוראות  

חתי להצעה    מתבדבר  בהתאם  התחייבויותיו  במלוא  עמד  שלא  ו/או  ההסכם 
 ולהוראות מסמכי המכרז ו/או שסטה בכל דרך אחרת מהוראות המכרז.  

 

סעד אחר    , בכדי לגרוע מכל עיף זהרט בסכמפו  ההחברמובהר, כי אין בזכויות   .8.6.7
 בהתאם למסמכי המכרז ועל פי כל דין.  החברהאשר עומד לרשות 

 

, מבלי שתצטרך לנמק בקשתה או  הבנקאית  ערבותה ת  רשאית לחלט א  החברה .8.6.8
ה אל  לכן  קודם  לפנות  או  דרישתה  כתב  מציעיםלבסס  הצגת  ידי  על  וזאת   ,

  .הערבות בפני הבנק

 

ערבותו  מציעים .8.6.9 לוחה  אשר  לו,  לערער  זרה  יוכל  במכרז א  אחר  של  זכייה    על 
, במצורף לבקשתו לערער  לחברה, אלא אם כן המציא  )לרבות בפני בית המשפט(

   הצעתו. בות  רעת א

 

 פי דין -אסמכתאות הדרושות על .8.7
 

ה הגשת   מציעיםעל  למועד  תקפים  כשהם  הבאים,  האישורים  כל  את  להצעתו  לצרף 
 ההצעה: 

 

ויצרף    1976-בוריים, התשל"ו ות גופים ציפי חוק עסקאכל האישורים הדרושים ל .8.7.1
 (.  4טופס מס' תצהיר בהתאם לחוק זה בנוסח המצורף למסמכי המכרז )

 

שו  ףתקאישור   .8.7.2 ניהול  מפקיד  בדבר  רו"ח  או  להוראות  מה  כדין בהתאם  ספרים 
 . 1975-התשל"ו ,וחוק מס ערך מוסף [נוסח חדש]פקודת מס הכנסה 

 

ב  .8.7.3 מס  ניכוי  על  תקף  בהתאם  אישור  פקומקור  ]נוסח  להוראות  הכנסה  מס  דת 
 חדש[.

 
 לצרף להצעתו  מציעיםנוספים שעל הונתונים מסמכים  .8.8

 

מח            .8.8.1 לגרוע  שת ובמבלי  הו  ו/או האישורים  לצרף    מציעיםל  את המסמכים 
לצרף   עליו  זה,  במסמך  הטפסיםאת  להצעתו  המפורטים  המצורפים    כל 

זו למלאלהזמנה  צורך  אין  ביטוח  הגשת  בשל  )נספח  כשהההצעה(ב  ם  , 
ומלא המכרזםמיחתוים  מסמכי  רכישת  על  המעידה  קבלה  וכן,   ,  ,

 .הסיור קבלנים והשתתפות

 

פי דין, לצרף להצעתו העתק  -א תאגיד רשום על שהו  מציעים ל  כל  בנוסף ע            .8.8.2
ידי עו"ד או רו"ח(, וכל  -)העתק מאומת על   תעודת האגד של התאגידשל  

ש תעודת  כל  של  שהעתק  של  ינוי  וכן,  התאגים  ששונה(,  )ככל  תדפיס  ד 
)קרי, על חברה לצרף להצעתה,    מעודכן של התאגיד אצל הרשם הרלבנטי

 חברות(.   ה ם תדפיס של התאגיד מרש

 

ל   החברה             .8.8.3 הבלעדי  דעתה  שיקול  על  נוספים  שומרת  מסמכים  דרוש 
לא    ול הצעות שהחומרפס הדרושים לדעתה לצורך הבהרת ההצעה, וכן, ל

 ובהתאם לאמור לעיל. לואו רף במצו

 

 .  מציעיםכלל מסמכי ההליך כשהם מלאים וחתומים על ידי ה           .8.8.4
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 שלמת מסמכים ה .9

 

לגרוע   .9.1 לעי למכמבלי  האמור  שיקול   החברהל,  ליות  לפי  הזכות,  את  לעצמה  שומרת 
להשלים   -לאחר הגשת ההצעות למכרז    -  םמציעידעתה הבלעדי, לדרוש מכל אחד מה

לצו  מידע הבחינת    ךרחסר  של  סף   מציעיםעמידתו  בתנאי  מטעמו,  הצוות  חברי  ו/או 
 שפורטו לעיל.  

 

כל    החברה  .9.2 של  עמדתו  לשם  מועדים  להשלמת בר  כאמו  מציעיםתקצוב  דרישתה 
 המסמכים. 

 
 ההצעות למכרז  .10

 

   כמתואר במסמכי ההליך.  ההצעה למכרז תהיה  .10.1

 

וזאת בהתאם לאמור ,    שלטכל  בגין    המבוקשת  התמורה הכספית  את    צייןי  מציעיםה  .10.2
 למסמכי המכרז.  8טופס מס' ב

 
 . התמורה המבוקשת תהיה בדרך של מתן הנחה על אומדן החברה .10.3

 
  . ות סעיף, תיפסלאורהצעה שלא תוגש בהתאם לה .10.4

 
 .  שקבעה העירייה באחוזים על האומדןבלבד הנחה יציע  מציעים .10.5

 
הינו   .10.6 הכולל  ההצעה  סכום  כי  מובהר  ספק  כל  הסר  ולמען  כל יי  הוא סופי  עבור  נתן 

 מציעיםויכלול את כל המרכיבים ויבטא את כל השיקולים של ה   מתן השירותמרכיבי  
שכר עבודה, שכר עלות הוצאת היתר,    :ק(בנוגע להצעת המחיר מטעמו לרבות )אך לא ר

וכלליות,  הנהלה  עלויות  משפטי,  ייעוץ  הובלה,  קבלני,  רווח  תקורה,  ביטוח,  מנהלים, 
חוב  הסעהתשלומי  בניה,   ,ה,  היתרי  הוצאת  עלות  חומרים,  השילוט,  הקמת  עלות 

 הנהלת חשבונות וכיו"ב. יועצים , 
 

 : הבחירה בין ההצעות .11

 

 כללי  .11.1

 

בהזמנה   .11.1.1 לאמור  הצעות,    זובכפוף  ההצעה   החברהלהציע  את    תבחר 
בה   ביותר  המשוקללת  הגבוה  הוא  ההנחה  הגבוה  ו אחוז  האיכות  ניקוד 

 הלן:  רט לכמפות ורומבין ההצעות הכשי וזאתביותר  

מ  60יהווה    -חירמרכיב   .11.1.2 יש לתת הנחה מאומדן    ניקוד המשוקלל.האחוז 
 ניקוד על פי שיטת ערך משולש.  . החברה

 

האיכות   .11.1.3 פרמטרים    40  והיהו   –רכיב  פי  ועל  המשוקלל  מהניקוד  אחוז 
 ל:  לעי

 
 

 הערות   נקודות   רכיב  
מהשלט   התרשמות 

 המוצע 
ה קודות  נ  60ד ע  לצרף  מציעיםעל 

ה שלט  מכרז  למסמכי 
ג'   מסמך  פי  על  דוג' 

 רשמות  וזאת להת 
ה ה :זמן אספק   מציעים ההתחייבות   ף רלצ  מציעיםעל 
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בהיקף   שילוט  לספק 
ימי המבוקש     במספר 

 מהנדרש  פחות  עסקים 

 
 נק'   40 –ם ימי 7 דע

 נק'   20ימים   14עד 
מ     0  –ימים    14פחות 

   נק' 

מטעמו   ביחס  הצהרה 
ואשר   האספקה  למועד 

ת בחוזאף  ה  יכלל 
ה עם    מציעים שיכרת 

 זוכה ה
   
 
 

שחברי צוות  יבחן  האיכות  רכיב  מאת  העירייה,  מהנדס  הנכו:  חברה  "ל 
 . ל עמ"ש החכ"ו יו

 

שב  .11.1.4 הרי  לעיל,  האמור  אף  שירגסמעל  רשאי קולת  המכרז  בהליכי    ת יה 
להביא בחשבון, בין היתר, את השיקולים שיפורטו להלן, ולדרוש    החברה

, וזאת,  כעמידה בתנאי הסף  להוכחתם  נהביעות רצוראיות לש  מציעיםמה
 גם לאחר פתיחת ההצעות:

 

בביצוע עבודות דומות בעבר, אמינותו,    מציעיםניסיונו של ה .11.1.4.1
מו ותחומי  מומחיותו  אודות  ,  וכן  ותו י מחכישוריו,  המלצות 

 , הן לחיוב והן לשלילה. מציעיםה

 

ר , לרבות, ניסיון עבהמוצעים,    יםאיכות העבודה או השירות  .11.1.4.2
 .  מציעיםה בעבודה עם

 
בתקנה   .11.1.4.3 המפורט  אחר  שיקול  העיריות    22כל  לתקנות 

 .  1987-)מכרזים(, תשמ"ח
 

ו/או עם רשות    החברהעם    מציעיםבהר, כי במקרה של ניסיון רע של המו .11.1.5
את    תיתממשל/יתמקומ לפסול  המכרזים  ועדת  רשאית  תהיה  אחרת, 

  , כאספקת ליךויראוה כאילו לא עמדה בתנאי הסף של הה  מציעיםהצעת ה
מקומיותהשירות   רשויות  לשתי  יהיה    מציעים.  לפחות  בהליך  המשתתף 

מושתק מלהעלות כל טענה כנגד האמור ומוותר ויתור מלא סופי ומוחלט  
 סעיף זה.  חוקיות לר על כל טענה ו/או תביעה בקש

 

 תיקון טעויות  .11.2

 

רשאי .11.2.1 המכרזים,  חשבונאיות    תועדת  טעויות  או  סופר  טעויות  לתקן 
 גשו לה. בהצעות שהו שנתגלו

 

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

 
 .  מציעיםההודעה על התיקון תימסר ל .11.2.3

 
 
 
 
 

 פסילת הצעות  .11.3

 

אשר אינן עומדות בתנאי הסף ו/או  הצעות  סול  שאית לפרם  ועדת המכרזי .11.3.1
ות או  נחות בלתי נכונ הצעות אם הן חסרות, מוטעות, או מבוססות על ה

 אחרת.   על הבנה מוטעית של נושא המכרז, זולת אם החליטה הועדה
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כדי לפגוע בשווין או  ועדת המכרזים תהיה רשאית לפסול הצעות שיש בהן  .11.3.2
 . ם במכרזהמשתפי  ן ביבהליך התחרות ההוגנת 

 
 

למחול על פגמים טכניים שיפלו    החברהאין באמור כדי לגרוע מזכותה של   .11.3.3
 ום לב. בהצעה בת

 
פי כל  -על  החברהעיף זה כדי לגרוע מכל סעד העומד לטובת  מור בסאין בא .11.3.4

 דין. 
 

 הזוכה במכרז  .11.4

 
להוראות מכרז זה,    תבחר את הזוכה בהתאם   החברהועדת המכרזים של   .11.4.1

 תתקשר עמו בהסכם.   החברהכי  ,רהבהח  ותמליץ ליו"ר
 

מהם   .11.4.2 קיבלה  ו/או  לעיל  כמפורט  ההצעות  את  תשקול  המכרזים  ועדת 
 ת החלטתה.  ן תקבל אולאחר מכהרות,  הב

 
ועדת המכרזים רשאית להחליט על בחירת ההצעה המתאימה ביותר, או   .11.4.3

מירב   את  להבטיח  במטרה  והכול  שהיא,  הצעה  כל  לבחור  לא  להחליט 
   .הלחברהיתרונות  

 

   והוא חל כיחידה אחת.  העבודות נשוא המכרזדנא הנו ביחס לכלל   המכרז .11.4.4
 

שיזכה   .11.4.5 כל  העבואת    החברהעבור  יבצע  בהליך  הקבלן  את  ויספק  דות 
במסמכי   כמפורט  הנדרשים,  הכ  ההליךהשירותים  עפ״י  וונספחיו.  ל 

 . העירייה הנחיות ודרישות 
 

בי  ברח  טיםלהשלהפחית ו/או להגדיל את מספר    זמןל  בכרשאית    החברה .11.4.6
תורה על שינוי    שהחברהלפי צרכי העירייה ושיקוליה. במקרה    לו הכ  העיר 

 .הזוכה מציעיםלולם דכן התמורה שתשבהיקף האמור, תעו
 

לא  בנוי  שי .11.4.7 השלטים  היחידה    תהווהכמות  מחירי  לשינוי  לתביעה  עילה 
לכל תביעה אחרת והמשתתף  עילה  או    ו/  ךהזוכה בהלי  מציעיםהשהציע  

ע מוותר  טענה  כ ל  במכרז  דרישה    זכות  ו/אול  ו/או  כל שתהיה  שכתביעה 
 החברה. כנגד קיימת לו 

 
בהליך   .11.4.8 הנדרשות  הנלוות  וההשקעות    ההוצאות   בכל  דולבשא  יי הזוכה 

 . העבודה על ידוביצוע לצורך 
 
 

עם קבלת צו התחלת עבודה חתום ע״י  ה  בביצוע העבודבהליך יחל  זוכה  ה .11.4.9
 החברה. מורשי החתימה של 

 
 סייגים .11.5

 

א .11.5.1 דין,  ,  יללע מור  אה  ףעל  כל  פי  על  מסמכויותיה  לגרוע  ועדת  ומבלי 
על   להכריז  שלא  רשאית  כזוכה    םיעימצהמכרזים   במכרז. כלשהו 

בהשתתפותו בהליך והגשת הצעתו מקבל סייג זה ויהיה מושתק    מציעיםה
 מלהעלות כל טענה כנגד האמור.  
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  , רההחבלכל פיצוי או שיפוי מאת    םזכאי  ולא יהי  מציעיםהבמקרה כזה,   .11.5.2
 בגין רכישת מסמכי המכרז.   לרבות,

 
 

 חוזה ה .11.6
 

 
בין   .11.6.1 סתירה  של  מקרה  בבכל  הליהההוראות  סעיפים  בין  ו/או  וראות  ך 

 , תחייב ההוראה המחמירה עם הזוכה. םההליך להסכ

 

התחלת  למען   .11.6.2 צו  וקבלת  ההסכם  לחתימת  עובר  כי  מובהר,  ספק  הסר 
 תוקף בין הצדדים.  -עבודה לא יהא קיים הסכם בר

 

 הזוכה   ן בהצעהועי זכות  .11.7

 
ל .11.7.1 המכרזים,בהתאם  במכרז  מכל    כללי  לעייןיהא  שתתף  בהחלטה    רשאי 

בתוך  זאת  בנימוקיה ובהצעת הזוכה במכרז,    , ת המכרזיםועד   הסופית של
 . יום מקבלת ההודעה על תוצאות המכרז 30

 

,  ת ועדת המכרזים רשאי לעיין בחלקים של החלט לא יהא  שתתף במכרז  מ .11.7.2
של  או   ה בחלקים  אשר  כזוההצעה  ועדת  ה,  לדעת  עלול  בהם  העיון 

 .מציעיםשל ה המכרזים לחשוף סוד מסחרי, או סוד מקצועי
 

בלבד, בכפוף למשלוח    החברהכאמור במשרדי  יין במסמכים  ניתן יהיה לע  .11.7.3
נציג   עם  העיון  מועד  של  מראש  ולתיאום  לעיון,  בכתב  ,  החברהבקשה 

הוצאות  ו לתשלום  של  קבוע  בכפוף  )במילים:    100בסך  לים קשה  מא₪ 
 ת לכיסוי העלויות הכרוכות בעיון. חדשים(, עבור כל פגישת עיון, וזא

 
יון ישלם  ומי של המסמכים הפתוחים לעציללקבל העתק    משתתף שיבקש .11.7.4

עבור תצלום של כל עמוד סטנדרטי  ,  נוסף  (₪חצי  )₪    0.5סך של    חברהל
 (. A4)בגודל 

 
תשלום  ק .11.7.5 כנגד  תהיה  מסמכים,  שאינם  חומרים  של  העתק  ם  וסכבלת 

 , מעת לעת ולפי נסיבות העניין.החברהשיקבע ע"י גזבר  
 

 :תנאים כלליים .12

 

 חל הדין  ה .12.1

 

 .  מדינת ישראל, בנוסחם מעת לעתהחלים  םניזה כפוף לדי  יךהל .12.1.1

 

 . תערכנה ותוגשנה בהתאם לכל דין ההצעות .12.1.2
 

שקיבלו    מציעיםוה .12.1.3 כמי  השתתפות  ייחשבו  לצורך  מתאים  משפטי  ייעוץ 
 .בהליך והגשת ההצעות

 
 

 ייחודית   ת שיפוטינת .12.2
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הנוגע   עניין  מכוחו,  כל  הנכרת  להסכם  ו/או  זה  בלמכרז  ורק  אך  המשפט ית  ב יידון 
 .  באר שבעבעיר ך מבחינה עניינית לדון בתביעה ואשר מקום מושבו מהמוס

 
 וצאות ההשתתפות בהליך ה .12.3

 

ב  מציעים כל      .12.3.1 לבדו  השתתפותו ישא  מסמכי  בהליך,    הוצאות  רכישת  לרבות, 
 דיקות נשוא המכרז.  בע המכרז וביצו

 

  .בגין הוצאות אלה החברהלא יהא זכאי לכל שיפוי מאת   מציעיםה .12.3.2
 

 העבודה/שירות או דחיית תחילת ביצוע  החברהביטול על ידי  .12.4

 

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

 

עלבו .12.4.2 ההליך  תהא  החברה ידי  -טל  היא  הפרויקט  ,  את  לבצע  או  צבערשאית  מה 
ים כל טענה או תביעה בקשר  מציעים ים, מבלי שתהא לבאמצעות צדדים שלישי

  לכך.
 

 המכרזיםגדת את החלטת ועדת  פט מוסמך הנוקביעת בית מש .12.5

 

זוכה   .12.5.1 המכרזים  ועדת  ידי  על  וייקבע  המקורי"  :להלן)היה  יחל  ("הזוכה  והוא   ,
כייתו של  זי  דתו, ובעקבות הליך משפטי ייקבע על ידי בית משפט מוסמך כ בעבו

  או /( ו"הזוכה האחר"  :להלן)הזוכה המקורי בטלה וכי תחתיו מוכרז זוכה אחר  
שיינתן מניעה  ככל  להצו  המקורי  הזוכה  מתחייב  העבודות  ,  ביצוע  את  פסיק 

פעולות  שר לדו"ח עדכני באאת כל המידע המצוי אצלו בצירוף    חברהל ולהעביר  
בודה באופן בטוח ומסודר,  על  שכבר בוצעו על ידו, ולאפשר כניסת הזוכה האחר

המנ  הוראות  את  לקיים  זה  האחובכלל  העברת  מועד  בדבר  אתר  הל  על  ריות 
 בודה. הע

 

ביטול   .12.5.2 בגין  פיצוי  לשום  זכאי  יהיה  לא  הוא  המקורי,  הזוכה  של  זכייתו  בוטלה 
ל עבור העבודהזכייתו כאמור, אלא  על   תשלום  למועד  ידיו  -שבוצעה  עד  בפועל, 

 הפסקתה בפועל.  
 

