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 חוף אשקלוןמועצה אזורית 
 

 11/2019מס'  זוטאמכרז 
 

 מיםו מערכות ביוב תתחזוק :מתן שירותיל
 

. המידע הכלול בו לא יפורסם, לא ישוכפל ולא ייעשה בו חוף אשקלוןאזורית המועצה המסמך זה הינו רכוש 
 שימוש מלא או חלקי לכל מטרה שהיא, לבד מהגשת הצעה. 

 
 האמור בלשון זכר במסמך זה אף לשון נקבה במשמע.
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 כללי .1

 ם הבאיםשירותיהמתן "( מזמינה בזאת הצעות להמזמין)להלן: " חוף אשקלוןמועצה אזורית  .1.1
, בכל היישובים בתחום שטח השיפוט של המועצה מים - מערכות ביוב תחזוקת "(:המכרז)להלן: "

 .ת עבודה חתומהבכפוף לקבלת הזמנבהתאם למפרט הטכני המצורף למסמכי המכרז, ו

 למזמין. חודשים 24 למשך"( תהיה זוכהתקופת ההתקשרות עם זוכה שייקבע במכרז )להלן: " .1.2
שלוש במכרז בזוכה התקשרות עם פי שיקול דעתו הבלעדי, להאריך את תקופת ה-שמורה הזכות, על

 .נוספות בנות שנה אחת כל אחתתקופות 

. מסמכים אלו הנם רכושו של המזמין ואין לעשות בהם כל הליךחוברת זו מכילה את מסמכי ה .1.1
 .הליךשימוש למעט לשם הגשת הצעה כנדרש ב

ה', בין -בימים א' אצל הגב' רבקה פרץ, ,משרדי המועצהבתיבת המכרזים באת ההצעה יש להגיש  .1.4
אין להגיש הצעה באמצעות הדואר או )לא יאוחר מהתאריך המפורט להלן(.  14:10 – 08:00השעות 

 בפקסימיליה והצעה כאמור תיפסל.

חתומה  מציע אשר יבחר להגיש הצעה למכרז זה, נדרש להגיש את חוברת מסמכי מכרז זו כאשר היא .1.1
כל  על ידי מורשה/י חתימה של המציע )כמוצהר( ובחותמת התאגיד אם המציע הוא תאגיד,-על

חלקיה ונספחיה. על המציע להשלים את מלוא הפרטים הנדרשים בפרק "פרטי המציע והצעתו", 
 המכרז ולחתום על הסכםלצרף להצעתו את מלוא המסמכים הנדרשים בהתאם להוראות 

ידי מורשה/י חתימה של המציע )כמוצהר( על כל עמוד מעמודיו -ות עלההתקשרות בראשי תיב
)לרבות נספחיו( ובחותמת התאגיד אם המציע הוא תאגיד, ובחתימה מלאה במקום המיועד לכך 

 בסוף ההסכם )מורשה/י חתימה של המציע + חותמת התאגיד אם המציע הוא תאגיד(.

נאי המכרז, אין להוסיף כל הערה ו/או תוספת פי ת-למעט במקומות המיועדים לכך וכאשר נדרש על .1.1
ו/או הסתייגות למסמכי המכרז ולתנאיו. הערה ו/או תוספת ו/או הסתייגות אשר יצוינו על גבי 

 ידי ועדת המכרזים.-מסמכי המכרז ו/או ההצעה עלולים להביא לפסילת ההצעה על

במעטפה חתומה וסגורה הנושאת  ,(םעותק מצול 1)מקור + עותקים  (2) ניבשאת ההצעות יש להגיש  .1.1
ה' -)בימים א' במשרדי המזמיןהמיועדת לכך את מספר המכרז בלבד ואשר תוכנס לתיבת המכרזים 

הצעות שלא תמצאנה . 14:00שעה עד ל 03/06/19וזאת לא יאוחר מיום  ,(14:10 – 08:00 בין השעות
נה לדיון בפני ועדת בתיבת המכרזים במועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים לא תובא

 המכרזים.

למען הסר ספק מובהר ומודגש כי האחריות להכנסת המעטפה המכילה את מסמכי המכרז לתיבת  .1.8
 המכרזים מוטלת על המציע בלבד. 

 במקרה של סתירה בין הוראות פרסום זה לבין הוראות מסמכי המכרז, מסמכי המכרז יגברו. .1.1
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 ופרטים טבלת ריכוז תאריכים .2

 

 פרטים /הדרישההפעילות

 מציעיםסיור 
 12:00בשעה  21/01.11 , שני ביום

 ת הדרב - במקום: משרדי המועצה
 - מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

 -מס' פקס להעברת השאלות 
 –מס' טל' לוידוא קבלה ע"י המזמין 

  12:00בשעה , 28/01/11ביום 
 08-1111181 פקס:
 08-1111181 טל':

 14:00שעה ב01/01/11ביום  הצעותמועד אחרון להגשת 

 )ערבות הצעה( תוקף ערבות המכרזגובה ו
תוקף עד תאריך  ,₪ 11,000על סך ערבות 

01/01/11 

 ביצועתוקף ערבות גובה ו
 ימים 10 -ל, בתוקף ₪ 21,000סך ערבות על 
או תקופת  ,ההתקשרותתקופת מסיום 

  ההתקשרות המוארכת, לפי העניין.

 
לשנות כל אחד מהמועדים המפורטים לעיל, ובכלל זה לדחות את המועד האחרון להגשת  ירשאמזמין ה

 ישלח לרוכשי מעטפות המכרז.כאמור ת שינויההצעות, כל עוד לא חלף מועד זה. הודעה בדבר 

  הגדרות .1
הפעולות וההתחייבויות הנדרשים לפי , העבודותשרותים, כל ה - "עבודותהאו " "שרותיםה"

הנדרשת  וכל פעולה נוספת ו/או החוזה על נספחיהם מסמכי המכרז
 פי המכרז והחוזה.-למילוי התחייבויות המציע על

 .חוף אשקלוןמועצה אזורית  - "המועצה" או "מזמיןה"

 הליך פניה זה לקבלת הצעות. -" המכרז" או "ההליך"

הכלול בה אף אם הוא ל כל נספחיה, לרבות כל מסמך ההליך עחוברת  - "מסמכי מכרז" או "חוברת מכרז"
 , ולרבות הבהרות, אם יהיו כאלה.אינו מצורף אליה

 .לחתוםמציע ההחוזה המצורף למסמכי המכרז עליו נדרש  - "חוזההאו " םהסכה"

 אדם או תאגיד שהגיש הצעה במענה להליך זה על כל חלקיו ונספחיו. - "מציע"

הבהרות בכתב,  הצעת המציע שהוגשה למזמין במענה למכרז, לרבות - "הצעהה"
 אם יהיו כאלה.