 אופן משלוח הודעות צדדים והת  תובוכ .12.6

 

 .לעי ל כמפורט החברהבמשרדי כתובתה של ועדת המכרזים היא  .12.6.1

 

 שנקבעה במסמכיהם. ים תיראה ככתובת ל המשתתפכתובתם ש .12.6.2
 

  המשתתפים ו/או ועדת המכרזים לכתובת    החברהכל הודעה אשר תישלח על ידי   .12.6.3
אצל   התקבלה  כאילו  תיראה  רשום,  שלושה    המשתתפיםבדואר  י  מי  (3)תוך 

בפקסימיליה נשלחה  אם  המשלוח;  מיום  בדוא"ל  עסקים  כאילו    או  תיראה 
ם שלאחר היום בו נשלחה; ואם נמסרה  העסקיביום  המשתתפים  התקבלה אצל  

 . הבעת מסירת –ביד 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 בתים יר ספאספקה של שילוט מל  03/2021מכרז פומבי מס' 
 

 
   58מתוך  18עמוד    :__________מציעיםחתימת ה

 
 

  

 1ופס מס' ט
 
 

 טופס הצעה אישור הבנת תנאי ההזמנה ו
 לכבוד 

 ( בע"מ 2015החברה הכלכלית רהט)
 

 ג.א.נ,
    2021/30מכרז מס'  הנדון:

 אספקה של שילוט מספרי בתים
 

למדנו והבנו את האמור    ,  03/2021מכרז    מסמכי  את , כי קראנו בקפידה  אנו הח"מ מאשרים .1
והנסיב כל הדרישות, התנאים  ובדקנו בקפידה את  והמשפטיים, העשויים  בהם,  ות, הפיזיים 

טענה שעילתה  , וכי אנו מוותרים בזאת מראש על כל  העבודהלהשפיע על הצעתנו או על ביצוע  
שפטיים, העשויים  ם ומיזייפ,  הבנה של דרישות, תנאים או נסיבות כלשהם-ידיעה או אי-באי

 להשפיע על הצעתנו או על ביצוע הפרויקט. 

 

לתנאים  אנו   .2 להציעהח"מ, מסכימים  בהזמנה  וכן במסמכים המצורפים  הצעות,    המפורטים 
 ם וצרופותיהם. על כל נספחיהעל דרך ההפניה ו

 
לנו .3 התמורה    ידוע  בהתא כי  פרסומי  שילוט  להצבת  הזיכיון  קבלת  בגין  הינה  ם  לעירייה 

 . ליך בלבדי ההמסמכל
 
חברה כלכלית  על    נו ידוע ל .    נו השילוט יחולו עלי וייצור  תכנון  כי כל עלויות ה  מים מסכי  והננ  .4

למעט תשלום תמורה כנגד אספקת השילוט שיוזמן    לאמורעלות בהתייחס    לא תחול כל  רהט
 . בפועל

 
על   .5 בה,  המפורטים  התנאים  יהוו  הצעתנו,  קבלת  על  בכתב  אישורכם  קבלת  יה,  נספח   כלעם 

 הסכם מחייב מבחינתנו. 

 

עם   .6 תוקף להתקשרות  אין  בלעדיו  תנאי  כי  לנו,  נשוא  לביצוע  בהסכם    החברהידוע  העבודות 
. בכל מקרה שבו  ךבתאם למסמכי ההלי  החברהקבלת אישורי  ו  הסכם חתימת  ההזמנה הינו  

  בתוך   יםלמי מהמפורטים לעיל, ו/או לא יוגשו כל המסמכים הנדרש  החברהלא יתקבל אישור  
רשאית    פרק תהיה  זה,  לביצוע    החברהזמן  בהסכם  להתקשר  המוחלט  דעתה  שיקול  לפי 

נשוא מוו  העבודות  ואנו  טענה  כל  לנו  ולא תהיה  כלשהו,  קבלן אחר  עם  כל  המכרז  על  תרים 
 בקשר להתקשרותה עם אחר, על אף זכייתנו במכרז.    החברהו/או תביעה כלפי טענה, דרישה 

 
לבוא .7 מתחייבים  דרישתכם  ם  שרדכמל  אנו  פי  הערבועל  את  בידיכם  המפורטת    תולהפקיד 

פוליסות הביטוח המפורטות בו ואת  טוחים ואת  יב אישור קיום  , את  למכרז  בהסכם המצורף
 כל המסמכים והראיות הנוספים הטעונים המצאה. 

 
 פקיעת ערבות )כולל הארכה(.בתוקפה, ללא זכות חזרה, עד תאריך  הצעתנו זו תעמוד  .8
 
מ .9 פרטל  יםב ייתחאנו  גלוי  את  ב  ימנוע  לאחרים  לגלותם  לא  ו/או  ולמשתתפים  הצעתנו  כלל, 

 עתנו זו בפרט. אחרים במכרז נשוא הצ 
 

ערוכה   .10 בנקאית,  ערבות  בזאת  מצורפת  ונספחיה,  פרטיה  כל  על  הצעתנו,  לקיום  כבטחון 
 הזמנה להציע הצעות. אם לתנאים המפורטים בבהתלפקודתכם 

 
במכרז,   .11 שנזכה  ערבככל  יז  ותכתב  שה  לאחר  לידינו  אתנוחזר  בידיכם  קיום    פקיד  אישור 

העאת  ו  ביטוחים הביטוח,  והפוליסות  הארבויות  הנכלל  מסמכים  בהסכם  הנזכרים  חרים 
 בהצעתנו זו. 
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ולא נפקיד את הערבויות ו/או את   .12 ו אישור קיום  במידה  ו/או  את  ביטוחים  פוליסות הביטוח 
הנ האחרים  המסמכים  הנכללאת  בהסכם  יסודית,  מיםי  7ך  תו  זכרים  כהפרה  הדבר  יראה   ,

בשל הפרת  )תרופות  החוזים  בחוק  ו1970-( תשל"אהסכם  כמוגדר  לפ ,  זכויות מבלי  ביתר    גוע 
לחלט את סכום הערבות הבנקאית כפיצוי קבוע ומוערך מראש   יתזכא  החברהא  תה  ,החברה

 "מ. בשל הפרת ההסכם ו/או במהלך המו העל הנזקים שנגרמו ל 
 

כ .13 מוענו  הבי  אנו מצהירים  בחתימת  כי  מותנה  כל המשתמע מכך,  על  ד תחילת ההתקשרות, 
 תחלת עבודה. וקבלת צו ה החברהדי  יההסכם על 

 
 
 
 כבוד רב, ב
 
 
 
 

 ___________________                                                      _______________ 
 מציעים חתימה וחותמת ה                                                                 תאריך            
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 2טופס מס' 
 

 
 מטעם תאגיד אישור זכויות חתימה 

 
 2021: ___ ____ תאריך

 

 
 : לכבוד

 ( בע"מ 2015החברה הכלכלית רהט)
 

 א.ג.נ.
 בשם תאגיד אישור זכויות חתימה הנדון: 

 
 

עו"ד מ______________   ו"חר /הנני,  בזאת______  ____________________,  אשר  כי   ,
על   שהוגשה  ההצעה  על  ______________ יהחתום/ים  "די  )להלן:  במסגרת  מציעיםה______   )"

הצעות   להציע  בתים  2120/30מס'    למכרזההזמנה  מספור  שילוט  "  לאספקת    "( המכרז)להלן: 
ה את  לחייב  הבחתימתו/ם  מציעיםמוסמך/ים  את  מחייבת  והיא  ד  םמציעי,  בנוגע    רב לכל  ועניין 

 .למכרז
 
 
 

 בכבוד רב, 
 
 
 _______________ ____ 

 
 

 _ מ.ר. ___________ 
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 3טופס מס' 
 

 
 )ערבות הצעה( ערבות בנקאית  

 
 _____/_____/20___תאריך 

 
 לכבוד 

 ( בע"מ 2015החברה הכלכלית רהט)
 א.ג.נ. 

 
 : __________נקאית מס'ערבות ב הנדון:

 
ב פי  "___ ____  קשתעל  )להלן:  אנו  המבקש _  מרחוב  "(,   _______________________

ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל  "( הערביםלן: "_______ )לה___________________
שקלים    אלף    עשר  החמיש כולל מע"מ )במילים:  ₪      15,000סכום לפי דרישתכם, עד לסכום  

מע"מ(  חדשים "  כולל  הערבות)להלן:  בסכום  ל"(,  בהתחיי  דתועמיקשר  המבקש  בויותיו  של 
הזמנה   הליך  במסגרת  שהגיש  בהצעה  הצעלהצי הכלולות     03/2021מס'    רזמכמסגרת  ב   תו ע 

 .  שילוט מספרי בתיםלאספקה של 
 

אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום אשר יצוין   .1
ם ממועד  ימי   (7שבעה ) רישה, באופן מיידי ובכל מקרה לא יאוחר מתום  באותה ד

 ת כתב ערבות זה.  קבלת דרישתכם במשרדנו, לפי הכתובת המופיעה בראשי
 

יכול    ה ת, כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות זק מובהר בזאלמען הסר ספ .2
  שתהיה לשיעורין, וכי התשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך 

 . בותסכום הערכל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא יעלה על  
 
התחייבותנו לפי כתב ערבות זה היא בלתי מותנית, ובכלל זה לא תהיו חייבים   .3

לנמקל לבסהסביר,  לפרט,  את  ,  תחילה  לדרוש  או  דרישתכם  את  להוכיח  או  ס 
 מאת המבקש. התשלום 

 
 כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה.   .4
 
 . ועד בכלל  2130/06/20וד בתוקפו עד ליום יעמ כתב ערבות זה .5
 
 

 בוד רב, כ ב                                                                         
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 4טופס מס' 
 

 
 

 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו- 1976
 

 
אני הח"מ ______________,ת.ז. ______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת  

לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:  וק באםעים בחם הקבושיאהיה צפוי/ה לעונוכי   
 ____________  ________________ ב__ _ הנני משמש כ________ .1

 מציעים תפקיד                                  שם      ה                                      
          

 . מציעיםההנני מוסמך לתת תצהיר זה מטעם  .2
 

 בין האמורים להלן:הרלבנטי מף עיאת הס יש לסמן .3
 

 משתי עבירות***; שעו** ביותר א הורליו לאאו בעל זיקה*   מציעיםה  
 

במועד     מציעיםה   אך  עבירות***,  משתי  ביותר  הורשעו**  אליו  זיקה*  בעל  או 
 נה. ההתקשרות ****חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרו

 
זיקבע" * בסעיף    –ה"  ל  תשל"ו 2כהגדרתו  ציבוריים,  גופים  עסקאות  לחוק  -ב)א( 

1976 ; 
 ;31.10.02הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום  –ע" ורש"ה **

התשמ"ז   –"עבירה"   *** מינימום,  שכר  חוק  לפי  חוק    1987-עבירה  לפי  עבירה  או 
   1991-נים(, התשנ"אוגתנאים ה עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת

האכיפה של דיני    רתבגלחוק לה  2ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף   
התשע"ב   בתוספת  2011-העבודה,  המנויות  החיקוקים  הוראות  על  עבירה  גם   ,

 השלישית לאותו חוק. 
שה   המועד  שבו הוג  –לעניין התקשרות בעסקה בלא מכרז    –****    "מועד ההתקשרות"  

ה ההתקשרות בעסקה. ואם לא הוגשה  הצעה  ציבורי  ההצעה  ולפיה נערכ ה  לגוף
 ההתקשרות בעסקה.  עדומ   -כאמור

 
 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן:  .4

  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  –חלופה א'       
 אינן חלות על הספק.   זכויות"( וןחוק שווי)להלן : "

 
 חוק שוויון זכויות חלות על הספק והוא מקיים   ל 9ף סעי הוראות  –חלופה ב'      

 אותן.                

יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה  -לעיל  4שסימן את החלופה ב' בסעיף  מציעיםל .5
 הרלוונטיות להלן: 

 עובדים.   100-הספק מעסיק פחות מ  -( 1ופה )לח    

 עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ"ל   100עסיק  הספק מ   - (2חלופה )    
משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף                

 חיות בקשר ליישומן.  בלת הנק שםל –צורך לחוק שווין זכויות, ובמידת ה 9

בודה  הרווחה   והשירותים החברתיים  עהתחייב בעבר לפנות  למנכ"ל משרד ה  מציעיםבמקרה שה
(  2( לעיל, ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא  התחייב כאמור באותה חלופה )2לופה )לפי הוראות ח
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לי  – הנחיות  קיבל  ואם  ממנו,  כנדרש  פנה  כי  מצהיר  חוב הוא  ל ישום  סעיף  ותיו  שוויון    9פי  לחוק 
 ות, הוא גם פעל ליישומן. זכוי

ספק מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה  ה -לעיל  4ה ב' בסעיף פ לו שסימן את הח  מציעיםל .6
ימים ממועד התקשרותו     30למנכ"ל משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך 

 עם המוא"ז )ככל שתהיה התקשרות כאמור(.  

 

 תצהירי אמת. מתי ותוכן זהו שמי, זו חתי  יר/ה  כיהנני מצה .7

                                                                                                           ______________ 

 חתימת המצהיר              

 

 
 אימות חתימה  

 
(,אני הח"מ _____________, עו"ד )מ.ר. ___  הופיע/ה בפני  ביום _________    מאשר כי   _____ 

_____________ ת.ז.    ,____________ את  ל,  מר/גב'  להצהיר  עליו/ה  כי  שהזהרתיו/ה  אחר 
צפוי יהא/תהא  וכי  בפני את  / האמת  אישר/ה  כן,  יעשה/תעשה  לא  באם  בחוק  לעונשים הקבועים  ה 

 תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני. 
 
 

                                                                                                              ______________ 

 ______   עו"ד                  

 ) חתימה+ חותמת(         
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 5טופס מס' 
 

 _____/____ /2021 תאריך:
 

 אישור רו"ח 
 

 לכבוד  
 ועדת המכרזים 

 ( בע"מ 2015ת רהט) לכליה הכהחבר
 

 ג.א.נ, 
 

 
 אישור בדבר היקף פעילות הנדון:  

 
 

 __ של  חשבון  " _______________ _ __כרואי  )להלן:  מתכבדים  מציעיםה___  אנו    לאשר "(, 
 כדלקמן: 

 
הב של  הכספיים  לדוחות  השנים  -כלל  מציעיםהתאם  מן  מחזור  2019  -ו   2018,  2017אחת  היה   ,

   בכל שנה כאמור. לא כולל מע"מ(. )  ח"ש 000500, של לפחותבהיקף  מציעיםהפעילות של ה
 

הכספי ההמבוקר    בדוחות  הדוחות    2019לשנת    מציעיםשל  ביקורת  ובמסגרת  חי  עסק  הערת  אין 
והיכרותנ ה  והכספיים  של  הכספי  מצבו  המציעיםאת  התחייבויותיו    מציעים,  אחר  למלא  יוכל 

 .  הצעתות במסגר
 
 

 
 בכבוד רב, 

 
 
 
 

___________  ,_____
 ו"ח ר
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 6טופס מס' 
 

 
 בדבר ניסיון עבר  מציעיםתצהיר ה 

 
להצהיר  אני הח"מ, _____________ בעל/ת ת.ז. _______________, לאחר שהוזהרתי כי עליי  

אהי כן  אעשה  לא  אם  וכי  האמת  צפוי/האת  בחוק,  ה  הקבועים  בכתב    לעונשים  בזה  מצהיר/ה 
 כדלהלן: 

 
התפ .1 כללי/מנהל  כמנהל  משמש  ____אני  חברת  של  ח.פ.  _עול  בע"מ  ע.מ  /____________ 

"( ומוסמך מטעמה ליתן תצהיר זה כחלק מהצעתו של  מציעיםה______________ )להלן: "
 "(.ז כרהמן: "הל )ל החברהידי -שפורסם על  03/2021במסגרת מכרז   מציעיםה

 

במהלך התקופה בייצר שילוט וזאת  ניסיון  הנו בעל    מציעיםה הנו    מציעיםהכי  הנני מצהיר,   .2
 :  מציעיםלהוכחת האמור מצ"ב פירוט עבודות שבוצעו על ידי ה . 2020- 2018שבין 

 

 
 מהות העבודה שנה/בין השנים 

  
  היקף העבודה

 בש"ח 
 פרטי המזמין

שם איש   ישיר טלפון 
 קשר 

 

 
    

     

     

     

     

 
 .  כאמור בטבלה לעיל המפרט את השירות שניתןמאת מקבל השירות מכתב  רף יש לצ

 
 כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.היר/ה צאני מ .3

 
 _____________ 
 חתימת המצהיר/ה 

 
 אישור

 
עו הח"מ,  ה אני   _______ ביום  כי  בזה  מאשר/ת   ,____ מ.ר.   _______ מר/גב'  תייצב/ה  "ד  בפניי 

זיהה אשר  באו/ ________  לי  _________/המוכר/ת  מס'  בת.ז.  עצמו/ה  ולאחר  תה  אישי,  פן 
י עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפוי/ה לעונשים  כ שהזהרתיו/ה  

 ונות תצהירו/ה וחתם/ה עליו בפניי. הקבועים בחוק, אישר/ה את נכ
 ________________ 

 מת( ימה +חות עו"ד )חת 
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 7טופס מס' 
 

 
   בר אי תשלום "דמי תיווך"ה בדהצהר

 
 
, אנו  1977-חוק העונשין, התשל"זדין, לרבות  העלינו מכוח    לאיסורים החליםבנוסף לחובות ו .1

 ם בזאת כדלקמן: הח"מ __________________________________ מתחייבים ומצהירי

 

ף ו/או  בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כס  רין ו/או לא להציע ו/או לתת ו/או לקבל, במיש .1.1
ו/ שה ו/או  עאו בעקיפין על החלטה ו/או מכל דבר בעל ערך במטרה להשפיע במישרין 

גורם   החברהו/או עובד  הבאו בעל תפקיד    החברהמחדל של   ו/או מי מטעמה ו/או כל 
 תקשרות ו/או כל הסכם/הזמנה הנובעים ממנו. אחר, בקשר להליך ה 

 

ו/או עובד   רשותבעם בעל תפקיד    ו/או בעקיפין,  ף פעולה, במישריןו/או לשתלא לשדל   .1.2
מ  החברה מי  ו/או  ו/או  מטעמה  על  אחר  גורם  הקשור נכל  חסוי/סודי  מידע  לקבל  ת 

 שרות ו/או לכל הסכם/הזמנה הנובעים ממנו.להליך התק

 

בד ו עוו/א   רשותבולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם בעל תפקיד  לא לשדל ו/או לשתף פע .1.3
צורה מלאכותית ם אחר במטרה לקבוע מחירים בו/או מי מטעמה ו/או כל גור  ברהחה

 לא תחרותית. ו/או  

 

 החברה לעיל במסגרת הליכי ההתקשרות של    1.3עד    1.1ד לאמור בס"ק  ולא פעלנו בניג  .1.4
 ו/או כל הסכם/הזמנה שנובעים מהם. 

 

שומרת    החברהוע לנו כי  לעיל, יד  1ה ויתעורר חשד סביר כי פעלנו בניגוד לאמור בסעיף  במיד .2
את שי   לעצמה  עפ"י  בהלהזכות,  לשתפנו  לא  הבלעדי,  דעתה  קיים  קול  לגביו  ההתקשרות  יך 

"( ו/או  הליך ההתקשרותכי נעשתה הפעולה כאמור, ו/או בכל הליך אחר )בסעיף זה: "  חשד
בהליך הצעתנו  את  לקבל  בהליך  לא  זכייתנו  את  שהוא  זמן  בכל  לבטל  ו/או    ההתקשרות 

 סכם/ההזמנה הנובעים מהליך ההתקשרות.ת ו/או לבטל בכל זמן שהוא את ההההתקשרו

 

נביא   .3 סעיףאנו  עובדינ  תוכן  לידיעת  סוכנינו  וזה  נציגינו,  שלנו,  משנה  קבלני  מטעמנו  ,  ומי 
 הסכם/הזמנה הנובעים ממנו. ו/או    החברההמעורבים בכל דרך שהיא בהליך התקשרות של 

 
 
 
 

 החתום:באתי/באנו על   ולראיה
 

 ___ _ שם: __________________
 

 ___________________   מה:חתי
 
 ______ ותמת )חברה(: _______ ח
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 טופס מס' 8 

 
 לכבוד  

 ועדת המכרזים 
 ( בע"מ 2015החברה הכלכלית רהט) 

 ג.א.נ, 
 

 ה של שילוט מספרי בתים לאספק  -2120/03מכרז : הנדון
  תמורה כספית מוצעת

 

1.  _________ הח"מ  ח.פ.________אני  בע"מ  הצעה  _____________  ע.ר  / _  בזאת  מגיש   ,

 .של שילוט מספרי בתים לאספקה  – 03/2021 למכרזכספית 

 

לאנ הרי .2 מילוי  י  טרם  כי  זושר  כספית  הנ"להו  הצעה  למכרז  הצעתי  ה גשת  קראתי  את  ,  יטב 

ז,  בהגשת ההצעה הכספית למכרהמכרז על מסמכיו השונים, לרבות, כל הסעיפים העוסקים  

ההצעהוכן,   בגין  הניקוד  חישוב  את  כאמורת  ספיהכ   אופן  היטב  והבנתי  שקראתי  ולאחר   ,

ה ו/או דרישה ו/או זכות בכל הנוגע לאופן שבו מנוסחים  נ ם, אני מוותר בזאת על כל טעהדברי

  להגשת ההצעות הכספיות למכרז רבות, כל הנתונים ו/או הפרטים הנוגעים  , למסמכי המכרז

 . ה זכאי הזוכה במכרזי לו יהימרכיב הכספלו/או  

 

לאשר .3 זוכי    הריני  ליו/או    הצעתי  שתשולם  הכספית  ביעבו  התמורה  נשוא  ר  העבודות  צוע 

ו/או  מסמכי המכרז  בהתאם לביצוע העבודות  כוללת את כל העליות הדרושות לשם    ,המכרז

 , לרבות תשלומים לעובדים שלא יפחתו מן הקבוע בכל דין.  ההסכם

 

כן,   להכמו  כי הריני  המ  צהיר,  הכספית  להל ההצעה  ידי  על  ההוצאות  וצעת  כל  את  כוללת  ן, 

של   ושלם  מלא  ביצוע  מסמ  כללשם  לתנאי  בהתאם  וכי  כהפעילות  דין  כל  פי  ועל  המכרז  י 

לויות והפעולות הנדרשות על פי מסמכי המכרז,  הוצאות אלה כוללות, בין היתר, את כל הפעי

ים,  וכו'(, הפעלת מערכת דיווח  עבודה  , מנהל שראיש קאת המחויבויות הניהוליות הנוספות )

ע ערבויות,  ביטוחים,  מנהלה,  ארעלויות  תיא לויות  הפעוגון,  כלל  וריכוז  הארגוניות  לום  ות 

 בקשר לביצוע העבודות ועוד. 

 

למלא את ההצעה לעיל בספרה/ות ובמלים בצורה ברורה וקריאה  הובהר לי והודגש כי עליי   .4

בין של סתירה  בכל מקרה  או במכונת הדפסה, כאשר  בכתב יד  וללא מחיקות ו/או תיקונים,  

 . לים יגבר הרישום במיליםיהספרות למ

 

ע י ידוע לי כי במקרה של מח .5 ליי לחתום )בהתאם לזכויות החתימה(  קה ו/או תיקון, כאמור, 

 ום המחיקה/התיקון אחרת תהא רשאית ועדת המכרזים לפסול את הצעתי.   בסמוך למק 
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כי .6 היטב  לי  מילו  הובהר  ו/אי  במלואה  הכספית  ההצעה  השמטי  הנתונים  או  של  עלולה  ה 

  .לפסילת הצעתי זולהביא 

 
במסמך בהתבסס על המפרט  אם להצעה הכספית המוצעת  תלי כי התמורה שתשולם בה  ועדי .7

והמ ג'   מע"מ  כוללת  אינה  בנפרד,  לה  יצורף  על  ע"מ  לשיעורו  ביצוע  -בהתאם  פי  ועל  דין  פי 
 ד.  עתי לעמובפועל בהתאם למחיר הצ

 
 למכרז הנה כדלקמן: הכספיתהצעתי , לעילהאמור   לאור כל .8

 

 .  ממע"  לא כולל ₪  30:  נו ט היאומדן החברה לשל .8.1

 .  :_____________ובמילים:_____________ אחוז   על ידי אחוז ההנחה המוצע   .8.2

 

ויות  הנקוב בכתב הכמ והינה המחיר בודד  שלט   אספקת מהווה את המחיר להצעתי ידוע לי כי  .9
ובמידה ואזכה    אותי לכל דבר ועניין,  מחייבת  עה על ידי , הינה  ניכוי ההנחה שהוצמסמך ג' וב

, יהוו את נספח התמורה שלפי ההסכם    ובמסמך ג'  אמור בנספח זההעה זו וצהנ"ל,  בהליך ה 
 .  מיישייחתם ע 

 
כי   .10 לאשר  המכרז  מוגשת  זו  הצעה הריני  מסמכי  כל  את  שבדקתי  ההסכם לאחר  לרבות,   ,

  תי הצעליו יש הפנייה במסמכי המכרז, וכי  מסמך אחר א, וכן, כל  הטכני  המצורף לו ומפרט
לא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בכל  נה כאמור, ויבדיקה ובח   לאחרזו מוגשת  

הנוגע לחוסר הבנת האמור במסמכי המכרז ו/או מסמכי אליהם יש הפנייה במסמכי המכרז  
 .  וותר עליהם מראשואני מ

 
 
 
 
 

 בכבוד רב ובברכה,  
 
 

 ___ ._______________ 
 [ מציעים]שם ה
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 9ס' ס מטופ
 

 

 
 

 
 

 

 

 תאריך הנפקת האישור__________ אישור קיום ביטוחים

המידע המפורט  אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. 
אישור זה לבין  ם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באת כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עבאישור זה אינו כולל 

בועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. התנאים הק   
מבקש האישור מ מבוטח ה  מעמד מבקש האישור מ אופי העסקה    

כלכלית רהט   ברהח  שם: 
עיריית  ( בע''מ ו/או 2015)

רהט ו/או גופי סמך של  
ם  תאגידי  הט ו/אועיריית ר
ו/או גופים  עירוניים 

 קשורים לעיריית רהט  

 שם: 
 

אספקת שילוט מספרי  
 תים ב

 

מזמין שירותים ☒   
 

 ת.ז./ח.פ.  ת.ז./ח.פ. 
 

: מען מען :   

 סוג הביטוח 
חלוקה לפי  

גבולות אחריות  
י  או סכומ
 ביטוח 

מספר  
 הפוליסה 

נוסח  
  ומהדורת
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום 

ת/ סכום  גבול האחריו 
וח ביט  

 כיסויים נוספים בתוקף 

יש לציין קוד כיסוי   מטבע  סכום 
 בהתאם לנספח ד' 

000,0002,   ביט   צד ג'     .אחריות צולבת – 302 ₪  
ויתור על תחלוף   - 309

. לטובת מבקש האישור  
לתביעות   סויכי – 315

 מל''ל. 
סף בגין  מבוטח נו – 321

מחדלי המבוטח    מעשי או
. מבקש האישור -  

. ראשוניות – 328  
רכוש מבקש   – 329

 האישור ייחשב כצד ג'. 
אחריות  
 מעבידים 

ויתור על תחלוף   - 309 ₪     ביט  
. לטובת מבקש האישור  

מבוטח נוסף היה   -319
וייחשב כמעבידם של מי  

. מעובדי המבוטח  
. ראשוניות – 328  

יין את קוד השירות המתאים כפי  ש האישור, יש לצבין המבוטח למבקים בהסכם וף, לשירותים המפורטפירוט השירותים )בכפ 
 המצוין בנספח ג'(: 

 תיםאספקת שילוט מספרי ב  - 053
 
 

 ביטול/שינוי הפוליסה  
דעה למבקש  שלוח הולאחר מ יום 60לא ייכנס לתוקף אלא  שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור,

ול. האישור בדבר השינוי או הביט  

 חתימת האישור 
 המבטח: 
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 טופס מס' 10    

 כתב ערבות 
 לכבוד: 

 ( בע"מ 2015החברה הכלכלית רהט) 
 

 שם הבנק:  _________________. 
   סניף הבנק: _______________.

. __ _________:  סניףהטלפון של  מס'   
. _________: ___סניףהשל  הפקסמס'   

   מספר בנקאיתערבות הנדון: 
1. _______________ בקשת  ]ה_ לפי  מרחוב  מציעים_   ____________ זיהוי  מס'   ]

)להלן:   מיקוד[  כולל  מלאה  ]כתובת  ( "הנערב"________________________________ 
בזה כלפיכם באופן ערבים  סכו  אנו  כל  עד  בלתי חוזר לסילוק  :  )במיליםש"ח    20,000  לסךם 

  03/2021בקשר למכרז מס'    ב( שתדרשו מאת הנער"סכום הערבות""ח( )להלן:  ש  עשרים אלף
 או להסכם שנכרת מכוחו.  

 
, כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם  תשומות הבנייה למגוריםסכום הערבות יהיה צמוד למדד   .2

 מדה שלהלן: אי הצ( בתנ"המדד" )להלן:  הרכזית לסטטיסטיק על ידי הלשכה המ
היסודי"    ערב"המדד  יהא  לעניין  זו  בתאות  שהתפרסם   __________ חודש  יך  רמדד 

 ________ בשיעור __________ נקודות. 
זו יהא המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם עפ"י  "המדד החדש"    לעניין ערבות 

 ערבות זו. 
 

 עניין ערבות זו יחשב כדלקמן: הפרשי הצמדה ל .3
יתב  האם  כי  יהירר  היסודי  המדד  לעומת  עלה  החדש  השווה  מדד  בסכום  הצמדה  הפרשי  ו 

 המדד החדש למדד היסודי בסכום החילוט מחולק במדד היסודי.   ןהפרש בילמכפלת ה
עד   בדרישתכם  הנקוב  הסכום  את  לכם  נשלם  היסודי  מהמדד  נמוך  יהיה  החדש  המדד  אם 

 ות ללא כל הפרשי הצמדה. לסכום הערב
 
דרישתכם .4 בכ  לפי  )הראשונה  מחמישה  יאוחר  לא  מ5תב,  ימים  דרישתכם (  קבלת  מועד 

א  בכתובתנו  בפקסימיליה  בדרישה,  הו  הנקוב  הסכום  כל  את  לכם  נשלם  אנו  לעיל,  מפורטת 
הצמדה, מבלי שתהיו חייבים לנמק את    ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי

ומ שידרישתכם  כלשהי  הגנה  טענת  כלפיכם  לטעון  לחיוב  בלי  בקשר  לנערב  לעמוד  כולה 
   ילה את סילוק הסכום האמור מאת הנערב.רוש תחאו  לדכלפיכם 

 
ז .5 ערבות  כתב  מכוח  לתשלום  דרישתכם  כי  בזאת,  וכי    ה מובהר  לשיעורין,  שתהיה  יכול 

תב ערבות זה  התשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כ
 . לא יעלה על סכום הערבות

 
ידנו  3התשלום כאמור בסעיף   .6 על  יעשה  על דרך של העברה בנקאית לחשבונכם על פי    לעיל, 

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

 
  כולל( בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה )  __________ ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום   .7

ות זו צריכה להתקבל אצלנו בכתב  על פי ערב  . כל דרישה, אלא אם הוארכה על ידכםמבוטלתו
 ולא יאוחר מהתאריך הנ"ל. 

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.  .8

              
 בכבוד רב,  
  בע"מ  נק _______________ ב 

____ וחותמת  __ מת אישית של ה"ה ___________________טופס זה חייב בחתימה + חות
 הסניף. 
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 11 טופס מס'
 בון בנקרטי חשטופס פ

 תאריך:___________         
 לכבוד 

 ( בע"מ 2015החברה הכלכלית רהט) 
 ג.א.נ,  

 פרטי חשבון בנקהנדון: 
 

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

 תשלום:
______________מס' _____ עיר  __רח' _

מיקוד __________ טלפון __________    ___________
 פקס _________ 

 _______________________________  : תאגידמספר 
שם הבנק ____________ מס' סניף   פרטי הבנק להעברת תשלומים:

_______________ כתובת הבנק  
 ________________ מס' חשבון ________ _

שיו שבמידה  בזה,  מתחייבים  בטעותהננו  בחש  פקדו  הבנקאית,  כספים  ההעברה  באמצעות  בוננו 
 ללא שהות.   החברה נחזירם לגזברות  

 
 _________________  ________________ 

 חתימה + חותמת  שם
 

 אישור עו"ד / רו"ח
 

מ.ר  ____________ רו"ח   / עו"ד  _______________אני  מרח'   ____________  . __  _____
לעיל   החתימה  כי  חתימת  מאשר/ת,  החתיהיא  _____________)" מורשי  מטעם  "(,  הקבלןמה 

 .הקבלןוחתימתם מחייבת את  
 

 _______________________  _____________ 
 תאריך  חתימה + חותמת 

 
 אישור הבנק 

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

 ___________  _____ ______________ ______________ _____ 
 חותמת הבנק  חתימת הבנק  יך תאר
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   21טופס מס' 
 

לחוק בית   נוסח תצהיר קיום זכויות העובדים על פי החיקוקים המפורטים בתוספת השנייה
על ביצועם, חוק  והתעסוקה ממונהששר התעשייה המסחר   1969-הדין לעבודה, התשכ״ט

 הרחבהצווי ה  ועל פי 1995-הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ״ה חהביטו
 וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לאופי העבודות נשוא המכרז 

 
 

____________________    אני ת.ז.  _______________  הנני  הח״מ____________  כ  המכהן 
כמורשה  ,  םיבתלאספקה של שילוט מספרי    03/2021בי  מכרז פומעושה תצהיר זה כחלק ממסמכי  

עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים    כי לאחר שהוזהרתי  במכרז.    מציעים מטעם ה
 בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן: 

         
 

וייחתם בין הצדדים    תיבחר כהצעה הזוכה במכרז על ידי המזמין  מציעים ככל שהצעתו של ה  .1
תקופת  כל    קופת הסכם ההתקשרות )לרבותת  הלךכי במ  מציעיםהסכם התקשרות, מתחייב ה

הקיבוציים   בהסכמים  האמור  את  מטעמו  המועסקים  כלפי  יקיים  מוארכת(  התקשרות 
הרלבנטיים לאופי העבודות נשוא המכרז, את האמור בצווי ההרחבה הרלבנטיים עפ״י חוק ואת  

; חוק  1959-קה, תשי״ט(: חוק שירות התעסוחוקי העבודה  -ם הבאים )להלן  האמור בכל החוקי
ומנוח עבודה  תשעות  תשל״ו1951-שי״אה,  מחלה,  דמי  חוק;  שנתית,  1976-;  חופשה  חוק   ;

 ; 1996-; חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ״ו1954-; חוק עבודת נשים, תשי״ד1951-תשי״א
; חוק חיילים משוחררים )החזרה  1953-יכות, תשי״ג; חוק החנ1953-חוק עבודת הנוער, תשי״ג

ת1949-״טתשלעבודה(,   השכר,  הגנת  חוק  תשכ״ג1958-שכ״ח ;  פיטורים,  פיצויי  חוק   ;-1963  ;
תשנ״ה  משולב[,  ]נוסח  הלאומי  הביטוח  תשמ״ז1995-חוק  מינימום,  שכר  חוק  חוק  1987-;   ;
-ובד )תנאי עבודה( תשס״ב; חוק הודעה לע 2001-הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות תשס״א

ביטוח פנסיוני מקיף  בה ל; צו הרח2011-עבודה, תשע״בה   ה של דיני; חוק להגברת האכיפ 2002
 . 1957-במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי״ז

 , זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. מיש זהו .2
 

 המצהיר   חתימת 
 

 
 

 אישור
ב׳ ג/ , הופיע בפני מר ___________  יוםמאשר בזה כי ב  מ.ר _________ אני, עורך דין        

שהזהרתיו  ות שמספרה זה ה את עצמו בפניי בתעודת זיה אשר  לאחר  את  כי    ,  לומר  עליו 
וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם    האמת

 עליה בפני. 
                                                                                                                           __________ 

 עו"ד  ,                                                                                                        תאריך        
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 13טופס מס'                                                               
 

 פחהמשניגוד עניינים או קרבת   הצהרה בדבר
חד מבעלי המניות, הדירקטורים ויתר נושאי המשרה של  כל א]יש להחתים על ההצהרה 

 [ מציעיםה
 

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

 
נית .1 זו  ההצהרה  של  הצעתו  הגשת  במסגרת  ח.פ./  יםמציענת    ת.ז. ______________ 

 "(.  המכרז)להלן: " 03/2021: מס' "( למכרז מציעיםה: "_______________ )להלן_

 

ידוע לי כי מבלי לגרוע מכל הוראות דין בנוגע לניגוד עניינים, אזי אי נכונות האמור בהצהרה   .2
ל ולהביא  המכרז  תנאי  של  יסודית  הפרה  תהווה  שהזו,  וככל  ההצעה,  יזכה    יםמציעפסילת 

  מציעים ההסכם שייכרת עם הה יסודית של  הרה זו, יהווה הפרהצבמכרז, אי נכונות האמור ב 
כל זכות תביעה כלפי    מציעים, מבלי שתהיה למציעיםידי שייכרת עם ה-ולביטול ההסכם על 
 ו/או מי מטעמה.  חברה כלכלית רהט

 
 או עובד תאגיד עירוני רהטעיריית לעובד הצהרה בעניין ניגוד עניינים ו/או קרבת משפחה  .3

 
ה .3.1 כי  לאשר  לידיעתי  וב הריני  סעיף  או  חדש[,   )א(174הוראות  ]נוסח  העיריות  לפקודת 

 אשר קובע כדלקמן:  
 

עובד של עיריה לא יהיה נוגע או מעונין, במישרין   פקיד או )א(  . 174
בן ידי  על  או  עצמו  ידי  על  בעקיפין,  או -או  שותפו  או  זוגו 

עבודה   שנעשה  הסכםבשום    סוכנו, ובשום  העיריה  עם 
 המבוצעת למענה. 