 .חוף אשקלוןועדת המכרזים של המועצה האזורית  - "ועדת המכרזים"

, ואשר נבחרה כזוכה על ידי ועדת המכרזיםה שהגיש מציע אשר הצע -" קבלןאו "" זוכה"
 .המזמין חתם על הסכם ההתקשרות עמו

 מו.מנהל מחלקת התברואה של המועצה או מי מטע - "מנהל" או "אחראי"

 .1112-חוק חובת המכרזים, תשנ"ב - "חוק חובת מכרזים"

 .1111-תקנות חובת המכרזים, תשנ"ג - "תקנות חובת מכרזים"

 .1118-צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, תשי"ח -" צו המועצות האזוריות"
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 נוסח הפרסום .4

 חוף אשקלון מועצה אזורית 

מזמינה בזאת הצעות "( המזמין)להלן: "חוף אשקלון מועצה אזורית . 11/2019מס'  זוטאמכרז  .4.1
בכל היישובים בתחום  מים - תחזוקת מערכות ביוב"(: המכרזלמתן השירותים הבאים )להלן: "

הטכני המצורף למסמכי  למפרטלמסמכי המכרז, להסכם ו, בהתאם שטח השיפוט של המועצה
 .הזמנת עבודה חתומהובכפוף לקבלת  בכל תחום שטח השיפוט של המועצההמכרז, 

המחירים הנקובים במפרט הטכני וכתב הכמויות המצורפים למסמכי הצעה תוגש כהנחה קבועה מ .4.2
 .המכרז

למזמין   חודשים. 24"( תהיה למשך זוכהתקופת ההתקשרות עם זוכה שייקבע במכרז )להלן: " .4.1
 בחמש, זוכההתקשרות עם פי שיקול דעתו הבלעדי, להאריך את תקופת ה-שמורה הזכות, על

 .תקופות נוספות בנות שנה אחת כל אחת

 

 תנאים מוקדמים כלליים )תנאי סף( .1

התנאים המפורטים להלן הנם תנאי סף כלליים הרלבנטיים לגבי כל מכרז של המזמין. בנוסף לכך,  .1.1

 להלן. 6 על המציע לעמוד בתנאי הסף המיוחדים לנושא מכרז זה והמפורטים בסעיף 

אי קיומו של תנאי כלשהו מהתנאים המפורטים להלן או אי המצאת מסמך כלשהו מהמסמכים  .1.2
המפורטים להלן, באופן הנדרש, ייתן למזמין את הזכות להחליט על פסילתה המיידית של ההצעה. 

לעיל, המזמין שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לדרוש  מבלי לגרוע מכלליות האמור
מכל אחד מהמציעים לאחר הגשת ההצעות למכרז להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים 

 דקלרטיביים וזאת, בין היתר, לצורך עמידתו של המציע בתנאי הסף.

-סקאות גופים ציבוריים, התשל"ופי חוק ע-הנדרשים עלהמסמכים את צרף להצעתו על המציע ל .1.1
 "( כשהם תקפים למועד הגשת ההצעה:ם ציבורייםחוק עסקאות גופי)להלן: " 1111

פי -מנהל פנקסי חשבונות עלשהמציע מפקיד שומה, מרו"ח או מיועץ מס המעיד אישור  .1.1.1
חוק מע"מ(,  -)להלן  1111-ווחוק מס ערך מוסף, התשל"]נוסח חדש[ פקודת מס הכנסה 

דווח כן מנוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו וושהוא  או שהוא פטור מלנהלם
 .על עסקאות שמוטל עליהם מס לפי חוק מע"ממס ערך מוסף למנהל 

תצהיר בכתב חתום ומאומת כדין בנוסח המצורף, בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי  .1.1.2
וק עובדים זרים"( ולפי חוק שכר )להלן: "ח 1111-חוק עובדים זרים, התשנ"א

 "(.חוק שכר מינימום)להלן: " 1181-"זמינימום, התשמ
למען הסר ספק, יודגש כי האמור יהיה בהתאם ובכפוף למפורט בחוק עסקאות גופים 

 ציבוריים.

נושא לעניין צריך דין העל המציע לצרף אישור עדכני על רישום בכל מרשם ופנקס המתנהל עפ"י  .1.4
 קיומם של כל הרישיונות הנדרשים ע"פ דין ועל פי מסמכי המכרז, לגבי המציע ההתקשרות וכן

 .במקור או כשהם מאומתים בידי עו"ד כמתאימים למקור

פי כל דין לגבי -אם המציע הינו תאגיד, על המציע להמציא אישור על רישום במרשם המתנהל על .1.1
ישור עו"ד על היות התאגיד קיים ועל וכן א ,תאגידים מסוגו המפרט את בעלי המניות במציע ומנהליו

ועל  (צורףהיות החותמים בשמו על מסמכי המכרז מוסמכים לחייב את המציע בחתימתם )בנוסח המ
 .כך כי התאגיד קיבל החלטה כדין להגיש הצעה על פי תנאי מכרז זה

עו"ד או אם המציע הינו שותפות, ובתנאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אופן, עליו לצרף אישור  .1.1
השותפות בדבר זכויות החתימה בשם השותפות וקבלת החלטה כדין של השותפות בעניין  רו"ח

 .הגשת ההצעה והשתתפות במכרז
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תקשרו לצורך מכרז זה, יש לצרף העתק מחוזי ההתקשרות להצעה המוגשת על ידי מספר גופים שה .1.1
בין הגופים ופרטים מלאים אודותיהם. בנוסף, יש לצרף את שם הגוף המוביל מולו תיערך 

 ההתקשרות עם המזמין. 

אם המציע בשליטת אישה, על המציע להמציא את האישור והתצהיר הנדרשים בהתאם לחוק חובת  .1.8
 . 1112-המכרזים, התשנ"ב

את  על רכישת חוברת המכרז על כל נספחיה.על שם המציע, צילום של הקבלה ציע לצרף על המ .1.1
אשר לא יוחזרו, החל מיום  ₪ 1,000 -מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי המזמין, בתמורה ל

 .08-1111111פקס:  08-1111111טל: שמחה,מועצה אצל הגב' מחלקת הגבייה בב 21/01/11

ידי מורשה/י -עלכאשר היא חתומה  עותק( 1)מקור + על המציע להגיש חוברת מסמכי מכרז זו  .1.10
חתימה של המציע )כמוצהר( ובחותמת התאגיד אם המציע הוא תאגיד, על כל חלקיה ונספחיה. על 

" ובנספח "הצהרת והצעת המציע להשלים את מלוא הפרטים הנדרשים בפרק "פרטי המציע
 ו את מלוא המסמכים הנדרשים בהתאם להוראות המכרז ולחתום על הסכם", לצרף להצעתהמציע

ידי מורשה/י חתימה של המציע )כמוצהר( על כל עמוד מעמודיו -ההתקשרות בראשי תיבות על
)לרבות נספחיו( ובחותמת התאגיד אם המציע הוא תאגיד, ובחתימה מלאה במקום המיועד לכך 

 חותמת התאגיד אם המציע הוא תאגיד(. בסוף ההסכם )מורשה/י חתימה של המציע +
כל פרט אשר יתברר כלא מדויק או שאינו נכון ייתן למזמין את הזכות להחליט על פסילתה המיידית 

 של הצעת המציע.
כל תוספת, שינוי או הסתייגות מהאמור במסמכי המכרז הינם חסרי תוקף ומקנים למזמין את 

שההצעה אשר תחייב את המזמין במידה והצעת  רהזכות לפסול את ההצעה. למען הסר ספק מובה
 המציע תוכרז כהצעה הזוכה תהיה ההצעה ללא התוספות ו/או השינויים ו/או ההסתייגויות.

את ההצעה יש להכניס לתיבת המכרזים המוצבת במשרדי המזמין בחדר  מזכיר המועצה, וזאת 
 .תיפסל על הסףהצעה שתוגש באיחור . 14:00בשעה 01/01/11לא יאוחר מתאריך 

במקום: משרדי  12:00בשעה  21/01/11ביום אשר ייערך על המציע להשתתף בסיור מציעים  .1.11
 . על המציע להמציא אישור על השתתפות בסיור המציעים.ת הדרהמועצה ב

מבטח כמשמעותו בחוק הפיקוח או ערבות של בנקאית, על המציע למסור יחד עם הצעתו ערבות  .1.12
, לקיום ההצעה חתומה על ידי המבטח עצמו 1181-על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א

 "( כדלקמן:הצעה/ערבות מכרז)"

מותנית,  בלתי וניתנת לחילוט על פי פניית המזמין בלבדלהיות אוטונומית, על הערבות  .1.12.1
 ובנוסח המצורף להסכם. , לפקודת המזמין צמודה למדד

 2 )ס'  בטבלת ריכוז תאריכים ופרטים הנקוביםבסכום ובתוקף הערבות תהיה  .1.12.2
 למסמכי המכרז(.

במקרה בו המציע אשר יוכרז באופן מיידי ערבות את ההמזמין יהיה רשאי לחלט  .1.12.1
כזוכה במכרז יסרב לעמוד בהתחייבויותיו בהתאם לתנאי המכרז והצעתו ו/או באם 

 המכרז.המציע ינהג בחוסר תום לב במהלך הליכי 

על הערבות לשאת את שמו המלא של המציע באופן מדויק. אי דיוק בשמו של המציע  .1.12.4
 או רישום השם באופן חלקי יגרמו לפסילת ההצעה על הסף.

המציע מתחייב להאריך את תוקף הערבות לפי בקשת המזמין עד לקבלת החלטה  .1.12.1
ת הצעת סופית בדבר המציע הזוכה במכרז. אי הארכת תוקף הערבות יביא לפסיל

 המציע על הסף.

סכום הערבות הינו סכום פיצוי מוסכם ומוערך מראש של הנזקים שייגרמו למזמין  .1.12.1
 ללא צורך בהוכחת נזק כלשהו.

לחלט את הערבות המזמין רשאי  יהאלחתום על ההסכם, שהצעתו זכתה יסרב המציע  .1.12.1
 וללא כל תנאי מוקדם. מובהר, כי אין בחילוט הערבות כדי למצות את תביעותי
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פיצויים מהמציע,  בנוסף לתבוע המזמיןו/או כדי לפגוע בזכות  המזמיןשל  ווטענותי
עפ"י  ובגין הנזקים הממשיים שיגרמו על ידו, עקב אי קיום ההצעה, בהתאם לזכויותי

יותר מסכום  נזקיו של המזמין גבוהיםלהוכיח כי  או כדי הסכם זה ועפ"י כל דין
ו כדי לשלול ממנו להעלות כל טענה ולדרוש מהמציע ו/א ולתבוע סכום זההערבות 

 על פי כל דין.מזמין כל סעד העומד להמציע מ

המציע ו/או מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה שלו לא הורשעו בעבירה פלילית שיש עמה קלון  .1.11
( השנים שקדמו למועד 10וזאת בעשר ) או בעבירה פלילית הכרוכה באלימות או בעבירות מירמה

לא מתנהלים נגד מי מבין המנויים לעיל חקירה פלילית או הליכים  עריכתו של מכרז זה וכן
 משפטיים בגין עבירה פלילית כאמור.

 

 תנאי סף מיוחדים למכרז .1

תנאי הסף  בחלק זה מפורטים תנאי הסף המיוחדים להתקשרות נשוא המכרז והם באים להוסיף על .1.1
 לעיל למסמכי המכרז. 1ורטים בסעיף המפ

אי קיומו של תנאי כלשהו מהתנאים המפורטים להלן או אי המצאת מסמך כלשהו מהמסמכים  .1.2
המפורטים להלן, באופן הנדרש, ייתן למזמין את הזכות להחליט על פסילתה המיידית של ההצעה. 

שיקול דעתו הבלעדי, לדרוש  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המזמין שומר לעצמו את הזכות, לפי
מכל אחד מהמציעים לאחר הגשת ההצעות למכרז להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים 

 דקלרטיביים וזאת, בין היתר, לצורך עמידתו של המציע בתנאי הסף.

הדרישות והתנאים המצטברים  על כל הרשאי להשתתף במכרז ולהגיש הצעות רק מציע העונ .1.1
 שלהלן:

 1-ב 210ו/או  1-ג 200 הבאים: יםסיווגאחד מההמציע להיות רשום אצל רשם הקבלנים בעל  .1.1.1
.1-א 110ו/או  1-ב 400ו/או 

לפחות במתן השירותים לרשויות מקומיות,  שנתייםשל סיון מוכח יבעל נעל המציע להיות  .1.1.2
, לשתי רשויות מקומיות לפחות וצירף המלצה של בהיקף דומה להיקף הנדרש במכרז זה

האחרונות. שנתייםלפחות מזמין עבודה אחד עמו עבד במהלך 

להנחת דעתה של המועצה )יש לצרף אישור מרואה  בעל חוסן כלכלי מוכחעל המציע להיות  .1.1.1
הכספיים הנדרשים במכרז זה  םחשבון על יכולת כלכלית לביצוע העבודות הנדרשות בהיקפי

  פחות(. לכל ה

 :הרשומים על שמו ברשותו הכלים הבאים .1.1.4

 הרשום על שם המציע GCBטרקטור מסוג  .1.1.4.1

 בובקט חפירה הרשום על שמו. .1.1.4.2
 המציע ימציא אסמכתאות לבעלותו על הכלים האמורים לעיל.

 

 עניינים ניגוד .1

כל  יודע על אינו  הוא, ההצעה הגשת למועד נכון כי, מההצעה כחלק ויצהיר יתחייב הזוכההמציע  .1.1
 .זה הסכם"פ ע השירותים למתן להפריע כדי בה שיש, שהיא חוקית מניעה

 עניין אחר בכל עקיף או ישיר באופן, מעורב או/ו קשור הוא אין כי ויצהיר יתחייב הזוכה מציע  .1.2

 .המזמין עם שיחתם ההסכם מכוח להתחייבויותיו ביחס עניינים לניגוד חשש בו שיש

 מעורב להיות או/ו חלק לקחתוהמזמין  עם ההסכם תקופת כל במשך להימנע יתחייב הזוכה מציעה .1.1
 עם ההסכםביחס לעניינים  ניגוד של מצב ליצור העלול או/ו בו שיש אחר עניין או/ו עסקה בכל

 ואשר לו שהוצעה על הצעה למזמין להודיע הזוכה המציע על, האמור מכלליות לגרוע מבלי. המזמין
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 אם רק עבודה אותה ביצוע על עצמו יקבל הזוכה כאמור. המציע עניינים לניגוד חשש משום בה יש

 .לכך התנגדות לו אין כי, ובכתב המזמין יאשר, מראש

 יועמ"ש ידי על שלב, תבחן בכל שתעלה ככל העניינים ניגוד סוגיית ,האמור מכלליות לגרוע מבלי .1.4

 .על ידו אספקת השירותיםכתנאי לבחירת הצעת המזמין ו/או להמשך המזמין 

 בניגוד עניינים נגועה אשר הצעה לפסול ,דעתה לשיקול בהתאם ,רשאיתשל המזמין  המכרזים עדתו .1.1

 .המציע מצד לב תוםחוסר ו/או 

להסכם חתום על ידי המציע ומאומת  2המציע יצרף תצהיר ניגוד עניינים בנוסח המצ"ב כנספח ב' .1.1
 כדין.