 
 [:ים את הסעיף הרלבנטינא לסמן ולהשלכי ] ריני להצהירה .3.2

  

זוגי   .3.2.1 ובן/בת  עובדים  אנוכי  רהט  איננו  השייך  בעיריית  עירוני  בתאגיד  או 
 . לעיריית רהט

 
 : או

 

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

 

ו  א  חברה כלכלית רהטת משפחה לאדם שהוא עובד  יעתי, אין לי קרב למיטב יד  .3.3.1
 לתכנון ובנייה רהט.  או הועדה המקומיתט  עיריית רה

 
, הורה, הורה של הורה )סב או סבתא(, בן או  בן זוג  –"  קרובלעניין הצהרה זו: "

, הורה של בן הזוג )חם או חמה(, דוד, דודה, אחיין, אחיינית,  תחוא  בת, אח או 
ת  בן דוד/ה, ב,  )גיס/ה(, אח או אחות של בן הזוג )גיס/ה(ג של אח או אחות  בן זו

 דוד/ה; 
 
לגר .3.4 בין  מבלי  שייכרת  ההסכם  ידיעתי  למיטב  כי  לאשר  הריני  לעיל,  האמור  מן  וע 

בין  החברה)אם יזכה במכרז( לבין    מציעים ה ניגוד עניינים כלשהו ביני ו/או  יוצר  , לא 
נגוע   חברה כלכלית רהטי עובד  לא ידוע לי כו  חברה כלכלית רהטלבין עובד    מציעיםה

 מישרין ובין בעקיפין.  , בין בכםאו מעוניין בהס
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 הצהרה בדבר קרבת משפחה לנבחר ציבור  .4
 
]נוסח חדש[, 122הריני לאשר כי הובאו לידיעתי הוראות סעיף   .4.1 א)א( לפקודת העיריות 

 אשר קובע כדלקמן:  
 

יד שיש לאחד ו תאגפו, אותאו ש  ונכוס ,  וצה, קרובחבר מוע )א(  א.122
או ברווחיו   ם בהונוזיה על עשרה אחוחלק העולמהאמורים  

מה שאחד  צד או  יהיה  לא  בו,  אחראי  עובד  או  מנהל  ם 
,  בן זוג  –, "קרוב"  לענין זהאו לעסקה עם העיריה;    הסכםל

 תחו א הורה, בן או בת, אח או
 

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

 

ית  צת עירי ועאין לי קרבת משפחה לאדם שהוא נבחר ציבור במ   מיטב ידיעתי, ל .4.2.1
 רהט.

 
 או
 

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

 ._______________________________________________ 
 

 ._______________________________________________ 
 

 ___________________________________ .____________ 
 

 לעניין ההצהרה בסעיף זה: 
 
,  תחוא  רה )סב או סבתא(, בן או בת, אח או , הורה, הורה של הוזוג  בן  –"  ברוק"

או   זוג של אח  בן  דודה, אחיין, אחיינית,  דוד,  )חם או חמה(,  בן הזוג  הורה של 
 ד/ה;אחות )גיס/ה(, אח או אחות של בן הזוג )גיס/ה(, בן דוד/ה, בת דו

 

)אם יזכה   מציעים הרת בין  יכגרוע מן האמור לעיל, הריני לאשר כי ההסכם שי מבלי ל .4.3
ו/או ביני לבין נבחר   מציעים, לא יוצר ניגוד עניינים כלשהו בין ההחברהלבין  מכרז(  ב

ולא ידוע לי כי לנבחר ציבור ברהט יש נגיעה  בעיריית רהט או דירקטור בחברה  ציבור  
 יפין.  ובין בעקכלשהי להסכם, בין במישרין 

 
 

שקדמו   .4.4 השנים  שלוש  במהלך  כי  לאשר  סיפקתי  תימלחהריני  לא  זו,  הצהרה  על  תי 
ו/או   כלכלית רהטעיריית רהט ו/או דירקטור בחברה השירותים אישיים לנבחר ציבור ב

ו/או   רהט  ובנייה  לתכנון  המקומית  בועדה  בכיר  עובד  או  רהט  בעירית  בכיר  לעובד 
 . בתאגיד עירונילעובד בכיר 

 
 ן סעיף זה:לעניי

 
או ": נבחר ציבור" מועמד  שהיה  אדם  מועצת  יהןכ   כל  ו/  כחבר  רהט  או  בעיריית 

הלך שלוש השנים שקדמו לחתימה על  דירקטור בתאגיד עירוני במ 
הסכם זה, לרבות, נבחרי ציבור אשר כהונתם הופסקה מכל סיבה  
במועצת   יותר  ואינם מכהנים  פטירה(,  התפטרות,  )בחירות,  שהיא 

 ; ריית רהטעי
 
המנ  ":עובד בכיר בעירייה " סגן  העירייה,  מהנדס  ל,  כ"מנכ"ל  העירייה,  מזכיר 

יה, סגן מהנדס העירייה, גזבר העירייה, סגן גזברות העירייה,  העירי 
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העירייה,   וטרינר  רהט,  לעיריית  משפטי  יועץ  רהט,  עיריית  מבקר 
מנהל אגף בעירייה; מנהל כוח האדם, מנהל התשלומים, חברי ועד  

  העובדים;
 
 ; ההצבעהכח מ אחוז 50תאגיד שלעירייה מעל  ":  תאגיד עירוני "
 

נושא המשרה סיפק שירותים לאחד הגורמים ככל שבמהלך שלוש ה שנים האחרונות, 
לעיל   לו    –המפורטים  שסופקו  העובד  או  הציבור  נבחר  )שם  הדברים  את  לפרט  נא 

ת שסופקו,  השירותים  מהות  השירותים,  את  שסיפק  הגורם  מתן  השירותים,  קופת 
 השירותים(: 

 
________________________ _____ .________________________ 

 
 ._____________________________________________________ 

 
__________ .___________________________________________ 

 
 
 
זכות לבטל את  את ה  הת לעצמשומר  חברה כלכלית רהט ההריני לאשר כי הובהר לי היטב כי   .5

ה שנ  מציעיםהשתתפות  ההסכם  ו/או  ה  תכרבמכרז  בין  כלכלי ל  מציעיםמכוחו  ת  חברה 
לעיל אינן    ייו/או כל התקשרות אחרת שנעשתה במסגרת ההסכם אם יתברר כי הצהרות רהט

בהסכם בשל ניגוד    החברהת או שקיימת מניעה המונעת את התקשרות  קוינכונות או אינן מדו
רבת משפחה  ק  לרבות בגין מצבים שבהם יווצר ניגוד עניינים אושפחה,  עניינים ו/או קרבת מ

, ואני מוותר בזאת מראש על טענה ו/או דרישה ו/או זכות  ל הסכם זהבמהלך תקופת קיומו ש 
כנגד  ו/או   רהטתביעה  כלכלית  ביטול  חברה  בגין  מטעמן,  ו/או  המקומית  הועדה  ו/או 

 ההתקשרות בנסיבות אלה.  

 

האמ .6 כי  לאשר  מההריני  הנובעת  המשמעות  גם  וכך  היטב  לי  מובן  זו  בהצהרה  זו,  ה צור  רתי 
 הוצהר לעיל הנו נכון.   והריני לאשר כי כל אשר

 
הצהרתי דלעיל, אשר עשויות להעמיד אותי/    אני מתחייב כי במקרה בו יחולו שינויים בתוכן  .7

ה של    מציעיםאת  המשפטית  למחלקה  המידע  את  אעביר  עניינים,  ניגוד  של    רההחבבמצב 
 ואפעל בהתאם להנחיותיה. 

 
 

 ___________________ 
 ה מחתי

 
 אישור

 
................ באני,  הופיע  ביום.................  כי  מאשר  עו"ד,  מר/גב'  ......................  פני 

רתיו כי עליו/ה  ................................. המוכר לי אישית /נושא ת.ז. ......................... ולאחר שהזה
צפוי/ה יהיה/תהיה  וכי  האמת  כל  את  יעשהלע  לומר  לא  אם  בחוק  הקבועים  כן,  /ונשים  תעשה 

 אישר/ה נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/ה עליה בפני. 
 

_________ __________ 
 עו"ד ,                             
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    14 מס' טופס
 בעבודה בטיחות וגהות התחייבות לשמירה על  

 בדקדקנות. ו ת , במיומנוים  את ההסכם שנעשה איתו בקפדנותהקבלן יקי     .1
 

הסכ     .2 נותן  עובדי  הקבלן  עובדיו,  לבטיחות  בנוגע  האחריות  במלוא  לשאת    החברה מתו 
 יוצא פועל של עבודתו וינקוט בכל אמצעי הזהירות בביצוע עבודתו. והציבור כ

 
החוקי     .3 לכל  בהתאם  עבודתו  לבצע  מתחייב  שיהיו  הו   ם הקבלן  או  התקפים  מכוחם  תקנות 

 תקפים. 
 

ת הבטיחות של החברה או של כל גוף אחר  לשמור על הוראות כל דין והראו  יביהקבלן מתח      .4
 החלות היום ואשר יחולו בעתיד . 

 
הקבלן מתחייב לבצע את העבודות תוך שמירה קפדנית על כל כללי הבטיחות ולהימנע מכל      .5

 . סכנה לאדם ו/או לרכוש  ים להוותלמעשה או מחדל, העלו
 

יהיה אחראי לכך,      .6 ידי  קבלני משנה,  כזו המבוצ  , לרבות עבודה עבודה  כלש  הקבלן  על  עת 
, אשר מינה  חת פיקוחו הישיר של הקבלןדין, ות, בהתאם להוראות התתבצע באופן בטיחותי

 . ף קודםכמפורט בתת סעי
 

 . החברהשר על ידי , מנהל עבודה שיאו הקבלן ימנה לפני  תחילת העבודה    .7
 

הנדרשי    .8 האמצעים  בכל  ינקוט  לל  םהקבלן  בהתאם  לעומק  אדם  נפילת  פקודת  מניעת 
תש״ל   חדש(  )נוסח  בעבודה  בעבו  1970  -הבטיחות  הבטיחות  בנייה(    דהולתקנות  )עבודות 

התשס״ז  1988  -התשמ״ח   בגובה(  בעבודה)עבודה  הבטיחות  ולתקנות  ולכללי    2007  -, 
 ימות. הזהירות בנסיבות הקי 

 
חשבונו   .9 על  יעסיק  ע״הקבלן  העבודות  ביצוע  זהה  פ לצורך  הכישורים  סכם  להם  עובדים   ,

העבודותמה לביצוע  בכל  .  תאימים  חשבונו  על  וזאת  מטעמו  העובדים  את  ידריך  הקבלן 
 הקשור לעבודה בטיחותית. 

 
, ו/או למועסקיו ו/או למי  וד מגן אישי תקין ומתאים לעובדיוהקבלן מתחייב לספק צי .10

, כנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי(  מ , ויפקח שהם    1997  -נ״ז  תשהטעמו 
לייעודם  םמשתמשי בהתאם  זה:   בו  מגןובכלל  קסדות  והנעלה,  כובביגוד  כפפות,  ,  עים 
 . גן ציוד למניעת נפילה מגובה ועודמשקפי מ

 
 . עובדי הקבלן יהיו כשירים לעבודה מבחינה רפואית .11

 
מ  .12 ציוד  יספק  לתקנו הקבלן  בהתאם  מטעמו  מי  או  לעובדיו  ומתאים  תקין  אישי   ת גן 

 . 1997-התשנ״ז בטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי(ה
 

 . הנני מאשר כי קראתי תוכן מסמך זה, ואני מתחייב לפעול על פיו .13
 

 
תאריך:____________ חתימת   הקבלן:           ____________שם 

(:___________ מציעיםהקבלן)  
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 סמך ב' מ
 

 לחוזה  חברהישור יועמ"ש הא  
   
ממסמכי     חלק  הוא  ז  מכרהחוזה 

על .  שפורסם נבדק  ידי -החוזה 
 ה. והוא מאושר לחתימ מהח"

   
 _____________, עו"ד  
   
 תאריך: __________   

 

 חוזה מספר____________
 

 2021ביום _____ לחודש________ שנת   ברהטשנערך ונחתם 
 

 ( בע"מ 2015לית רהט)החברה הכלכ    בין:
 שכתובתה לעניין הסכם זה: 

 
 ________ ___ __________ 

 טעמהמידי מורשי החתימה -על
 "( חברהה)להלן: "  

 מצד אחד 
 ___________________________.  לבין:

 ח.פ./ת.ז. _____________________.  
 שכתובתו היא:   
 ברח' ________________________.  
 עמו:ידי מורשי החתימה מט-על 
 ה"ה ___________ ת.ז. __________.  
 ת.ז. __________._ ___ _________  -ו 

 "( ןהקבל)להלן: "
 מצד שני  

 
 

 .    03/2021פרסמה מכרז פומבי מס'  חברה הו  :הואיל
 

 ; חברהידי ה-והצעתו של הקבלן למכרז התקבלה על והואיל
 

ת הכספית לבצע התחייבויותיו  בעל כל האישורים, הידע המקצועי והיכול והקבלן הינו   והואיל
 על פי חוזה זה.  

 
 :ןהותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמ, צהרלפיכך, הו

 
 מבוא

 

 כללי  .1
 

 המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.  .1.1

 

כותרות הסעיפים הן לשם הנוחות בלבד, ואין לגזור מהן פרשנות משפטית כלשהי, או   .1.2
 כל פרשנות אחרות. 
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לרבהמסמכים שלהלן .2 ב,  הנזכרים  ו/או  אותם  ו/או המשנים  המתקנים  כל המסמכים  הם  ות 
ומצוינים במפורו/ ייחשבו  יהווככאלה,    שאו הנוספים להם  זה    ו/או  נפרד מחוזה  חלק בלתי 

 : ("החוזה: ")להלן
 

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

 

 ;  על נספחיו זהחוזה  .2.2

 

 ;הסכם זה(ל רפו )ככל שיצו תנאים מיוחדיםמפרט המיוחד וה .2.3

 

 כתב הכמויות;  .2.4

 

או אישור המבטח בדבר עריכת ביטוח )בהתאם לנוסח המצורף למסמכי    הביטוח  נספח .2.5
 ;המכרז(, וכן, נוסח פוליסות הביטוח

 

אוטונומית   .2.6 בנקאית  )ערבות  החוזה  תנאי  קיום  הערבות להבטחת  לנוסח  בהתאם 
 ;(מצורף לחוזה זהה

 
 
 ופרשנות הגדרות .3

 
 הבאים המשמעות הבאה:  ם  נחיבחוזה זה, יהיו למו  .3.1

 

מס'    :"המכרז" .3.1.1 מספור  אספקת  עבודות    לביצוע   03/2021מכרז  שילוט 
רהט  בתים   המכרז,  בעיר  ממסמכי  חלק  המהווה  מסמך  כל  לרבות   ,

 ולרבות, פרוטוקולים והבהרות למכרז האמור; 

 

"החוזה" .3.1.2 או  מההסכם"  וכן  ":  אליו  המצורפים  הנספחים  זה,  סמך 
שאינ הנוספים  מהמסמכים  ככ צום  זה,  להסכם  נזכרים רפים  שהם    ל 

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

 ולנספחיו;

 

עלחברהה" .3.1.3 בכתב  המורשה  אדם  כל  לרבות  לצורך    ידה,-":  בשמו  לפעול 
אחרת,   נאמר  לא  עוד  כל  מנציישמש  ההסכם;  הנדסה  חלג  כנציג  קת 

 פי הוראות הסכם זה;-פעול מטעמה עלהמורשה ל ברהחה
 

ת  ": כהגדרתם במסמך א' למסמכי המכרז, לרבוהעבודות" או " העבודה" .3.1.4
ביצועה לשם  הדרושות  הפעולות  בו  כלל  השטח  של  הכנה  לרבות,   ,

צוע כל התשתיות הדרושות, ניקיון, הובלה ופריקה,  מבוצעות העבודות, בי
פס וכלי,  ולתפינוי  ציוד  אביז  עובדים,  כל  עבודה,  ולרבות,  בטיחות,  רי 

 כהגדרתו במכרז;   האמור עבודה נלווית הדרושה לצורך 

 

" חומרים" .3.1.5 או  על":  חומר"  שסופקו  ביצוע  -חומרים  למטרת  הקבלן,  ידי 
, בין מוגמרים בין  ציוד ומתקניםוכן  ,  , לרבות אביזרים, מוצריםהעבודות

פריטים, כל  ולרבות  לאו  אביזריצרמו  אם  מער ים, חלקים,  ציוד,  כות,  ם, 
 מכונות, מכשירים, כלים וכיו"ב;

 

 פי הלוח הגרגוריאני; -": חודש קלנדרי על חודש" .3.1.6
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המכרז  המדד" .3.1.7 במסגרת  אחרת  הוגדר  לא  עוד  כל  מדד    -":  הנו  המדד 
כפ למגורים  הבנייה  תשומות  הלשכה  מחירי  ע"י  חודש  בכל  שמתפרסם  י 

 ו; אחר אשר יבוא תחתיד מד המרכזית לסטטיסטיקה, או כל

 

 ": המדד האחרון הידוע ביום הגשת הצעת הקבלן למכרז;הבסיסי  המדד"            .3.1.8

 

הייתה  החדש   המדד"            .3.1.9 או  בוצעה  שבו  בחודש  הידוע  האחרון  המדד   :"
הזמנים   ללוח  בהתאם  העבודה  להתבצע  הקבלן  אמורה  זכאי  עבורה 

 לתשלום ביניים כאמור להלן בהסכם זה.  

 

כמנ   –"  לנההמ" .3.1.10 שנקבע  מטעם  מי  אחרת,  החברה הל  נאמר  לא  עוד  כל   .
 _______. : _ המנהל יהיה 

 

ידי  -עלעת לעת,  , מלקבלן  בכתבבהודעה  מי שנתמנה    –"  מנהל הפרויקט" .3.1.11
ל חלק  או כ  עבודהלפקח על ביצוע ה  לנהל את ביצוע העבודות ו/אוהחברה  
מ   החברה ממנו.   זהות  את  בכתב  לשנות  עת  בכל  רשאית    נהל תהיה 

רשה יהא  וכן  לשנ פרויקט  מבלי  אשר  אי,  הוראה  כל  בכתב  לתת  ותם, 
מצויה במסגרת סמכותם לפי חוזה זה או לפי הנוהג בסוג זה של עבודות.  

על ימונה  שלא  ה-ככל  ישמש    חברהידי  מטעמה,  הפרויקט  מנהל 
 ; חברהפרויקט מטעם הכמנהל ה  ______________

 

או  כרז )ככל שנקבע(,  המרת  במסג  חברהידי ה-": כפי שנקבע עלהמפקח" .3.1.12
ה   כל אדם או  ע"י  ימונה מעת לעת  כדי  -כבא  חברהגורם אחר אשר  כוחו 

מהן   חלק  כל  ו/או  העבודות  ביצוע  אופן  את  ולבקר  לפקח  להשגיח, 
בכל   כי  מובהר  ספק,  הסר  למען  ההסכם;  להוראות  בהתאם  והשלמתן 

אלה  מק שסמכויות  הרי  למפקח,  סמכויות  הוענקו  שבו  זה  בהסכם  ום 
 או מי מטעמו.   קטממהל הפרויי  ידי-לביצוע גם על ותיתנ נ

 

מקום בו    ומורשיו,.  הקבלן, לרבות נציגיו של הקבלן, שלוחיו  –"  הקבלן" .3.1.13
הקבלן הנקוב בכותרת החוזה מורכב מיותר מישות משפטית אחת, יראו  

 בלן כחייבים לפי החוזה ביחד ולחוד; את כל הכלולים בהגדרת הק 
 

להסכם    וךער  מסמך  –"  מסירהתעודת  " .3.1.14 א'  כנספח  המצורף  זה,  בנוסח 
 . עבודה בהתאם להוראות הסכם זהמסירת האשר מעיד על 

 

הוראה בכתב לקבלן המורה לקבלן   –"  צו התחלת עבודה  /עבודההזמנת " .3.1.15
בביצוע   ב העבודהלהתחיל  הנקוב  במועד  תוקף  לא  ה;  ,    להזמנת יהא 

 שלא ניתנה בכתב. עבודה 
 

שמצו  –"  המיוחד  המפרט" .3.1.16 המיוחדים    –וזה  לח רף  ככל  התנאים  מכלול 
המנוגדות  ה או  השונות  הנוספות,  הדרישות  הנדונה,  לעבודה  מתייחסים 

נוספים לכל אחד ממסמכי  הכללי, לרבות תנאים מיוחדים ו במפרט לכתוב 
 ; החוזה

 
א .3.2 "ערבות"  על  מדובר  בו  בחוזה  מקום  לערבות בכל  הכוונה  בנקאית",  "ערבות  על  ו 

ה ידי  על  שנקבע  בחוזהב  ברהחבנוסח  הקבוע  העניין,    סכום  בנקאי  לפי  תאגיד  מאת 
התשמ"א )רישוי(,  הבנקאות  בחוק  ישראלית   1981-כמשמעותו  ביטוח  חברת  מאת  או 

, 1981-שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א
אוש כהגואשר  למדד  צמודה  תהא  ערבות  הכללי.  החשב  ידי  על  זה  לעניין  ו  דרת רה 

 אחרת בתנאי המכרז.  ם נקבע במפורשבחוזה זה, זולת א
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לבצע תשלום או פעולה אחרת לפי חוזה זה, והמועד לביצוע    חברהמקום בו מחויבת ה .3.3
הדת  דיני  לפי  )בין  מוכר  מועד  או  שבת  ששי,  ביום  חל  פעולה  אותה  או  תשלום  אותו 

ה ליום  כקבוע  המועד  ייחשב  ישראל(,  מועדי  לפי  ובין  הראשון    יםעסקהמוסלמית 
 .  שלאחריהם

 

שהו .3.4 לו  ביטוי  תהא  בחוזה,  כמפורט  החוזה,  את  המהווים  המסמכים  מן  באחד  גדר 
אותה משמעות במסמכיו האחרים של החוזה, זולת אם נקבעה במסמך האחר הגדרה 

 שונה או שהקשר הדברים מחייב פרשנות שונה. 

 

ש .3.5 בסעיפים  המופיעות  להגדרות  בנוסף  באות  זה  בסעיף  ההסכם, ם  וניההגדרות  של 
 גורעות מהן. ואינן 

 
  סתירות במסמכים ועדיפות בין מסמכים .3.6

 

כלשהי   .3.6.1 הוראה  לגבי  משמעות  דו  או  התאמה  אי  או  סתירה  של  מקרה  בכל 
סדר   של  אחרת  קביעה  ובהעדר  החוזה,  את  המהווים  השונים  במסמכים 

 הביצוע ןלענייסדר העדיפות  יהא , ובתנאים המיוחדיםהמיוחד    טבמפרהעדיפות 
 : רט להלןפוכמ

 
 ;ם המיוחדיםוהתנאי מיוחדהמפרט ה .3.6.1.1
 כמויות; הכתב  .3.6.1.2
 תנאי החוזה; .3.6.1.3
 תקנים ישראליים. .3.6.1.4

 
הבא   שבמסמך  ההוראה  על  עדיפה  שלעיל  ברשימה  קודם  במסמך  הוראה  כל 

   .אחריו
 

בכל .3.6.2 מובאים  שהם  כפי  העבודות  פרטי  של  החוזה  התיאורים  כאמור    מסמכי 
אלעיל התמציתיים  התיאורים  את  משלימים  אין  תב  בכשר  ,  עוד  כל  הכמויות, 

ביניהם. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין סעיף  סתירה  
ובכל יתר מסמכי החוזה, יראו את    במפרטבכתב הכמויות לבין פרטי העבודות  

ה, על כל פרטיה ואופן ביצועה,  מחיר היחידה שבכתב הכמויות כמתייחס לעבוד 
 בכתב הכמויות.  שמצויןכפי 

 

העדיפות  קביר  העדב .3.6.3 סדר  של  אחרת  אחר    רט במפעה  מסמך  בכל  או  המיוחד 
העדיפות   סדר  החוזה,  למפורט    בלבד  התשלום  ןלענייממסמכי  בהתאם  יהיה 

 : להלן
 

 כמויות; הכתב  .3.6.3.1
 ;והתנאים המיוחדים לביצוע העבודה מיוחדהמפרט ה .3.6.3.2
 ;ור קיום ביטוחיםאיש רבות ל תנאי החוזה .3.6.3.3
 ראליים.תקנים יש .3.6.3.4

 
מסקביעת   לפדרישה  ביחס  בוימת  התמציתיים  בתיאורים  הכלול  סעיף  רט 

כדי לגרוע מאותה דרישה לגבי אותו פרט בשאר    המסעיפי כתב הכמויות, אין ב
הסעיפים בהם קביעה זו חסרה, בתנאי שהדרישה כאמור נקבעה באחד ממסמכי  

 מעת ממנו. החוזה או נובעת או משת
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א .3.6.4 או  סתירה  של  מקרה  מבכל  דו  או  התאמה  ביי  בפרקשמעות  האמור  ים  ן 
לגב הכללי,  המפרט  של  עבודההשונים  אותה  והן    ן לענייהן  ,  י    ן לענייהביצוע 

 עדיף האמור בפרק המפרט הכללי הדן באותה עבודה מסוימת. , התשלום
 

אמור לעיל, אינן  התשלום כ  ןולעניי הביצוע    ןלענייהוראות העדיפות בין מסמכים   .3.6.5
ל עבודות שתכנונן  הכללי וע  פרטבממוגדר  כ  י י מחיר פאושלחלות על עבודות לפ

 הקבלן. ידי -נעשה על
 

בכתב לאחר פרסום המכרז ולפני המועד האחרון להגשת    חברההוראה שנתנה ה .3.6.6
לשאלות   תשובה  של  בדרך  ובין  ושינויו  המכרז  תיקון  של  בדרך  בין  ההצעות, 

מכי החוזה  תיחשב כחלק ממס  –רת "סיור קבלנים"  הבהרה או תשובות במסג
הורא   ותגבר הסועל  מפורשת  לה  שקדמו  החוזה  במסמכי  אותה  בזמן,  תרת  ה 

 זולת אם נקבע בה במפורש שלא תגבר כאמור.

 

בין הוראה אחת מהוראות   .3.6.7 דו משמעות  גילה הקבלן סתירה או אי התאמה או 
ושם הנכון של הוראה,  או שהיה הקבלן מסופק בפיר  ,החוזה לבין הוראה אחרת

חל כל  או  שמנהל  מסמך  או  מהם  לקהפרויקט  ק  הודעה  אין  מסר  שלדעתו  בלן 
מנהל  והפרויקט  יפנה הקבלן בכתב למנהל  , אזי  כה את החוזההקבלן מפרש כהל

שיש    ןיית   הפרויקט הפירוש  בדבר  הצורך,  לפי  תכניות  לרבות  בכתב,  הוראות 
 לנהוג לפיו.  

 
מנהל של  הוראותיו  לקבלת  של  הפרויקט  עד  ביצועה  את  הקבלן  יעכב  אותה  , 

   כאמור לעיל.הפרויקט נהל  היה לפנות למנה צריך עבודה שבגי
 
 ויות פיקוחסמכ .4

 

ולהשגיח על ביצועו וכן לבדוק   ביצוע העבודות לבדוק את  בכל עת  מנהל הפרויקט רשאי   .4.1
על שנעשית  העבודה  וטיב  בהם  שמשתמשים  החומרים  טיב  בביצוע -את  הקבלן  ידי 

 הוראות המנהל , לרבות  וע הוראות החוזה. כן רשאי הוא לבדוק את אופן ביצדההעבו
 ידי הקבלן. -והוראותיו הוא, על

 

ו/או למפקח על ביצוע    הפרויקט  מנהלו/או ל  חברהאין לראות בזכות הפיקוח שניתנה ל .4.2
אלא אמצעי להבטיח, כי הקבלן יקיים את החוזה בכל שלביו במלואו. הפיקוח   עבודהה

 וזה זה.הוראות ח למילוי  חברהי הישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפ  האמור לא

 

 כויותיו של מנהל הפרויקט לפי חוזה זה. באמור בסעיף זה כדי לגרוע מסמ אין .4.3
 
   החוזה איסור על הסבת  .5

 

לאחר את החוזה או כל חלק ממנו, וכן אין    , למשכן או לשעבדאין הקבלן רשאי להסב .5.1
להעביר רשאי  להמחות  הוא  החוזה,  א,  לפי  זכות  כל  לאחר  למסור  בין  ב ו  בתמורה  ין 

 . הלא בתמורש

 

יהא הקבלן רשאי לבקמבלי לגר  .5.2 לו להמחות את   חברהש את הוע מהאמור,  כי תאשר 
זכותו לקבל את התמורה לפי חוזה זה לטובת בנק מסחרי וזאת לצורך קבלת אשראי, 

ה   חברה וה אושרה  סבירים.  מטעמים  אלא  כאמור,  להמחאה  תסרב  הזכות  לא  מחאת 
בסניף בנק פלוני    לחשבון פלוניאך ורק    ה, תשולם התמורהלקבלת התמורה לפי חוק ז

" היעדחשבו)להלן:  הן  תעביר  לא  האישור,  ממועד  והחל  כלשהם   חברה"(  תשלומים 
 אלא לחשבון היעד. 
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מקצתן    חברהה .5.3 או  כולן  זה,  חוזה  לפי  חובותיה  ו/או  זכויותיה  את  להסב  רשאית 
ני  גיד עירוידה ו/או לכל תא-או לכל תאגיד ממשלתי כפי שיקבע עללממשלת ישראל ו/ 

 קבלן בשל כך. , ובלבד שלא ייפגעו זכויות הרהחבהכפוף ל
 
 ידי הקבלן תהווה הפרה יסודית של חוזה זה.  -הפרת הוראות סעיף זה על  .5.4

 
 החוזה  תחולת .6
 

ביצוע   על  חלות  החוזה  המצאת  העבודותהוראות  לרבות  החומרים,    חכו,  הכלים,  האדם, 
 ך. הנחוץ לשם כ ין ארעי,חר, בין קבוע ובהציוד, המכונות וכל מרכיב א

 
 תקופת ההתקשרות

 

 החל ממועד חתימת ההסכם בין הצדדים   חודשים,  12למשך  קשרות הינה  ההתתקופת   .6.1
דשים חו  12עד  קשרות ב ציה להאריך את ההתלחברה האופ"(.םההסכ  תקופת"  לן:)לה

  חודשים במצטבר. 36עם ועד ל  כל פ

 

 העבודותביצוע  .7
 

את   .7.1 יבצע  לח   העבודות הקבלן  ללוח  ברצ  וזה,בהתאם  ובהתאם  הפסקה  ללא  יפות 
וימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיהם זאת ברמה המתחייבת ממנו,    ,הנדרש  הזמנים  

 של מנהל הפרויקט. 
 

ו/או בהתאם   נשוא החוזה ברציפות  ביצוע העבודות  יהווה אי  ללוח הזמנים המפורט, 
 ת של חוזה זה.  י הפרה יסוד

 

 ם.  ימי עסקי השילוט תוך _____הקבלן ימסור את  .7.2

 

 ערבות לקיום החוזה ולביצוע תשלומים  .8
 

פי חוזה זה וכתנאי לביצוע תשלום כלשהו  -הבטחת מילוי התחייבויותיו של הקבלן עלל .8.1
ה -על ל חברהידי  הקבלן  ימציא  מ ,  חברה,  עבודה  ימי  שבעה  החברה בתוך  שנתן  עת 

בכתב הודעה  זה  לקבלן  חוזה  על  החברה  לחתימת  וכתנאי  במכרז  זכייתו  ערבות ,  על 
 "(.ערבות ביצועלן: " ידי הקבלן )לה -להבטחת קיום חוזה זה על   קאיתבנ

 

ההצעה הזוכה או בסכום   מסכום"מ(  מע  כולל)  20,000  שלהביצוע תהיה בגובה    ערבות .8.2
תהיה והיא  במכרז(,  המוגדר  )לפי  לאחר    קבוע  חודשים  לשלושה  עד   ום יסבתוקף 

חת ערבות הביצוע באופן   ודה, תופ''י המזמין. בוצעה רק חלק מהעבעהעבודה ואישורה  
 דק בדין העבודה שבוצעה.  יחסי כנגד ערבות הב

 
שמדד הבסיס הוא המדד הידוע בתאריך האחרון  ,  תהיה צמודה למדדהביצוע  ערבות   .8.3

 להגשת ההצעות.  
 
ביצוע העב .8.4 ועם סיום  רצון המזמין  גמר לעבודה  רלאח   ודות לשביעות   , שיקבל תעודת 

לעניי  ,  בדק   ותבערב הביצוע    ערבותתוחלף   זה  חוזה  הוראות  ויחולו  להלן,  ן  כמפורט 
 ערבות הבדק )כהגדרתה להלן(. 

 

 ל ההוצאות הכרוכות בהפקת ערבות הביצוע ו/או חידושה מעת לעת, יחולו על הקבלן.כ .8.5

 

ערבות  .8.6 את  הקבלן  מסר  בסעיף  לא  האמור  במועדה  הדבר 1)  ןקט -הביצוע,  ייחשב   ,)
ה עם  להתקשר  הקבלן  של  את   חברהוהבחוזה,    חברהכסירוב  לחלט  רשאית  תהיה 
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)להלן: "הערבות שמסר הקב  "(, ללא צורך בהודעה ההצעה  ערבותלן במסגרת המכרז 
ו  או בהתראה נוספת מעבר לפרק הזמן הנקוב בסעיף זה. הקבלן מצהיר כי אין ולא יהי 

 לוט ערבות ההצעה כאמור. ילו כל טענות או דרישות כנגד ח
 
הק  .8.7 של  לגרוע מחובתו  לקיימבלי  חוזה בלן  להוראות  ביצוע בהתאם  ערבות  עת  בכל  ם 

ו/או תקופת הבדק עומדת תקופת הערבות ז ביצוע החוזה  ה, הרי אם במהלך תקופת 
ערבות הביצוע כאמ של  תוקפה  להאריך את  סיום, הקבלן מתחייב  עלבפני  בין  פי  -ור, 

 פי בקשת הבנק שהוציא את ערבות הביצוע.  -בין על ו  חברהדרישתה של ה
 

ת  אי זהארכת  סעיף  להוראות  בהתאם  הביצוע  ערבות  של  הפרה וקפה  תהווה  ה, 
לרבות, חילוטה של   –  חברה, ומבלי לגרוע מכל סעד אחר המוענק ליסודית של חוזה זה

על  המוחזקת  ה-הערבות  החברהידי  תהיה  התשלומים   חברה,  כל  את  לעכב  רשאית 
 .  חברהדרישת הכת, לפי עים לקבלן,  עד שימציא ערבות ביצוע חלופית או מואריהמג

 

לנקוט בכל הצעדים הדרושים לדעתה, בכל עת, לרבות רשאית    חברהמובהר בזה, כי ה .8.8
חילוט ערבות הביצוע ושימוש בכספיה, אם מצאה כי הקבלן הפר את חוזה זה הפרה 

)לרב בהסכם  יסודית  שהוגדרה  יסודית  הפרה  הפרה זות,  החוזה  את  שהפר  ו/או  ה( 
ות ימים ו/או שהקבלן אינו מבצע את העבוד  14וך  אותה בת  שאינה יסודית ולא תיקן 

את   מבצע  שהקבלן  ו/או  רציפה  את   העבודות בצורה  להשלים  יאפשר  שלא  באופן 
לוח הזמנים    העבודה במסגרת  הימנו  חלק  כל  לביצוע העבודאו  אין באמור  השנקבע   .