 

 תנאים כלליים .8
 ע"פ המכרז עיקרי ההתקשרות .8.1

הטכניים  בנספחיםבהתאם וע"פ המפורט להתבצע ה נדרשים העבודות/השירותים ע"פ הליך ז
 שבמסמכי ההליך.

 מציעיםסיור  .8.2

למסמכי  2 )ס'  בטבלת ריכוז תאריכים ופרטיםובשעה המפורטים  ייערך בתאריך מציעיםסיור 
 ומהווה תנאי להשתתפות במכרז. סיור מציעים הינה חובה.השתתפות ב .המכרז(

  פנייה בשאלות הבהרה .8.1
בטבלת ריכוז הנקוב  אמצעות פקס בלבד למס'בשאלות הבהרה ניתן להפנות למזמין,  .8.1.1

קבלת שאלות ההבהרה ע"י המזמין, למסמכי המכרז(, וחובה לוודא  2 )ס'  תאריכים ופרטים
 הנקוב. טל'מס' המיד לאחר שיגור הפקס, ב

ולשעה  עד ליום, באמצעות הפקס הנ"ל, את שאלות ההבהרה יש להפנות בכתב בלבד .8.1.2

שאלות הבהרה שיגיעו למסמכי המכרז(.  2 )ס' ם ופרטים טבלת ריכוז תאריכיהנקובים ב
שאלות ניתן להגיש רק , או שיופנו בדרך אחרת, לא ייענו. המועד האמורלמזמין לאחר 

 מציעים.ז ובתנאי של השתתפות בסיור הלאחר רכישת מסמכי המכר

 רק תשובות בכתב יחייבו את המזמין. .8.1.1

יהוו , כל השאלות והתשובות לשאלות ההבהרה ירוכזו ויופצו לכל רוכשי מסמכי המכרז .8.1.4
  .ויצורפו על ידי המציע במסגרת הצעתו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז

מכרז, להכניס שינויים ותיקונים הצעות בלמועד האחרון להגשת  עד, בכל עת, המזמין רשאי .8.1.1
השינויים והתיקונים כאמור  .או בתשובה לשאלות המשתתפים ובמסמכי המכרז, ביוזמת

כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר רשום או בפקסימיליה לפי הפרטים  בכתב, לידיעת, יובאו
"י יחתמו ע ,יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרזהם  ,ידי רוכשי מסמכי המכרז-שנמסרו על

 . המציע ויצורפו על ידו להצעתו

 ביטוח  .8.4

המציע, בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב, כי היה והצעתו תתקבל )יבחר כזוכה במכרז( ימציא  .8.4.1

למועצה אישור מחברת ביטוח על עמידתו בדרישות המועצה לכיסויי הביטוח הנדרשים במכרז 

 זה.
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האחריות לוודא בעצמו ועל חשבונו  מובהר בזאת כי לפני הגשת הצעה למכרז זה על המציע חלה .8.4.2

אצל חברת ביטוח האם תסכים לבטחו כנדרש במכרז ואת המשמעויות הכספיות של התאמת 

 הכיסוי הביטוחי העומד לרשותו לדרישות המועצה.

 למען הסר ספק מובהר בזאת: .8.4.1

מציע שהצעתו תתקבל לא יוכל לטעון כי אין ביכולתו ו/או חברת ביטוח מסרבת  .8.4.1.1

סוי הביטוח שלו לנדרש במכרז ו/או כי עלויות התאמת כיסוי הביטוח שלו להתאים את כי

 לדרישות המעצה לא נלקחו בחשבון בהצעתו.

מציע שהצעתו תתקבל ולא יתאים את כיסויי הביטוח שלו לדרישות המועצה במועד  .8.4.1.2

הנקוב במכרז ו/או בהסכם, שמורה למועצה הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לחלט את 

שהגיש, לבצע את הנדרש במכרז זה על ידי ספק אחר על חשבונו וכן לנקוט נגדו הערבות 

בכל דרך חוקית העומדת לרשותה לדרוש ממנו פיצוי על הנזקים שיגרמו לה מעצם אי 

 עמידת המציע בהתחייבות זו כלפיה.

 

  הגשת ההצעות .8.1
עד רבקה פרץ,  ה של הגב'את ההצעה יש להכניס לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי המזמין בחדר

 נישההצעה תוגש ב למסמכי המכרז(. 2 )ס'  בטבלת ריכוז תאריכים ופרטיםוהשעה הנקובים  לתאריך
המעטפה יש לציין את שם  במעטפה חתומה וסגורה. על גבי (םעותק מצול 1)מקור +  עותקים (2)

 מזהה אחר של המציע.  המכרז ומספרו בלבד. אין לציין כל פרט

 

 

 הצהרות המציע .8.1

כהצהרה ואישור שכל פרטי המכרז  יחשבוהגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז  .8.1.1
, כי השתתף בסיור הקבלנים וקיבל כל מידע שהיה ומסמכי המכרז ידועים ונהירים למציע

וכי המציע קיבל את מלוא המידע הנדרש, בחן את כל הנתונים, הפרטים והעובדות  דרוש לו
ויודע את כל התנאים הנדרשים לביצוע העבודות והסכים מהות העבודות מבין  –ובכלל זה 

להם בהתאם להצעתו. כמו כן, הגשת ההצעה כמוה כהצהרה כי יש למציע את כל הידיעות, 
כח האדם, הכישורים והסגולות המקצועיות והאחרות הדרושים לביצוע כל העבודות נשוא 

כי הוא מסוגל מכל בחינה המכרז, כי הוא עומד בכל התנאים המקדמיים האמורים דלעיל, ו
  .הכל כמפורט במסמכי המכרז -שהיא לבצע את העבודות נשוא המכרז 

הגשת ההצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז, על מסמכיו, לרבות  .8.1.2

 .החוזה, והכל בלא כל שינוי ו/או תוספת

או לפרטים כל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו  .8.1.1
כלשהם מפרטי המכרז ו/או ההסכם על נספחיו ו/או דבר שאינו מופיע במסמכי המכרז, לא 

 .תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע

 

 איסור הכנסת שינויים והסתייגויות  .8.1

 .אסור למציע למחוק, לתקן או לשנות את מסמכי המכרז .8.1.1
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הסתייגות המציע  הא רשאי לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון כאמור, משוםהמזמין י .8.1.2
 .מתנאי המכרז/ההסכם, ולפסול את הצעת המציע

 

  בדיקת ההצעות ובחירת הזוכה .8.8

תיבדק עמידת הצעת המציע בתנאי הסף המוגדרים במכרז. רק הצעות  בשלב הראשון .8.8.1
 שעמדו בתנאי הסף ייבדקו בשלב השני. 