לגר כדי  זה,  ל ובסעיף  העומדים  זכות  ו/או  סעד  מכל  צפוי   חברהע  הפרה  ו/או  בגין  ה 
 משית של החוזה על ידי הקבלן. מ

 

  מס ערך מוסף .9
 

 המחירים הנקובים בסעיפי כתב הכמויות בחוזה זה אינם כוללים מס ערך מוסף.  .9.1
 

בחודש שלאחר  15-ה בגין חשבון פלוני ביום את מס הערך המוסף לקבלן  שלם ת  חברהה .9.2
 אותו החשבון וכנגד חשבונית מס.  םהחודש שבו שול

 
   הקבלן יביטוח .10

)  ף זה )ביטוח( תקרא:בסעי  ברהחה .10.1 ( בע''מ ו/או עיריית רהט  2015חברה כלכלית רהט 
עירוניים   תאגידים  ו/או  רהט  עיריית  של  סמך  גופי  לעיריית ו/או  קשורים  גופים  ו/או 

  .רהט

נזקים להם הוא יהיה פי הסכם זה ומאחריותו ל על  הקבלןמבלי לגרוע מהתחייבויות   .10.2
על  דין,  -אחראי  כל  לעשומתח   הקבלןפי  עלות  ת  ייב  זה.  בהסכם  כמפורט  ביטוחים 

על   יחלו  העצמיות  וההשתתפויות  הביטוח    הקבלן הביטוחים  דרישות  כל  בלבד. 
של   הביטוח  בפוליסות  ייושמו  זה  בהסכם  בין    הקבלן הרשומות  ההתקשרות  לפני 

 .הצדדים

וצ   הקבלן .10.3 ביטוח לרכוש  פי הסכם ע התחייבויותיו  יוד שישמשו אותו לביצוע  יסדיר  ל 
כלפי     הקבלןה.  ז דרישה  או  בטענה  יבוא  שלא  מטעמו  מי  ובשם  בשמו  בזה  מצהיר 
כאמור    חברהה אותם  לבטח  היה  שניתן  אבדן  או  נזק  כל  תביעת  בגין  לגבי  גם  וכך   ,

 . שיבוב מכל סוג לרבות תביעות תחלוף מחברות ביטוח

קיום ם בפוליסות ובאישור  האחריות וסכומי הביטוח הרשומי  הביטוח הנדרש, גבולות .10.4
)להלן: אישור קיום ביטוחים( אשר מהווה חלק בלתי      9כטופס מס'  המצ''ב    וחיםביט

זה מחוזה  בהםנפרד  ואין  מזעריים  הנם  של  ,  אישור  מטעמה     חברהה  משום  מי  או 
וסכומים לביטוח    יהיה לקבוע ביטוחים  הקבלןלהיקף וגודל הסיכון העומד לביטוח. על  

 . ולצד שלישי  חברהלו, ל וע הפסד  ככל האפשר וכפי הסיכון על מנת למנ
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זכויות  את הוראות פוליסות הביטוח באופן המפקיע את זכויותיו ו/או את    הקבלןהפר   .10.5
באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה    חברהאחראי לנזקים שייגרמו ל  הקבלן יהיה  ,  חברהה

יות או אחרות כלפיה, והוא יהיה מנוע מלהעלות כלפי  לו כל תביעות ו/או טענות, כספ
 . כל טענה כאמור באים מטעמה וה  חברהה

חים, לרבות נזקים שהם מתחת לבדו יהיה אחראי על פי דין לנזקים בלתי מבוט  הקבלן .10.6
 . לגבול ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה

זה, ימציא   החוזעל    חברהזה וכתנאי לחתימת ה  חוזהימי עבודה לפני החתימה על    14 .10.7
וא  חברהל  הקבלן  ביטוחים  קיום  אישור  הפוליסאת  כפי  ת  הביטוחים  נכללים  בהן  ות 

פי   על  חתומים    חוזההנדרש  כשהם  מדינת -עלזה  של  רישיון  בעלת  ביטוח  חברת  ידי 
 . ישראל לעסוק בסוגי הביטוח הנדרשים

ו/או    14 .10.8 ביטוחים  קיום  באישור  הנקובה  הביטוח  תקופת  תום  לפני  עבודה  ימי 
מתוא    חברהל  הקבלןימציא     ,פוליסותב כשהם  שוב  לתק אותם  ביטוח  רכים  ופת 

 . נוספת

בי .10.9 קיום  אישור  בהמצאת  כי  בזאת  אין  מוסכם  לעיל,  כאמור  הפוליסות  ו/או  טוחים 
זה ו/או על פי דין, בין אם חברת הביטוח   חוזה על פי    קבלןמשום מתן פטור כלשהו ל

כאמור לעיל,    חברהאו, והמצאתם לידי ההתחייבה לשפות על נזקים כאמור ובין אם ל
 . יטוחאחריות כלשהי לגבי היקפו וטיבו של הב  חברהההטיל על  אין בה כדי ל 

ה .10.10 כי  הצדדים  בין  ומוסכם  קיום    חברה מוצהר  אישור  את  לבדוק  רשאית  תהיה 
ביטוחים ו/או הפוליסות אך לא תהיה חייבת לעשות כך. למען הסר ספק, בדיקתם או  ה

דין    ות על פימאחרי   הקבלןאו מי מטעמה אינה פוטרת את     חברהידי ה אי בדיקתם על  
 . זה חוזהאו אחריות על פי 

לשנות או לתקן    הקבלןתהיה רשאית לבקש מ   חברהמוצהר ומוסכם בין הצדדים כי ה .10.11
פי   על  על מנת להתאימם להתחייבויות  ביטוחים  ו/או את אישור קיום  את הפוליסות 

  י לא תהווה אישור לתקינות אישור קיום ביטוחים ו/או . הבקשה לתיקון או שינו חוזהה
 .אחריות כל שהיא   חברהת ולא תחול עקב כך על ההפוליסו

לדרישות   הקבלן  .10.12 רלוונטי  שאינו  מידע  כל  ימחק  ובה  פוליסות  העתקי  להגיש  יכול 
, לרבות מחירים, שמות מבוטחים או ספקים אחרים, כתובות, מידע עסקי סודי  חברהה

 . וכיוצב'

 באישור   ייושמו(  הביטוחף  )סעי  זה  בסעיף  הרשומות  הביטוח  דרישות  כל  אםלופין,  לחי .10.13
 . חברהה לידי  פוליסות מהמצאת פטור  הקבלן יהיה , הביטוחים קיום

פי   .10.14 על  ביצוע ההתחייבויות  עיכוב בתחילת  יחול  כי באם  בין הצדדים,  ומוסכם  מוצהר 
יישא    חוזה ה כנדרש,  ביטוח  הסדרת  אי  או  המצאת  אי  בכל   בלןהקעקב  דין  פי  על 

 . כאמורהוצאה או נזק שיגרם עקב העיכוב 

פי    קבלןה .10.15 על  אחראי  יהיה  מתאים לבדו  לא  סכום  שסיבתם  והפסד  אבדן  לנזק,  דין 
 . בפוליסת ביטוח או הפרת תנאי הפוליסה או הפרת הוראות הפוליסה

ה  הקבלן  .10.16 כנגד  תביעה  ו/או  דרישה  ו/או  טענה  כל  לו  תהיה  לא  כי  ו/או    חברה מצהיר 
(  לא תוכן הפוליסה  זכאי אלמ א זכאי לשיפוי ) או שהיה  והבאים מטעמה בגין נזק שה

עפ"י הביטוחים הנ"ל ו/או ביטוח אחר שהסדיר, והוא פוטר בזאת אותם מכל אחריות 
לנזק כאמור. האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול כלפי אדם שביצע נזק בזדון  

 . קבלןל
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ביטוחים .10.17 קיום  ואישור  ביטוח    הפוליסות  שלישי.  צד  כלפי  אחריות  ביטוח  יכללו:  
 . םת מעבידיאחריו

סעיף לפיו תשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות יחולו על   :כל הפוליסות תכלולנה .10.18
זכותו לתחלוף כלפי הקבלןה על  לפיו מוותר המבטח  והבאים מטעמה,    חברה.  סעיף 

. סעיף לפיו המבטח לא הקבלןהוויתור כאמור לא יחול כלפי מי שביצע נזק בזדון כלפי  
הינו ראשוני וקודם   הקבלןוהביטוח של      חברהי ה לפי מבטח יטען לטענת ביטוח כפל כ 

. כיסוי זיהום פתאומי.  חברהלכל ביטוח שנערך על ידי ה  . כיסוי ביטוחי בגין רשלנות 
אם  אלא  הביטוח,  תקופת  במשך  תבוטלנה  ולא  תצומצמנה  לא  הפוליסות  לפיו  סעיף 

אש. סעיף יום מר  60לכל הפחות   חברהואר רשום לידי העה כתובה על כך בדתימסר הוד
 . לקבלת שיפוי  חברהבתום לב לא תפגע בזכויות ה הקבלןלפיו מעשה או מחדל של 

תביעות שיבוב   :הפוליסה לביטוח אחריות סיכוני צד שלישי תכלול כיסוי ביטוחי בגין .10.19
שחי מי  כנגד  תביעה  למעט  לאומי  לביטוח  המוסד  לאומי  של  ביטוח  דמי  בתשלום  יב 

פי הפקודה לביטוח כל רכב חייב בהסדרת ביטוח על  ב שאינו  כלפי עובדיו. שימוש ברכ
 . . שימוש במכשירי הרמהחברהמנועי. פגיעה בכל רכוש כולל רכוש בבעלות ה 

בכיסוי  הפוליסות   .10.20 לו  הדומה  אחר  נוסח  או  'ביט'  בשם  הידוע  נוסח  פי  על  תהיינה 
 . הביטוחי

 :ויהרחבי שיפ .10.21

אחריותה    בגין  ברהחהרחבת שיפוי לטובת ה   תכלול  ,צד שלישי  ה הפוליס .10.21.1
סעיף "אחריות צולבת"    ותכלול  הקבלןלמעשה ו/או טעות ו/או מחדל של  

מיחידי   אחד  כל  שם  על  הפוליסה  הוצאה  כאילו  הביטוח  יחשב  לפיו 
 המבוטח בנפרד.  

לשפות את ה .10.21.2 יורחב  כמעביד  חברהביטוח אחריות מעבידים    באם תחשב 
 . הקבלןשל עובדי 

ואישור   .10.22 בפוליסות  האחריות  ביטגבולות  הביטוח  קיום  ולתקופת  לתובע  יהיו  וחים 
שלישי   צד  כלפי  אחריות  ביטוח  מעבידים,  .₪  2,000,000  –וכדלקמן:  אחריות   ביטוח 

 . הקבלןכפי הפוליסה של  

ו/או לערוך ביטוחים   הקבלןביטוחי    קיים צורך להרחיב את היקף  הקבלן ככל שלדעת   .10.23
יערוך  נ משלימים,  ו/או  הנוסף    הקבלןוספים  הביטוח  המשאת  על  ו/או  כאמור,  לים 

 . חשבונו הוא ובכפוף לאמור לעיל

, מתחייב  חוזהזה, ולאורך כל תקופת ה   חוזההאמור בכל מקום במבלי לגרוע מכלליות   .10.24
על    הקבלן  ותקנותיו.  צוויו  כל  על  לאומי  לביטוח  חוק  הוראות  כל  אחר    בלן הקלמלא 

יקפידו אף   נה מטעמו זה לוודא כי כל קבלני המש  חוזהעל פי החוק ועל פי    חלה החובה
 . על כל צוויו ותקנותיו הם למלא אחר כל הוראות חוק לביטוח לאומי

)ביטוח( על כל סעיפי המשנה שבו, אינן באות לגרוע מחיובי   .10.25   הקבלן הוראות סעיף זה 
ר ומובהר בזאת במפורש, חבות כל שהיא. מוצה  חברהזה, או כדי להטיל על ה  חוזהלפי  

יו  שלא ה   חברה יצור עילות תביעה כלשהן כלפי הר, כדי ל כי אין בעריכת ביטוחים כאמו
כלפי )למעט הקיימות  הנזק  גורם  את  לפטור  כדי  בכך  אין  וכן  הביטוח  נערך  אלמלא   ,

 . ( מאחריות בגין נזק שנגרם על ידו חברהה

 . חוזהתנאי מהותי של ה  הפרה של סעיף זה ) סעיף ביטוח (, תהווה הפרה של .10.26
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  ידי הקבלן-יבות על קב אי קיום התחיע חברהה פיצוי .11

 
פי הסכם זה -עלהקבלן אחראי כלפי כל צד שלישי במידה שאחריות כזאת מוטלת עליו   .11.1

הנזיקין  ו/או   פקודת  חדש]נ   לפי  לפי  [  וסח  כדי  או  תוך  שייגרמו  לנזקים  דין אחר,  כל 
 ובקשר לכך.העבודה ביצוע 

 
ה .11.2 פיצויים  רש  תיד  חברה אם  שלישי  לצד  הקבלן  כלשהם,  לשלם  את   ותלשפמתחייב 

מהקבלן    חברהואותו סכום יראוהו כחוב המגיע ל   היד -הסכום שישולם על  כפי  חברהה
 אמור., ובלבד שניתנה לקבלן הודעה על קיומה של דרישה כלפי חוזה זה

 
 קניין רוחני זכויות  .12

 
ההקבלן   בביצוע  כי  זכויו  עבודהמתחייב  יפר  קלא  שלישיי ת  צדדים  של  רוחני  מבלי ניין    ם. 

לעי נזק מהל, הקבלן  לגרוע מאמור  כל  חיוב הנובע מתביעה,    הויפצה אות   חברהימנע  כל  על 
ים, מדגמים,  דרישה, הליך, נזק, הוצאה, היטל וכיו"ב שייגרמו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנט 

במכונות או בחומרים    ,דההעבוסמלי מסחר או זכויות דומות בדבר השימוש, תוך כדי ביצוע  
 יתנה לקבלן הזדמנות נאותה להתגונן. ובלבד שנ י הקבלןיד-ו על שיסופק 

 

 אספקת חומרים, ציוד וכח אדם .13

 

לום מוסכם בזאת כי התמורה עבור ביצוע העבודה כאמור בהסכם זה, כוללת את התש .13.1
עלע לרבות,  העבודות,  לביצוע  הנדרשים  העזר  וחומרי  החומרים  העבודות,  כל  ות בור 

ייעוץ משפטי, וכן כל הוצאה מכל , כלי העבודה, ביטוחים,  פינוי פסולת הציוד, ההובלה,  
 סוג שהוא וכל דבר אחר הנדרש כדי להשלים את ביצוע העבודות. 

 

והתכניות   .13.2 הטכני  המפרט  הכמויות,  להסכםכתב  מערך   המצורפים  לתאר  באים  זה, 
כנים לשימושה. לפיכך, ומומכלולים גמורים    חברהביצוע שלם אשר עם סיומו תקבל ה 

הק התשומועל  בחשבון  להביא  כל בלן  אספקת  העבודות,  לביצוע  הדרוש  כל  את  ת 
ו/או   בכתבי הכמויות  במפורש  נזכרו  לא  גם אם  וכד',  בציוד  שימוש  הציוד  החומרים, 

להש במפרטים   חיוניים  בהצעתו  אך  הקבלן  של  מחיריו  את  ורואים  המכלולים  למת 
 עיל. ר לככוללים מראש את כל האמו

 

לא  .13.3 לספק  מתחייב  אחריו הקבלן  ועל  חשבונו  על  הציוד, תר,  כל  את  הבלעדית,  תו 
בהתאם  ולאחסנם  העבודות  ביצוע  לצורך  הדרושים  והכלים  המוצרים  החומרים, 

 ו המפקח.  א חברהלהוראות שיינתנו על ידי ה
 

תהא בעלות מלאה על כל החומרים ו/או האבירים ו/או והמוצרים )או חלקים   רהחבל .13.4
לקבלן להוציא כל חומר ידי הקבלן לאתר, ואסור    כל אחד מאלה(, אשר יובאו על של  

 . חברהשהוא מן האתר, אלא אם נתקבל אישורה בכתב ומראש של ה

 

ה .13.5 על  ואשר  העבודות,  לביצוע  הנועדים  החומרים  לפי  כל  לספק  יהיו   קבלן  זה  הסכם 
ול הישראליים  התקנים  לדרישות  ויתאימו  מעולים  ומסוג  החוזה. אות  הורמאיכות 

המזגנ  כי  ישמובהר,  תקן  תו  בעלי   יהיו  לגביהםים  שקיים  ככל  ה ראלי  ו/או    חברה. 
 המפקח יהיו רשאים לפסול חומרים ומוצרים שלא התאימו לדרישות.  

 
ל .13.6 הובאו  אשר  מוצר  או  חומר  לדעת  כל  ואשר  אינם   חברהה אתר  המפקח,  לדעת  או 

הקב ידי  על  מיד  יורחק  ההסכם,  לדרישות  אחריותו    לן,מתאימים  ועל  חשבונו  על 
 עדית. הבל

 
זה מחמירות מדרישות התקנים, תינתן עדיפות    החוזהאות מפרטי  בכל מקרה שבו הור .13.7

 להוראות המצויות במפרטים.
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ה -על .13.8 מיתר  לגרוע  ומבלי  דין,  בכל  האמור  זכות  ,  החוזה  וראות  אף  תהיה  לא  לקבלן 
החומ ו/או  הפרויקט  ו/או  האתר  על  שהוא  סוג  מכל  חלקי    ריםעיכבון  ו/או  ציוד  ו/או 

 או כל חלק ממנו. עבודה א תהא לו זכות עיכבון על הידו, וכן ל-ת שיבוצעו על עבודו

 

הקבלן ישלם על חשבונו ועל אחריותו הבלעדית, את כל ההוצאות הכרוכות באספקת  .13.9
יועס  כח אשר  עלהאדם  להובלת -ק  הדרושים  התחבורה  אמצעי  העבודות,  בביצוע  ידו 

בדים, רבות תשלום מלוא שכר העון, כל דבר אחר הכרוך בכך, לוכ  כוח האדם כאמור,
על ביטוח  -כל תשלומים החובה  )כגון: מס הכנסה,  עובדים  הדין הנוגעים להעסקת  פי 

ינ והדיון מחייב, הוא  ובמידה  וכיו"ב(,  העובדילאומי  ם את תשלומי החובה כה משכר 
 פי דין ויעבירם לרשויות הנוגעות בדבר. -על

 

מתחי  .13.10 המועיב  הקבלן  האדם  שכח  כך  על  עללהקפיד  ה -סק  ביצוע  לצורך  עבודות  ידו 
על  יועסק  זה,  הסכם  על -נשוא  וכן,  עובדים,  להעסקת  הנוגע  דין  כל  הוראות  פי  -פי 

ן או תחיקת הביטחון, ידה ולפי כל דיתחיקת הביטחון החלה באזור יהודה ושומרון. במ
מתאימים לשהות בתחומי  תר  חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רישיון או הי 

לדאוג רהטהעיר   הקבלן  ו/או    , מתחייב  רישיון  כל  להסדרת  ועל אחריותו,  על חשבונו 
פי שיקול דעתה הבלעדי והיחידי, לדרוש מן הקבלן  -רשאית, על  חברה היתר כאמור. ה

 ידי קבלן משנה מטעמו.  -ידו או על -מועסק על חליף כל עובד ה לה

 

 קבלני משנה   .14
 

סכמתו  לידי קבלני משנה אלא בה  או חלק ממנו   עבודהור ביצוע  למסלא רשאי  הקבלן   .14.1
דעתו,  שיקול  פי  על  רשאי,  יהיה  הפרויקט  מנהל  הפרויקט.  מנהל  של  ומראש  בכתב 

 צורך בנימוק. לני המשנה ללא לידי קב  העבודה לסרב להרשות לקבלן למסור ביצוע  

 

העב  .14.2 זמן  לפי  משתלם  ששכרם  בין  עובדים,  העסקת  כי  בזה,  ששכרם   ודהמובהר  ובין 
או    עבודהמה משום מסירת ביצועו של האין בה כשלעצ  –ר העבודה  משתלם לפי שיעו

 של חלק ממנו, לאחר. 
 

סיווג קבלני המשנה חייבים להיות רשומים בתחום עיסוקם ככל שקיים רישום שכזה ב .14.3
מתאימים לעבודה או לכלל העבודות שבכוונת הקבלן להטיל עליהם בביצוע ובהיקף ה 

 . העבודה
 

א ייקבעו הוראות שאינן עולות  בינו לבין קבלני המשנה ל הקבלן מתחייב, כי בהסכמים   .14.4
 בקנה אחד עם חוזה זה או עם ביצועו. 

 

ם , גם בגין אותהחבר כלפי ה  עבודהיודגש כי הקבלן הנו האחראי הבלעדי על ביצוע ה  .14.5
  קתו להעס   חברהידי קבלני המשנה. אין בהסכמתה של ה-חלקים בעבודה המבוצעים על

מאחריותו הכוללת לביצוע   משנה כדי לפטור את הקבלןמשנה או של קבלני  -של קבלן
באופן בהתאם לחוזה וברמה המתחייבת ממנו ובמסגרת לוח הזמנים שנקבע   עבודהה

 לכך.

 

וא בלבד יהיה אחראי כלפי קבלני המשנה את כי הקבלן והלמען הסר ספק מוצהר בז .14.6
-יחס לקבלני ה זה הסכם לטובת צד שלישי בחוז בגין תמורת עבודתם וכי אין לראות ב

 המשנה. 
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 יםעובד
 

   ידי הקבלן-אדם ותנאי עבודה על-אספקת כוח .15
 

הו .15.1 לגרוע מכל  כל ההצהרות שהצהיר מבלי  כי  הקבלן מצהיר  זה,  בהסכם  ראה אחרת 
ההתחייבויות שנטל על עצמו במסגרת המכרז, הנן בתוקף, הן  במסגרת המכרז ו/או כל  

 תי נפרד מחוזה זה.  יין חוזה זה, ומהוות חלק בלו גם לענ מחייבות אות

 

כוחהקב .15.2 את  חשבונו,  על  לספק,  מתחייב  ה-לן  לביצוע  הדרוש  את עבודההאדם   , 
כוח  על  מקום  -ההשגחה  אל  עבורם  התחבורה  אמצעי  את  זה,  העבודה אדם   ביצוע 

 וכל דבר אחר הכרוך בכך. וממנו, 
 

וא  .15.3 מקצועיים  עובדים,  להעסיק  מתחייב  במהקבלן  ביצוע חרים,  לשם  הדרוש  ספר 
או ביחס לעובדים שלגביהם ה, ובעבודה שלביצועה  תוך התקופה שנקבעה בחוז   עבודהה

שיון או היתר לפי כל דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או  ייש צורך ברישום, ר
ר היבעל  או  לפי  שיון  כאמור,  שבאןהעניייתר  לכך  לדאוג  הקבלן  מתחייב  כן  כוחו  -. 

 כל שעות העבודה.  במשך עבודהכח במקום ביצוע ה יהיה נו  המוסמך
 

על  העבודהע  לביצו .15.4 -י"ט פי הוראות חוק שירות התעסוקה, תש-יעסיק הקבלן עובדים 
עלו/,  1959 עבודה -או  שכר  ישלם  עובדים,  העסקת  בדבר  אחר  חוק  כל  הוראות  פי 

ע  החלים  הקיבוציים  בהסכמים  לקבוע  בהתאם  הכל  העבודה,  תנאי  את  ליהם ויקיים 
   פי כל דין.-ועל

 

ותשלומי    מיסים  ,עבודהידו בביצוע ה-סק עלשהוע  ,עובדכל  לשלם בעד    הקבלן מתחייב .15.5
סוציא  חובה ביטוח  על לקרנות  העובד  אותו  לגבי  שייקבע  בשיעור  ההסכמים -לי  פי 

 . י כל דיןפ-ועל והקיבוציים החלים עלי 
 

בטיחות   .15.6 תנאי  להבטיח  מתחייב  בוגהות  הקבלן  לשמירת  העותנאים  ובדים ריאות 
לקייםורווחתם לרבות  ומקו  ,  נוחיות  סידורי  נאותים, להם  אכילה  אחר   מות  ולמלא 

כפי שיידרש   –פי כל דין, ובאין דרישה חוקית  -ההוראות הנוגעות לבטיחות בעבודה על 
 . 1954– וק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"דידי מפקחי העבודה כמשמעותם בח -על

 
ו/או .15.7 הפיקוח  בסמכות  הפר בסמכות    אין  מנהל  שבידי  הוראות  לגרוע למתן  כדי  ויקט 

כדי    מאחריותו האמור  בכל  ואין  עובדיו  של  ורווחתם  לשלומם  הקבלן  של  הכוללת 
 ו/או מי מטעמה.   חברההעביר מאחריות זו אל כתפי הל

 

ן לנהוג ולפעול לפי כל דין, הקבלן מתחייב כי בהעסקת מבלי לגרוע מחובתו של הקבל .15.8
 הנוגע להעסקת עובדים.    קפיד על קיום הוראות כל דיןי עבודהה כוח אדם ביצוע 

 
   טיב החומרים והעבודה .16

 

ה הקבל .16.1 לביצוע  המיועדים  בחומרים  ישתמש  לאמור    עבודה ן  , במפרטיםבהתאם 
החומ כל  החוזה.  מסמכי  ובשאר  הכמויות  בכתב  יתאימו  בתכניות,  למיניהם  רים 

ולדרישות התקנים   יותר מסוג אחד מצויים בכפי שנקבע בחוזה. אם  והמפרטים  תקן 
בע בחוזה סוג  המובחר של החומר, פרט אם נק  יתאימו החומרים לסוג  –ם  של חומרי

 אחר מתוך התקן המתאים.

 

 חומרים שאין לגביהם תו תקן: .16.2
 

תק .16.2.1 קיימים  לא  לגביהם  אשר  הארץ,  מתוצרת  נים  חומרים 
הישראלי  מתאימים   התקנים  מכון  בתכונותיהם    –מטעם  יתאימו 
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, ואם לא  טו בחוזהקבעו בחוזה או לדרישות שפורוץ אשר נלתקני ח
 ; יקטלפי קביעת מנהל הפרו  –בחוזה פורטו 

 

חוץ   .16.2.2 לתקני  בתכונותיהם  יתאימו  מיובאים  לתקנים  חומרים  או 
 אשר נקבעו בחוזה או לדרישות שפורטו בחוזה;ישראליים 

 

 על הקבלן.  הההוכחה על ההתאמה כאמור לעיל, חלנטל  .16.2.3
 

 קןיהם תו ת חומרים שיש לגב  .16.3
 

או סימן    ו תו תקןישאי ים תקנים ישראליים,  חומרים אשר לגביהם קיימ .16.3.1
 ; השגחה

רק  אם   .16.3.2 קיים  או  תקן  תו  הנושא  חומר  קיים  לא  הנדרשים  מהחומרים 
תקן תו  הנושא  בלבד  אחד  השגחה  חומר  סימן  הקבלן    –  או  רשאי  יהיה 

שהחומרים   בתנאי  אולם  תקן,  תו  נושאים  שאינם  חומרים  להציע 
יתאימהמוצע התקניםים  לדרישות  בו  ההחלטה  פי  .  על  תתקבל  זה  עניין 

 ; ויקטקול דעתו הבלעדי של מנהל הפרשי
 

 ההוכחה על ההתאמה כאמור לעיל, חלה על הקבלן. נטל  .16.3.3
 

של   .16.4 המוקדם  אישורו  את  לקבל  חייב  הפרויקטהקבלן  הן  מנהל  למקורות  ,  ביחס 
מוסכם בזה   ים. אולם החומרים בהם יש בדעתו להשתמש והן ביחס לטיב אותם חומר 

בשום כי  מ  במפורש,  המקור  אישור  אין  המוב פנים  החומרים  לטיב  אישור  אים שמש 
אין   חומרים ממקור מאושר, אם  לפסול משלוחי  מאותו מקור. מנהל הפרויקט רשאי 

מתאימים   החומרים  חומריםלמפרטאותם  על  .  יירכשו  לא  הסוגים  הקבלן  -מכל  ידי 
 . יקטמנהל הפרואלא באישור מוקדם של 

 

-שהחומרים אושרו עלרק לאחר    העבודהלביצוע    בלן ישתמש בחומרים המיועדיםהק .16.5
מנהל   ועלידי  החומרים -הפרויקט  מעבדה.  אישור  דרוש  בהם  במקרים  המעבדה,  ידי 

ה ספק  שי למקום  לאל  עבודההקבלן  הבחינות  מכל  בכמות יתאימו  ויהיו  שאושרו  ה 
הזמנים   לוח  לפי  העבודה  התקדמות  לצורך  מהדרושה  הפרויקט שנקבע.  מנהל  צא 

בודה ויסלק  רו כאמור, יפסיק הקבלן את העשאוש  לחומרים ינם תואמים  שהחומרים א
 את החומרים שאינם תואמים אלא אם מנהל הפרויקט הורה אחרת.  עבודהממקום ה

 

האריזה, .16.6 פעולות  את  יבצע  יתר   הקבלן  וכל  האחסנה  והפריקה,  ההעמסה  ההובלה, 
הח  בהבאת  הכרוכות  למהפעולות  הומרים  אתעבודה קום  שימנע  באופן  קלקולם,   , 

הפחת או  החומריזיהומם  אחרת.  דרך  בכל  ערכם  תימנע  ת  אשר  בצורה  יאוחסנו  ם 
 הפרעה לתנועה חופשית של כלי רכב והולכי רגל והפרעה מכל סוג אחר. 

 
 עבודה מהלך ביצוע ה

 
   עבודההתחלת ביצוע ה .17

 

ודה, וימשיך בביצוע בקצב העב  מנתבהז בתאריך שייקבע    עבודההקבלן יתחיל בביצוע ה .17.1
מובהר בזה, כי בכל   .בהזמנת העבודהתקופה שנקבעה  תוך ה  עבודהרוש להשלמת ההד

מקרה לא יתחיל הקבלן בביצוע העבודה בתאריך המוקדם לחתימתו של החוזה, על כל 
 הצדדים. חלקיו, על ידי כל 

 

 עבודהיום סיום ביצוע ה .18
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ה .18.1 את  להשלים  מתחייב  לסעבודההקבלן  י,  את  והחומריםלק  הפסולת  הציוד,   תרת 
 . עבודהיום סיום ה ולמוסרו בהתאם לחוזה, ב

 

18.2. ( כל 1הוראות סעיף קטן  מפורש בחוזה לגבי השלמתו של  כפופות לכל תנאי  ( תהיינה 
 . בהזמנת העבודהתוך התקופה המסוימת שנקבעה  עבודה סוים מה חלק מ

 
 עבודהיום סיום ה שינוי במועד .19

 

חייבת את ביצועה של המתב באמצעות מנהל הפרויקט  וראה בכה   חברהעל ידי הניתנה   .19.1
נוספת או שונה  עבוד או    עבודהזו שהובאה בחשבון לצורך קביעת מועד השלמת המה 

ולו  כאמור להלן בהסכם זה, ויחקתה,  פסודה או ההמחייבת את ביטולה של חלק מהעב 
 .על ההוראה הוראות חוזה זה

 

ומנהל )לרבות המנהל    חברהתלויות בסיבות ה כתוצאה מנ  עבודהנגרם עיכוב בביצוע ה .19.2
ומנהל הפרויקט ידון בבקשה ,  עבודה בלן לבקש ארכה להשלמת ה, רשאי הקהפרויקט(

ה  בביצוע  עיכוב  נגרם  שאכן  מצא  ב מנסי  עבודהואם  התלויות  יקבע חברהבות  את   , 
הארכה   שינוייםותוצאותיה  שיעור  זה  בפקודת  חוזה  הוראות  לתנאים לפי  בכפוף   ,

 (. 4טן )בסעיף ק
 

או    ן מוסכם )כהגדרתם בחוזה זה(, סיכו ידי כוח עליון-על  עבודהנגרם עיכוב בביצוע ה .19.3
אחרות   מנסיבות  ולא    ההייתלא    שלקבלןכתוצאה  עליהם  אפשר   ההייתשליטה   ות לו 

לב  סבירה הקבלן  רשאי  העיכוב,  את  הלמנוע  להשלמת  ארכה  ומנהל ,  עבודהקש 
, זה  לפי פרק ח' לחוזה  ת שינוייםבפקוד  הותוצאותי  את שיעור הארכה  יקבע  הפרויקט

 (.4קטן )  בכפוף לתנאים בסעיף

 

 כלהלן:  היהי  עבודהלוח הזמנים להגשת בקשה לשינוי יום סיום ה .19.4
 

חייב   .19.4.1 יהיה  בקשה למנה   להודיע הקבלן  להגיש  כוונתו  על  הפרויקט    ל 
שגרמו לעיכוב  או האירוע  הנסיבות  תום  יום מיום    7מור בתוך  לארכה כא 
ה בצודהעב בביצוע  של  ,  שניתן,  ככל  פירוט,  והארכה  ירוף  הנסיבות 

 שתתבקש. 

 

בסעיף .19.4.2 כאמור  הודעה  הפרויקט  -ניתנה  למנהל  הקבלן  ימסור  )א(  קטן 
טענותי של  פירוט  ובה  בכתב  מפורטת  האסמכתאות  בקשה  ומלוא  ו 

 קטן )א(. -יום מהמועד הקבוע בסעיף 7-לביסוסן, לא יאוחר מ

 

ישור מנהל  תחייב קבלת א,  עבודהסיום ה   יה ביום כל דרישה שתהא לקבלן בעניין דחי .19.5
   ובכתב. הפרויקט מראש  

 

היום שנקבע לרבות    –"  עבודהיום סיום ה למען הסר ספק, מובהר כי לעניין סעיף זה: " .19.6
 .עבודהחלק מסויים מה להשלמתו של

 
 העבודה  שעות העבודה וימי  .20

 

ושעות עבודה ומנוחה  הצדדים מצהירים כי ידועות להם הוראות הדין בדבר ימי עבודה   .20.1
פי הדת המוסלמית( וכי יפעלו בביצוע חוזה -ללעניין החגים המוכרים ע   ומנוחה )לרבות, 

 זה בהתאם להוראות הדין. 
 

באין   .20.2 )באמור  קטן  סעיף  לבצע  (  1הוראות  מחובתו  הקבלן  את  לפטור  עבודה כדי 
עבודשצ כל  או  רצופות,  במשמרות  או  הפסק  ללא  הדברים,  מטבע  להיעשות,  ה ריכה 
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, ואולם במקרה עבודהה  ןלביטחופש או רכוש או  הכרחית ובלתי נמנעת להצלת נשהיא  
 נהל הפרויקט.של עבודה כזו על הקבלן להודיע על כך מיד למ

 
 ם מראש על איחורים  פיצויים מוסכמים וקבועי .21

 
ו/או תרופה אחרים העומדים לעירייה  על פי חוזה זה ו/או על פי  לגרוע מכל סעד  מבלי   30.1

דין  המוסכמיםומבלי    כל  הפיצויים  מן  בסעיפים אחרים    לגרוע  זה, הקבועים  בהסכם 
של בפיצוי מוסכם    לחברהבגין הפרות ההסכם המפורטות להלן, ישלם הקבלן   שיעור 

, עבודהיחור בהשלמת הא  יום( מהיקף החוזה המעודכן, בגין כל  0.1%)  עשירית האחוז
( מהיקף החוזה 10%)  יםרה אחוזמעש, לא יותר  ליום, ובסך הכל  ₪  002  -ולא פחות מ

דש יחושב באופן יחסי, לחלק החודש בו היה האיחור. כן. הפיצוי בגין חלקי חוהמעוד
, ואין בו כדי  חברההצדדים מצהירים כי זהו פיצוי נכון והוגן בהיקף לנזקים הצפויים ל 

 זכות וסעד העומדים לצדדים לפי כל דין.  לגרוע מכל

 

 . למדד כמוגדר בתנאי החוזהה צמוד המוסכמים יהי סכום הפיצויים 30.2

 

( מכל סכום 1את סכום הפיצויים האמורים בסעיף קטן )לנכות    תרשאיתהיה    חברהה 30.3
תשלום הפיצויים, ניכויים או גבייתם אינם פוטרים את הקבלן    .  שיגיע לקבלן בכל עת

 או מכל התחייבות אחרת לפי החוזה.  עבודהלהשלים את ה מהתחייבותו 
 

ה  אם 30.4 השלמת  תעודת  כ  עבודהלפני  לקבלן  המנהל  נתן  כלשהו    גמרולו  חלק  לגבי 
זה(,    ודהעבמה חוזה  להוראות  תעודת  )בהתאם  מתן  לאחר  יום  כל  לגבי   הגמר יופחת 

קטן   בסעיף  האמורים  מראש  והקבועים  המוסכמים  מהפיצויים  יחסי  חלק  האמורה, 
 כולו.  העבודהאמור לבין ה עבודה(, לפי הערך היחסי שבין חלק ה1)

 

התאם לסימן ג' לתבוע פיצויים ב   חברהל הסעיף זה כדי לגרוע מזכותה שבאמור באין   30.5
 במקום הפיצוי המוסכם. 1970-לחוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"א

 
   ידי הצדדים-שימוש או אי שימוש בזכויות על .22

 