 סיונוי, נשל המציע אמינותובבחירת הזוכה יהיה המזמין רשאי להביא במניין שיקוליו את  .8.8.2
בקיום התחייבויות בדומה להתחייבויות נשוא מכרז זה, ניסיונו של המזמין או גופים 

המלצות עליו, סבירות הצעתו של המציע וכל שיקול , כישוריו, אחרים עם המציע בעבר
לצורך סיון וותק והמלצות. ירלוונטי אחר ולרבות יכולת כספית, כישוריו לביצוע המכרז, נ

; ליצור כל אסמכתא ומסמך הנוגעים לדברמהמציעים לבקש ולקבל הא המזמין רשאי יכך, 
לערוך בדיקה למציעים או לכל חלק מהם כפי קשר עם מזמיני עבודות קודמות של המציע;  

לא והמציעים מתחייבים לשתף פעולה עם המזמין, ככל שיידרש. שימצא המזמין לנכון 
, יהא המזמין רשאי, מטעם זה בלבד, לפסול את שיתף מציע פעולה כנדרש וכאמור לעיל

 .1118-צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, תשי"חבהצעתו, כל זאת בכפוף לאמור 

או את ההצעה  ,המזמין שומר על זכותו שלא לקבל את ההצעה שתזכה לציון הגבוה ביותר .8.8.1
 ן זה.עניידין בבכפוף להוראות הביותר, או הנמוכה )לפי העניין( הגבוהה 

 

  זכות עיון בהצעה הזוכה .8.1

צו המועצות לתוספת השניה שבמציעים יהיו רשאים לבקש לעיין בהצעה הזוכה בהתאם  .8.1.1
  .1118-המקומיות )מועצות אזוריות(, תשי"ח

ככל שלדעת המציע קיימים חלקים בהצעתו אשר העיון בהם עלול לחשוף סוד מסחרי או  .8.1.2
סוד מקצועי, יצרף המציע להצעתו נספח המפרט את החלקים כאמור ואת הנימוקים 
לאיסור העיון בהם וועדת המכרזים אצל המזמין תחליט, על פי שיקול דעתה הבלעדי, האם 

 . כאמורחלקים הלחשוף את 

 

  שרותהסכם ההתק .8.10

הסכם ההתקשרות המצורף למסמכי המכרז ייכנס לתוקף רק לאחר שהתקבלה החלטה כדין 
מזמין בדבר הזוכה במכרז ולאחר חתימת מורשי החתימה מטעם המזמין של הבוועדת המכרזים 

 עליו.

 ואינ והמזמיןהסכם מסגרת, ההתקשרות עם הזוכה תיעשה בלמען הסר ספק מובהר בזה כי 
מתחייב להזמין את ביצוע השירותים, בכללותם או מקצתם והקבלן מוותר מראש על כל טענה 

למען הסר ספק מובהר בזאת כי המזמין יהא רשאי לפנות לקבלן או לכל  .ו/או דרישה בעניין זה
או כל עבודת ביוב אחרת מים  –גורם אחר בכל מקרה של הזמנת עבודות התקנת מערכת ביוב 

בודות על פי מכרז זה, ולא תהא למועצה כל חבות לפנות לקבלן לביצוע עבודות שאינה חלק מהע
 אלה.

מתחייב  וא אינוהמזמין מצהיר כי בתקופת ההסכם, תקופת האחריות ו/או תקופות האופציה, ה
 וא שומר על זכותולפנות לבצע את השירותים נשוא הסכם זה באופן בלעדי באמצעות הקבלן, וה

לא קבלן ל. ו/או שירותים מסוג דומה באמצעות קבלנים אחרים ו/או בעצמלבצע את השירותים ו

 . כל טענה ו/או תביעה בקשר לעניין זה תעמוד
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 שמירת זכויות המזמין .8.11
צו המועצות המקומיות )מועצות ב, בכפוף לתנאים הקבועים המזמין שומר לעצמו את הזכות

 :המועצות האזוריות, בתקנות חובת המכרזים ובצו 1118-אזוריות(, תשי"ח

 ., על פי שיקול דעתו הבלעדילדחות את המועד להגשת ההצעות .8.11.1

לא לקבל אף אחת מההצעות שיוגשו בעקבות מכרז זה ו/או לבטל את המכרז או חלקים  .8.11.2
 ממנו בכל עת. 

פי העניין( או את ההצעה שתזכה לציון -לא לקבל את ההצעה הזולה/הגבוהה ביותר )על .8.11.1
 הגבוה ביותר. 

ב בכל הצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה לא להתחש .8.11.4
ותנאיה, או שאינה עונה על אחת מדרישות המכרז המוגדרות כדרישות סף, או בשל 
חוסר התייחסות לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת המבקש מונעת החלטה ו/או הערכה 

 כדבעי. 

 הנדרשים.לא להתחשב כלל בהצעה אשר לא צורפו לה כל המסמכים  .8.11.1

לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל המציע, כדי לקבל הבהרות להצעתו או כדי להסיר  .8.11.1
 אי בהירות המתעוררת בעת בדיקת ההצעה.

השנים הקודמות  10הצעה של מציע שיש למזמין ניסיון עבודה רע עמו בתקופה של  לפסול .8.11.1
 למועד פרסום המכרז.  

 המכרז וההצעות.נשוא  םתחומיהו/או  םלפצל את הזכייה בהתאם לסעיפי .8.11.8

 לבחור כשיר ראשון וכשיר שני. .8.11.1

 

 תוקף ההצעה .8.12
ימים מהמועד  10הצעת המציע תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה, נספחיה וצרופותיה למשך 

האחרון הקבוע להגשת ההצעות. ככל שידרוש המזמין מהמציע להאריך את תוקף הצעתו, מתחייב 
 המציע לעשות כן, שאם לא כן תיפסל הצעתו על הסף. 