הצדדים או אחד מהם לסטות מהוראות חוזה זה במקרה מסוים, לא תהווה הסכמת   .22.1
 ה אחר. ילמדו ממנה גזירה שווה למקר ולא תקדים 

 

הצדדי .22.2 השתמשו  במקרה לא  זה  חוזה  לפי  להם  הניתנות  בזכויות  מהם  אחד  או  ם 
מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותו זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו  

 הו על זכויות וחובות לפי חוזה זה. ויתור כלש
 

 גמר העבודה
 

 אספק השילוט  .23
 

רויקט כי  מצא מנהל הפבודה לחברה.  הזמנת העל  דה תיערך מסירה שהעבועם השלמת   .23.1
רצונוטרם    עבודה ה לשביעות  הפרויקטימסור    –  הושלמה  רשימת   מנהל  לקבלן 

הדרושים ההשלמה  עבודות  ו/או  "  התיקונים  והקבלן  ("הדרושים  התיקונים)להלן:   ,
לכך   שתיקבע  סבירה  תקופה  תוך  לבצעם  הפרידי  -עלבכתב  חייב  ללא  ויקטמנהל   ,

 . תמורה נוספת
 

או בכל חלק ממנו על ידי   עבודהימוש בכי אין בשסר כל ספק, מובהר בזאת,  למען ה .23.2
ה  חברהה קבלת  בדבר  שהוא  סוג  מכל  אישור  להוות  כי   עבודהכדי  הודאה  משום  או 
לחו  עבודהה בהתאם  הקבלן הושלם  את  לפטור  כדי  כאמור  בשימוש  יהיה  ולא  זה 

 . כוחוה וממהתחייבויותיו לפי חוזה ז
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 ידי מנהל הפרויקט, -ה עלופה שנקבעתוך התק  הדרושים  תיקוניםלא ביצע הקבלן את ה .23.3
בת   מוקדמת  הודעה  לקבלן  שנתן  ה  14ולאחר  כן  לעשות  כוונתו  על  תהיה   חברה יום 

ל חייבת,  לא  אך  התיקו רשאית,  את  אחרת   הבעצמהדרושים,  נים  בצע  דרך  בכל  או 
 ימצא לנכון. תש

 
ה, הוצאות אלתנכה    חברהן והיהיו על חשבון הקבל   הדרושיםנים  הוצאות ביצוע התיקו

מהן כתמורה להוצאות משרדיות, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או    6%של    בתוספת
ערבויות.   חילוט  באמצעות  לרבות  אחרת,  דרך  בכל  מהקבלן  אותן  יהיה יגבה  הקבלן 

 .עבודה העלויות של השלמת הזכאי לקבל לעיונו את פירוט  
 

 . עבודהתקבל ה תא ל –התיקונים הדרושים כנדרש צעו לא בו .23.4

 

 ותיקונים ת אחריו .24
 

 הגדרות  .24.1

 

 :  הפירוש "האחריות  תקופת" בחוזה זה .24.1.1
 

( חודשים שמניינה מיום הוצאתה של תעודת  עשרים וארבע )24תקופה של  
  .י החברהמסירה מאושרת על יד

 
כלשהםנתגלה    או   וצרנ .24.2 יהא הקבלן חייב לתקוטבשיל   נזק או פגם  ע ,  פי הוראות נם  ל 

 ה:פרויקט ויחולו הוראות אל בכתב של מנהל ה

 

ידי הקבלן  עקב סיבות    שאירעו,  פגם  או  נזק .24.2.1 על  יתוקנו  התלויות בקבלן, 
 ;החברהועל חשבונו ללא תוספת תמורה מצד 

 

סיבות  שאירעו,  פגם  או  נזק .24.2.2 ידי    עקב  על  יתוקנו  בקבלן,  התלויות  שאינן 
 .בתשלום על ידי החברההקבלן 

 

 .מכוחו או החוזה לפי הקבלן של אחרת חובה  מכל( כדי לגרוע 2ר בסעיף קטן )באמואין  .24.3

 

תקופת   הקבלן .24.4 במהלך  שנתגלו,  הליקויים  ו/או  הפגמים  ו/או  הנזקים  כל  את  יתקן 
    .שעות מקבלת דרישה מהחברה 48זאת תוך  ת והאחריו

 
 מנהלידי  -על   ייקבעו  הפגמיםאו  /ו  הנזקים  לתיקון  השיטותאו  /ו   הביצוע  דרכי .24.5

 .  הפרויקט
 

  בלןביצוע במקום הק .25
 

לפי חוזה אם לא ימלא הקבלן   .25.1 לרבות, לעניין תיקון ליקויים ,  זה  אחרי התחייבויותיו 
בתקופת   נזקים  ו/או  פגמים  ל,  האחריותו/או  מוקדמת וזאת  הודעה  לו  שניתנה  אחר 

תהיה רשאית    חברהה,  בו נדרש להשלים או לבצע עבודות מסוימות  םוי  14של  בכתב  
אלב על צע  האמורות  העבודות  ק-ת  אחרתידי  דרך  בכל  או  אחר  ההוצאות בלן  ואם   ,

הקבלן,   על  חלות  במילוי התחייבויותיו כאמור  לנכות   תהיה רשאית  חברהההכרוכות 
, מכל סכום שיגיע לקבלן  כפיצוי מוסכםמהן    6%ת, בתוספת של  את ההוצאות האמורו

 בכל עת או לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת. 
 

ברה בגין הפרת או נוסף העומד לרשות הח  לעיל כדי לגרוע מכל סעד אחרמור  אין בא .25.2
 ההסכם.  
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 תשלומים
 

 חשבונות  .26
 

תוך   .26.1 כי  מוסכם,  העבודה,  בהזמנת  אחרת  נקבע  ולא  הזמנת  ימים    10ככל  ממסירת 
 חשבון בגין העבודות שבוצעו.   ,  יגיש הקבלן לחברההעבודה

 

ו, או  אשר את החשבון, כולו או חלקמך למנהל הפרויקט יבדוק את החשבון ויהיה מוס .26.2
 לאשרו בסייגים.  

 
 . מתאריך אישור החשבונית ע''י החברה  30תנאי תשלום שוטף + .26.3

 

 התייקרויות ושינויי מחירים .27
 

ציוד .27.1 בעבור  לרבות  הכמויות  בכתב  המפורטים  היחידות  עבודה מחירי  שכר  חומרים,   ,
אחרות   ישתנווהוצאות  ולא  קבועים  להלן,  המפובנסיבות  אלא    יהיו  אם רטות  זולת 

 . פורש אחרתנקבע במ
 

 ות סעדים ותרופ
 

   קיזוז .28
 

-על  ה פי חוזה זה, כל חוב המגיע ל-לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנו עלרשאית    חברה ה .28.1
חוב קצוב אחר המגיע מן    כל, וכן  לבין הקבלן  הפי כל חוזה אחר שבינ -פי חוזה זה או על

 . לפי כל חוזה ו/או הדין  חברההקבלן ל
 

ית לנכות כל סכום רשא  חברהכי ה   זה, מובהר  לגרוע מכל הוראה אחרת בהסכםבלי  מ .28.2
שיגיע לו מהקבלן בהתאם להוראות ההסכם זה ו/או מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן  

כל פיצוי ו/או נזק ו/או חוב    מכוח התקשרות אחרת שבין הצדדים,  חברה שהוא מאת ה
 פי הסכם זה.  -על חברהו/או תשלום המגיעים ל

 
זק ו/או חוב ו/או תשלום פיצוי ו/או נ  מהקבלן כל   תהא רשאית לגבות  חברה וסף, הבנ .28.3

על  כולל  אחרת  דרך  בכל  תשלום -כאמור,  זה.  בהסכם  הנזכרות  הערבויות  מימוש  ידי 
משום   כשלעצמם  בהם  אין  ניכויים  או  מהתחייבויותיו  הפיצויים  הקבלן  שחרור 

 פי ההסכם. רת ל להשלים את ביצוע העבודות או מכל התחייבות אח

 

זה   .28.4 סעיף  גורעו הוראות  מזכותאינן  ה   ה ת  דרך   חברהשל  בכל  לגבות את החוב האמור 
אחרת, לרבות באמצעות חילוט הערבויות שהקבלן המציא לחוזה זה או לכל חוזה אחר 

 . חברהשבינו לבין ה

 

ר בכל דין, לא תהיה לקבלן זכות לקזז מתשלומים בהם הוא חייב כלפי  למרות האמו .28.5
ת  חברה ה ה כל  מאת  לו  המגיע  תשלומיםזו  חברה שלום  חשבון    לת  פי  לפי  על  שהגיש 

 חוזה זה וככל אשר אושר לתשלום.

 
 שונות

 

 היעדר זכות עיכבון וזכות קיזוז  .29

 
ו/או זכות קיזוז מכל סוג    ןלמען הסר כל ספק, מובהר בזאת כי לקבלן לא תהיה זכות עיכבו

ו מהם  חלק  בכל  ו/או  בעבודות  ו/או  בעבודה  בחוזה  או  /שהן  הקשור  אחר  עניין  זה,  בכל 
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-לחוק החוזים )חלק כללי(, תשל"ג  53וסעיף    1974-הקבלנות, התשל"ה   לחוק   5ראות סעיף  והו
 ה. לא יחולו ביחס לקבלן. הפרת הוראות סעיף זה, תהווה הפרה יסודית של חוזה ז   1973

 
 התיישנות חוזית  .30

 
או מי מטעמה,   חברהנגד ה מו כלמרות האמור בכל דין, תביעות שיש לקבלן או מי מטע  .30.1

תום שלוש שנים ממועד היווצרות העילה או ממועד מתן  זה זה, יתיישנו בר עם חובקש
 תעודת גמר, תעודת גמר חלקית או תעודת גמר מותנית, ולפי המאוחר מביניהם.  

 

וכי קביעתה של תקופת הקבלן מצהיר ומאש .30.2 זה אינו במקרקעין  עניינו של חוזה  כי  ר 
מק  בהתאם    וצרתהתיישנות  הנה  זה  בסעיף  ההתיישנות  19לסעיף  כאמור  , לחוק 

 .  1958-התשי"ח 

 

ה .30.3 כנגד  להגיש  הקבלן  מן  למנוע  כדי  זה  בסעיף  באמור  שלישי   חברהאין  צד  הודעת 
לפי  פת ההתיישנות המקוצרת  בתביעות שהוגשו נגדו בקשר עם חוזה זה, אף לאחר תקו 

 סעיף זה. 
 

 כניסה לתקף של החוזה  .31

 
 .  חברהמה מטעם ה שי החתי ידי מור-תוקפו עם חתימתו עלנס להסכם זה ייכ 

 
 היעדר יחסי עובד ומעביד, היעדר יחסי שליחות, היעדר יחסי שמירה   .32

 

. אם חברההקבלן וכל מי מעובדיו, שלוחיו, יועציו או מי מטעמו לא ייחשב לעובד של ה .32.1
ות את לשפ  , יהא על הקבלןחברהייקבע בפסק דין כי מי מטעם הקבלן הוא עובד של ה

תיתן לקבלן הזדמנות סבירה  חברהה  יו בשל קביעה זו.תושת עלבגין כל עלות ש חברהה
 להתגונן בפני תביעה או דרישה כאמור. 

 

ה  .32.2 בין  יוצר  לא  זה כשלעצמו  מי    חברהחוזה  ו/או  מטעמו  ו/או מי מטעמה לבין הקבלן 
ה  על  תושת  אם  באלה.  וכיוצא  נציגות  סוכנות,  שליחות,  מטעמה  מי    ו/או  חברה יחסי 

מו הקבלן כסוכן, כשלוח או כנציג  טית לפיה הציג עצעה שיפועלות או חבות בשל קבי
 בגין כל עלות כאמור. חברה, ישפה הקבלן את החברהשל ה

 

לציוד,    חברהה .32.3 ביחס  שמירה  בחובות  שהיא  צורה  בכל  תחוב  ומוצרים לא  חומרים 
העב ביצוע  בזמן  אם  בין  אחר,  במקום  או  באתר  הקבלן  בזמן    ודה,שהותיר  אם  בין 

או לאחר סילוק היד של הקבלן מהמקום,   לאחר סיום העבודה בין אם  הפסקת עבודה ו
 עושה בהם שימוש בהתאם הוראות חוזה זה.  חברהלמעט חומרים ומתקנים שה 

 
 שמירת זכויות וסעדים   .33

 

צהר ומוסכם בזה מפורשות, כי כל אימת שבהסכם זה הוקנו או ניתנו  להסיר ספק מו .33.1
ח כלשהם כלפי  או סמכות ו/או כוסעד ו/ באמצעות המפקח( תרופה ו/או רבות )ל חברהל

לפי    חברההקבלן, לא בא הדבר לגרוע מכל תרופה או סעד העומדים וגם /או שיעמדו ל 
חוזה(   הפרת  בשל  )תרופות  החוזים  חוק  לרבות  דין,  הסכם   1970-תשל"אכל  וחוק 

בלעדי, לנקוט כנגד הקבלן  תה התוכל, עפ"י שיקול דע   חברה, וה 1974-הקבלנות, תשל"ד
 מכות ו/או כוח כפי שימצא לנכון. ו/או סעד ו/או ס  ל תרופהבכ

 

כל המועדים הנקובים בהסכם ו/או בנספחיו ו/או בלוח הזמנים המפורט, מהווים תנאי   .33.2
 עיקרי ויסודי בו. 

 
 חוזה ממצה   .34
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של  .34.1 כדין  החתימה  מורשי  בחתימת  ומראש,  בכתב  אלא  לשינוי  ניתן  לא  זה   חוזה 
 דים.הצד

 

הרה, כוונה או הסכמה של הצדדים, , מצג, אישור, הצ, הבטחהלא יהא תוקף לכל הבנה .34.2
כפי   ובמסמכיו,  בחוזה  קבועים  אינם  אשר  זה,  חוזה  של  חתימתו  אחרי  ובין  לפני  בין 

. כיוצא בזה, כל הצעה, מסמך, חברההחתימה של השיהיו מזמן לזמן ובחתימת מורשי  
רים מכל סוג לופי דברים, מפרט, הצעת מחיר או חיומחימכתב, תוכנית, כתב כמויות  

פה בין בכתב, שהוחלפו בין הצדדים ו/או סוכניהם ו/או נציגיהם ו/או  -, בין בעלשהוא
זה, ה זה, ואשר אינם מצורפים לחוזה  לפני חתימת חוזה  נם בטלים אחרים מטעמם, 

 ומבוטלים ולא יהא להם כל תוקף מחייב כלפי הצדדים. 

 

 וט ושיפתחולת דין  .35
 

 ל הדין החל במדינת ישראל.  י על הסכם זה יחומובהר כלמען הסר ספק כל ספק,   .35.1

 

כל סכסוך בקשר עם הסכם זה, לרבות לעניין כריתתו, קיומו, הפרתו ו/או ביטולו, ידון   .35.2
ה עניינית לדון בסכסוך, ואשר מקום מושבו הוא אך ורק בבית המשפט המוסמך מבחינ

 בלבד.    אר שבעבבעיר 

 

 ת והודעות וכתוב .36

 

 במבוא להסכם. זה הן כמופיע צורך הסכם כתובות הצדדים ל .36.1

 

לרשמן   .36.2 שיש  הודעות  למעט  זה,  ההסכם  לפי  למשנהו  לתת  צריך  אחד  שצד  הודעה  כל 
 ביומן העבודה, תינתן בכתב בלבד, באחת הדרכים הבאות: 

 

יראו   .36.2.1 ואז  משלוח מכתב רשום לפי כתובת הצד השני כנגד אישור קבלה, 
ההודעה י  את  שלושה  כעבור  ליעדה  מכמגיעה  עסקים  מסירתה  מי  זמן 

 ואר.  בד

 

משלוח באמצעות פקסימיליה, ואז יראו את ההודעה כמגיעה ליעדה בתוך   .36.2.2
 יום עסקים אחד ממועד משלוחה. 

 

 עה ליעדה במועד המסירה. במסירה ידנית, ואז יראו את ההודעה כמגי .36.2.3
 

 ולראיה באנו על החתום:
 
 

 הקבלן  החברה 

 ה :ורשי החתימה מטעמבאמצעות מ 
___________________ _________ 

ה"ה    מטעמו  החתימה  מורשי  באמצעות 
  ___________ ת.ז.   ________________

 ו______________ ת.ז. ___________.  
 

הח"מ,   שווץ,  אני  הסכם  עו"דן  כי  מאשר  ד, 
בשם   נחתם  המורשים -על  החברהזה  ידי 

 לחתום בשמה. 

  
הח"מ, מאשר_________  אני  עו"ד,  כי    ____, 

ז הקהסכם  בשם  נחתם  המורשים  ה  ע"י  בלן 
 לחתום בשמו על הסכם זה. 

   
 _____________, עו"ד  _____________, עו"ד

   
 _____תאריך: ____________  תאריך: _________________
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 ' לחוזה אספח נ

 
 סירה מתעודת 

 ה"()"החוז 211/20חוזה מס' 
 
 

ספר מ
 הזמנה  

יחי  ות דמס' 
וט שיל

 ושנמסר
בהתאם  
 להזמנה  

יחידות  מס  '
אושרו   שלא 

 ברה לקבלה בח

יח'   מסירת  תאריך 
   השילוט

מקבל  פרט י 
 בחברה ההזמנה 

     
     

 
 

 אסמכתא לקבל יחידות השילוט בחברה מהווה  בתעודה זומובהר, כי האמור 
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 מסמך ג': 
 ת שלט והדמייה  פקסלאמפרטים טכניים 

 

 

 מפרט שלט מספר בית 
 

 

 

 עיצוב השלט : 

 

 יותקן על חזית כל בית פרטי, בית משותף, או מבנה ציבורי אחר  •

 2ס"מ, העובי   20ס"מ על   20השלט יהיה עשוי מלוחית אלומיניום ריבועית בגודל  •

 מ"מ 

 בחזית הלוחית , יודבק פילם מחזיר אור בצבע ירוק.  •

 ס"מ, באמצע השלט  16גודל מס' הבית יהיה  •

 

 

 

 מיקום השלט : 

 

 השלט יותקן על פינת הקיר המקביל לרחוב  •

 מ ס" 30הרווח בין קצה הקיר והשלט יהיה  •

היה ולהבית קיימת גדר לגינת הבית המסתירה את מיקום השלט, יועלה השלט   •

 למקום גבוה יותר עד שייראה מכיוון הרחוב  

 

 

 

 התקנת השלט : 

 

 או שווה ערך   7ה באמצעות דבק מסוג סופר התקנת השלט תעשה ע"י הדבק •

  אין להדק את לוחית השלט לקיר באמצעות ברגים •
 