 

 תנאים נוספים .8.11

רשימת הנספחים ו/או המסמכים המצורפים למסמכי המכרז ומהווים חלק בלתי נפרד  .8.11.1
 ממנו:

 רה.פרטי הקבלן והצה ':אנספח  .8.11.1.1

 פרטי ניסיון קודם והמלצות. :1-נספח א' .8.11.1.2

 .תצהיר ע"פ חוק עסקאות גופים ציבוריים ':בנספח  .8.11.1.1

 עניינים ניגוד העדר אודות תצהיר  :2נספח ב' .8.11.1.4

 ערבות הצעה. ':גנספח  .8.11.1.1

 .ערבות ביצוע ': דנספח  .8.11.1.1

 .אישור קיום ביטוחים ':הנספח  .8.11.1.1

 .מציע תהצע ':ונספח  .8.11.1.8

 .הצעת המציע ':זנספח  .8.11.1.1

 צנרת גרביטציה וקווי סניקה - לקבלן על העבודהנספח ח' מידע  .8.11.1.10

למסמכי מצורפים אינם רשימת המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד ממכרז זה ואשר  .8.11.2
 :המכרז

 –המפרט הכללי לעבודות בנייה בהוצאת הוועדה הבינמשרדית )"הספר הכחול"(  .8.11.2.1
 ביותר.עדכנית במהדורתו ה
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בעדכונים האחרונים  - 1111-תשי"ג כל תקן ישראלי רשמי לפי חוק התקנים, .8.11.2.2
 ם להתקשרות זו כפי שיהיו בתוקף מעת לעת.מיהישי

 :הודעה על זכייה וההתקשרות .1

, בהודעה ייקבע מועד תחילת ההתקשרותלזוכה. זמין על כך המיודיע  ,קביעת הזוכה במכרזלאחר  .1.1
ועד למועד זה על הזוכה להשלים את כל ההיערכות לביצוע  ימים ממועד ההודעה, 11 -שלא יפחת מ

.העבודות

 , תוך התקופה האמורהובכלל מסמכי המכרז לעיל התחייבויותיו כמפורטלא מילא הזוכה אחר  .1.2
אשר עליו להמציא נוכח זכייתו, או חזר בו הזוכה  מציא אחד או יותר מהמסמכיםולרבות אם לא ה

אשר  המכרז ולחלט את ערבות במכרז תו של הזוכהאת זכיילבטל יהא המזמין רשאי , מהצעתו
וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם מראש ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או  הוגשה ע"י הזוכה במצורף להצעתו

פי המכרז ו/או -על סעד נוספים העומדים לזכותו של המזמין נוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה,
כל דין.פי -על

על הזוכה להמציא למזמין את כל מסמכי החוזה על כל נספחיו כאשר הם י: למען הסר ספק יודגש כ
חתומים כדין בכל מקום נדרש, ללא כל שינוי או הסתייגות, ובכלל זה את אישור קיום הביטוחים 

 לחוזה כאשר הוא חתום על ידי החברה המבטחת.ה' נספח המצורף כ
יהא המזמין רשאי במקרה של אי המצאתם של אחד או יותר מהמסמכים בהתאם לאמור לעיל, 

ולחלט את ערבות המכרז אשר הוגשה ע"י הזוכה במצורף  במכרז תו של הזוכהלבטל את זכיי
  .להצעתו

כאמור  הקיים איזו מהתחייבויותיו בעקבות הזכייהזוכה לא שמבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה  .1.1
 1000לסך של יהא המזמין זכאי , הלפי שיקול דעתו הבלעדי, החליט שלא לבטל את הזכיי והמזמין,

קיום ל כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין כל יום איחור מתום המועדש"ח(  )אלףש"ח 
לגרוע מכל סעד אחר לו זכאי  בלי, וזאת ממועד המצאת כל האישוריםהתחייבויותיו של הזוכה או 

המזמין ע"פ דין ו/או תנאי המכרז.

ויחזיר להם את ערבות  הודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתםזמין ייתן המ .1.4
 המכרז.

 בכבוד רב.
 איתמר רביבו, עו"ד 

  ראש המועצה האזורית חוף אשקלון
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 הסכם ההתקשרות
 

      תאריךב________ בשנערך ונחתם 
 
 

 חוף אשקלון מועצה אזורית  בין:
 "(המזמין)להלן: "

  חוף אשקלוןד.נ 

 

 
 
 
 
 

 מצד אחד

   לבין:

   

   

   

  "(קבלןה)להלן: " 
 מצד שני

 
 
 

פי מסמכי המכרז )להלן: -על /השירותיםהעבודותקבלת הצעות לביצוע והמזמין פרסם הליך ל  הואיל:
 ;המהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה, "(המכרז"

  להסכם זה;"( אשר העתק ממנה מצורף ההצעההגיש הצעה למכרז )להלן: "קבלן הו והואיל: 

כהצעה הזוכה במכרז, בהסתמך על נכונות  קבלןוועדת המכרזים של המזמין בחרה בהצעת ה  והואיל:
 ועל הנתונים כפי שפורטו בהצעתו; קבלןהצהרותיו של ה

מצהיר ומאשר בזאת כי ראה ובדק וכי ניתנה בידו הזדמנות נאותה לבדוק וכן כי בידיו  קבלןהו והואיל: 
כל הנתונים העובדתיים והמשפטיים בקשר עם חתימת הסכם זה וקבלת כל התחייבויותיו על 
פיו, וכי לא יטען או יתגונן נגד תביעה בטענה כי איזה מן הנתונים העובדתיים או המשפטיים 

 או מעכבים בידיו את מילוי כל התחייבויותיו על פי הסכם זה; מונעים ממנו

מצהיר בזאת כי הוא בעל מקצוע מיומן ומנוסה, בעל יכולת, ידע, ציוד מתאים ואמצעים  קבלןוה  והואיל:
כספיים, המתאימים מכל הבחינות לעמוד בכל תנאי הסכם זה, תוך מילוי הוראות המזמין, 

 זה ושמירה על רמת ביצוע נאותה כמפורט בהסכם;שמירת המועדים הנקובים בהסכם 

 ;1111–והקבלן מצהיר כי בידיו האישורים הנדרשים עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו והואיל:

 

 

 לפיכך הוצהר הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 כללי .1
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 חלק בלתי נפרד ממנו.לו מהווים הנספחים המצורפים והמבוא להסכם זה  .1.1

 .הסכםהונספחי המשנה להם, מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, נספחיו  .1.2

 כותרות הסעיפים הן לנוחות בלבד ולא תשמשנה בשום מקרה לצורך פרשנות ההסכם ותנאיו. .1.1

 

 הגדרותכללי ו .2

 בהסכם זה יהיו למונחים המפורטים להלן הפירוש המופיע לצדם אלא אם נאמר אחרת: .2.1

 .חוף אשקלוןמועצה אזורית  - "המועצה" או "המזמין"

לרבות נציגיו, עובדיו, שלוחיו, יורשיו ומורשיו המוסמכים,  - "קבלן"ה
או מטעמו בביצוע \או עבורו ו\ולרבות כל הפועל בשמו ו

 שירותים.עבודות ו/או הה

, על כל נספחיו וכל מסמך שצוין קבלןחוזה זה בין המזמין ל - "החוזה"או  "ההסכם"
 , בין שצורף בפועל ובין שלא.בו כי הוא חלק ממנו

הפעולות וההתחייבויות הנדרשים , השירותים, כל העבודות -" השירותיםאו " "עבודותה"
וכל פעולה  ו/או החוזה על נספחיהם לפי מסמכי המכרז

פי המכרז -עלקבלן הלמילוי התחייבויות הנדרשת  נוספת
 והחוזה.

הגיש הצעה  קבלןאשר ההליך הפניה לקבלת הצעות,  -" המכרז" או "ההליך"
 במסגרתו.

 שהוגשה למזמין במענה למכרז. קבלןהצעת ה - "הצעהה"

 .1112-חוק חובת המכרזים, תשנ"ב - "חוק חובת מכרזים"

 .1111-תקנות חובת המכרזים, תשנ"ג - "תקנות חובת מכרזים"

 .1118-צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, תשי"ח -" צו המועצות האזוריות"
 .מנהל מחלקת התברואה במועצה או מי מטעמו -" הממונהאו " "נציג המזמין"

 

להסכם זה ונספחי המשנה להם, מהווים חלק בלתי למסמכי המכרז והנספחים המצורפים  .2.2
 :הסכםהנפרד מ
 והצהרה. קבלןפרטי ה ':אנספח 

 פרטי ניסיון קודם והמלצות.  :1-נספח א'
 ציבוריים. תצהיר ע"פ חוק עסקאות גופים נספח ב':
 עניינים ניגוד העדר אודות תצהיר :2נספח ב'

 ערבות הצעה. ':גנספח 
 .ערבות ביצוע ': דנספח 
 .אישור קיום ביטוחים ':הנספח 
 .מציע תהצהר ':ונספח 
 .הצעת המציע ':זנספח 
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 תקופת ההסכם: .1

תקופת " )להלן: _________ועד ליום ___________ מיום  חודשים 24 תקופת הסכם זה היא .1.1
 "(.ההסכם

 שלושבפי שיקול דעתו הבלעדי, להאריך את תוקפו של הסכם זה -למזמין נתונה האפשרות, על .1.2
ימים  10, קבלןל "(, בהודעה בכתבתקופות אופציהתקופות אופציה של שנה אחת כל אחת )להלן: "

 . מראש

ימציא  קבלןלכך שהיהיה כפוף תעשה, ככל ש)אחת או יותר( ע"י המזמין, מימוש תקופת אופציה  .1.1
ביחס כל אסמכתא שתידרש ע"י המזמין בדבר קיום חובותיו ע"פ הסכם זה ו/או כל דין למזמין 

ת ההצעה למכרז ועד למועד ההארכה, לרבות )מבלי לגרוע מכלליות האמור( לתקופה שממועד הגש
לתקופת  םכל הערבויות הנדרשות מכוח המכרז וההסכם וכן אישור קיום ביטוחים, עדכניים ותקפי

 . ההארכה

 .אופציה )אם תמומש(, בשינויים המחויביםהוראות הסכם זה יחולו גם על כל תקופת כל  .1.4

המזמין רשאי בכל עת וללא כל חובה לנמק את החלטתו, לקצר את תקופת ההסכם או כל תקופת  .1.1
יבוא  ,ניתנה הודעה כאמור .מראשיום  10 קבלןעל ידי מתן הודעה בכתב לאופציה )אם מומשה( 

, ביעה או טענה כנגד המזמין בעניין זהלא תהיה כל ת קבלן, ולבמועד הנקוב בהודעהההסכם לסיומו 
שניתנו  רותיםישלמעט זכותו לקבלת התמורה המגיעה לו בגין הלרבות כל טענה בדבר מניעת רווח, 

וב בהודעה על ידו בפועל, אם ניתנו, עד למועד הפסקת ההתקשרות, כאמור בהודעה ויראו במועד הנק
 .קבלןחישוב התמורה המגיעה ל ן, לרבות לענייןכמועד תום תקופת ההתקשרות, לכל דבר ועניי

על אף האמור בכל מקום בהסכם זה, ולמען הסר ספק מובהר בזה כי הסכם זה הינו הסכם מסגרת,  .1.1
להזמין את ביצוע השירותים, בכללותם או מקצתם והקבלן מוותר מראש על  מתחייב ואינ והמזמין

הסר ספק מובהר בזאת כי המזמין יהא רשאי לפנות לקבלן או  למען .כל טענה ו/או דרישה בעניין זה
או כל עבודת ביוב אחרת מים  –לכל גורם אחר בכל מקרה של הזמנת עבודות התקנת מערכת ביוב 

ל פי מכרז זה, ולא תהא למועצה כל חבות לפנות לקבלן לביצוע עבודות שאינה חלק מהעבודות ע
 .אלה

 מתחייב וא אינומצהיר כי בתקופת ההסכם, תקופת האחריות ו/או תקופות האופציה, ה מזמיןה .1.1
 ועל זכות א שומרולפנות לבצע את השירותים נשוא הסכם זה באופן בלעדי באמצעות הקבלן, וה

. הקבלן וותים מסוג דומה באמצעות קבלנים אחרים ו/או בעצמלבצע את השירותים ו/או שיר

 . מצהיר כי הוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה בקשר לעניין זה
 

 קבלןהצהרות והתחייבויות ה .4
 מצהיר ומתחייב בזה: קבלןה

ו/או  1-ב 400ו/או  1-ב 210ו/או  1-ג 200 הבאים: יםסיווגבאחד מהכי הוא רשום ברשם הקבלנים  .4.1
כל האישורים, הרישיונות וההיתרים הנדרשים במכרז, כאשר הם בתוקף וכי כי ברשותו ו ,1-א 110

 על פי הסכם זה. רותיםישהם ימשיכו לעמוד בתוקף בכל תקופת ביצוע ה

רותים יכי בבעלותו ו/או ברשותו כל הציוד )לרבות כלי רכב, כלי עבודה וכיו"ב( הנדרשים לביצוע הש .4.2

, כאשר הם בעלי רישוי ובובקט חפירה הרשומים על שמו(  GCB)לרבות טרקטור מסוג  נשוא המכרז
ו/או אישור ו/או היתרים בתוקף )בכל מקום בו נדרש כזה על פי דין( וכי אלה ימשיכו לעמוד בתוקף 

 על פי הסכם זה. רותיםישבכל תקופת ביצוע ה

י המכרז וימשיך לעמוד בהם בכל כי הוא עומד בכל התנאים, הדרישות והתקנים הנקובים במסמכ .4.1
 על פי הסכם זה. רותיםישתקופת ביצוע ה

  זה. הסכםנדרש במן הסוג ובהיקף ה רותיםישהרשאי ומוסמך לבצע כי הוא  .4.4
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חתם על הסכם זה על נספחיו ועל מסמכי המכרז לאחר שבחן אותם לצורך הגשת הצעתו למכרז  כי .4.1
המהווים חלק מחוזה זה, לרבות אלה שלא צורפו ראה, בדק והבין את כל המסמכים , וכי והבינם

 על ידו בהתאם לאמור בהם. רותיםישלחוזה ומקבל על עצמו את כל התנאים בהם ואת הביצוע של ה

לרבות נספחיו, על בהתאם לחוזה  רותיםישכל הבדיקות הנחוצות לו לשם ביצוע האת הוא ערך כי  .4.1
לו ולא תהיינה לו כל טענת מום ו/או טעות וכי וכי אין  מבחינה בטיחותית, טכנית ומכל היבט אחר,

 בהתאם לאמור לעיל. רותיםישהוא מסוגל לבצע את ה

, האזורים שבתחום המזמין בהם יספק את השירותיםלרבות את , על יסוד בדיקותיו המוקדמותכי  .4.1
 חוזה שהוצע על ידו תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו לפי חוזה זה.השכר מהווה 

וכי הוא בעל ניסיון והחוזה טב את צרכי המזמין ודרישותיו כמפורט במסמכי המכרז כי הוא מבין הי .4.8
ברמה מקצועית, באיכות ובמיומנות גבוהה  רותיםישהורקע מקצועי מתאים המאפשר לו לבצע את 

 ביותר לשביעות רצונו המלאה של המזמין ועל פי דרישות המזמין.

, על חשבונו, את כל ויספקבמומחיות, ביעילות ובמועדים הנדרשים  רותיםישהאת  הוא יבצעכי  .4.1
בדרך יעילה  רותיםישלביצוע ההציוד, המתקנים, החומרים, האביזרים, וכל הדרוש העובדים, 

על מילוי  ויקפיד רותיםישוכל מי מטעמו שיועסק על ידו בביצוע ההוא  ובהתאם להוראות הסכם זה.
 הוראות כל דין.

חשבונו, את הרישיונות ו/או ההיתרים ו/או האישורים  על לעת, להשיג ולחדש מעת הוא מתחייבכי  .4.10
כל דין ו/או מסמכי המכרז ו/או הסכם זה, לביצוע  ו/או הרישומים הדרושים, על פי הוראת

 .רותיםישה

, םו/או במהלך ביצוע םו/או כתוצאה מביצוע רותיםישהוא אחראי לכל נזק שייגרם אגב ביצוע הכי  .4.11
 יידית לתיקונו של הנזק לשביעות רצונו של המזמין.ויפעל מ

כי ידועות ומוכרות לו כל ההוראות של כל דין בקשר לעבודה ולבטיחות בעבודה, וכי הוא מתחייב  .4.12
ות החלים בביצוע עבודות אחזקה לנהוג לפיהן, ולפי כל החוקים, התקנות, הצווים והוראות הבטיח

לפגוע באחריות המוטלת עליו בהסכם זה, הוא ינקוט, על מבלי  .(למשאבות בתחנות סניקה )ביוב
חשבונו, בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשמירה ומניעת פגיעה בחיים ו/או רכוש בעת ביצוע 

  .רותיםישה

כי הוא עומד בכל התנאים והדרישות כמפורט במסמכי המכרז וכי כל המידע אשר מסר בהצעתו הוא  .4.11
 . נכון ואמיתי

ות המלאה והבלעדית כלפי המזמין בכל הנוגע לביצוע התחייבויותיו על פי כי הוא נושא באחרי .4.14
 . המכרז

ידי המזמין ו/או מי מטעמו בקשר עם ביצוע -פעולה באופן מלא עם ביקורות שיבוצעו על ישתף כי .4.11
. החוזהעל נספחיו וכל תחום אחר הקשור בביצוע  החוזה, איכות הביצוע, עמידה בדרישות שרותיםה

 להמציא, בין היתר, אישורים וכל מסמך אחר הרלוונטי לביקורת.  קבלןורת יידרש הבמסגרת הביק

יעסיק מטעמו עובדים בעלי מומחיות, מיומנות וכישורים מקצועיים הולמים, הבקיאים בביצוע כי  .4.11
ברמה המקצועית ובתנאים  קבלןה וכי מספרם ורמתם מספיקים לקיום כל התחייבויות שרותיםה

 .המפורטים בהסכם

 להישמע להוראות המזמין ולמלא אחר כל הנחיותיו בכל הקשור להסכם זה. .4.11

לא להעביר בכל דרך שהיא לכל אדם או גוף אחר את זכויותיו לפי הסכם זה, כולן או מקצתן, אלא  .4.18
אישר המזמין את הסבת זכויות וחובת הקבלן על פי  ין.בכפוף לאישור מראש ובכתב מאת המזמ

את הקבלן מאחריותו ומהתחייבויותיו לפי החוזה ו/או על פי כל טור הסכם זה לא יהא בכך כדי לפ
מבלי לגרוע מן  .של השירות על פי חוזה זה נההתקי לאספקהדין והקבלן יישא באחריות מלאה 

הבלעדי,  ופי שיקול דעת, על הא רשאי, אך לא חייבימזמין האמור לעיל, מוסכם בין הצדדים, כי ה
זה, לכל אדם או גוף אחר, כפי כלפי הקבלן על פי חוזה  ווזכויותי ולהעביר את חובותילהמחות או 

מאותו מועד שיקבע בהודעה, יחולו כל , על העברה כאמור קבלןבכתב ל מצא לנכון. ניתנה הודעהיש
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כלפי הקבלן על אותו אדם או גוף כאמור, וזכויות וחובות הקבלן יחולו  מזמיןזכויות וחובות ה
 גוף כאמור בהתאמה כלפי אותו אדם או

או רותים על ידו יביצוע השעילה להפסקת בשום מקרה חילוקי דעות מכל סוג שהוא לא יהוו כי  .4.11
 הסדיר.ם לעיכוב אחר מכל סוג שהוא של ביצוע

 הפרת סעיף זה, לרבות אחד מסעיפיו הקטנים, ע"י הקבלן, תהווה הפרה יסודית של הסכם זה.

 

 העבודות .1

 - ביוב ת מערכותשירותי תחזוק לספק מוסר בזאת לקבלן, והקבלן מקבל בזאת על עצמו מזמיןה .1.1
וימלא המזמין הכל בהתאם להוראות החוזה ולמסמכי המכרז, להנחת דעתו המוחלטת של , מים

 .לצורך זה אחר כל הוראותיו

ות רצון בשקדנות וברמה גבוהה לשביעמים  – תחזוקת מערבות ביובשירותי לספק מתחייב הקבלן  .1.2
 ובמחירי הצעתו.  מזמין, ובהתאם להוראות המזמיןה

והקבלן חייב  מספק הקבלן שירותיםלכל מקום בו  למפקח תהא זכות כניסהו למזמין ומי מטעמו .1.1

 . לאפשר זכות גישה זו

ור. ככל ציבלפגיעה או הפרעה שלא לצורך הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודה לא תהיה  .1.4
ציבורי, מתחייב הקבלן להפריע כמה שפחות פעילות הציבור במבנה  ותתבצע העבודה במבנה

 הציבור, ושלא לגרום לנזקים כלשהם.

יום הקבלן מתחייב בזאת לרכוש, להחזיק ולשמור על חשבונו רמת מלאי חלקי חילוף לצורך ק .1.1
קבלן מתחייב בזה לספק את הציוד כמפורט בנספח ז' להסכם זה. ה התחייבויותיו למתן השירותים

שימוש  תוךוכן כל ציוד נלווה הדרוש למתן השירותים תוך שמירה על דרישות האיכות והיעילות 
בחומרים מן המין המשובח ביותר והתואם. כל פריט ציוד שיסופק על ידי הקבלן יעמוד בתקנים 

המשרד לאיכות הסביבה, מכבי  ,מכון התקנים הישראלי של המחמירים והעדכניים ביותרובדרישות 
 ולי.וכאש 

לשאת בהוצאות כלשהן עקב ליקויים של הקבלן בביצוע העבודות ו/או  מזמיןבמידה שהיה על ה .1.1
הבטיחות  ,במילוי אחר הוראות כל דין לרבות, אך לא רק, הוראות משרד הבריאות, התברואה

בעבודה, וההגנה על איכות הסביבה, כדוגמת פגיעה ברכוש, איבוד זמן עבודה, ו/או עקב נקיטת 
בלן בגין להסרת ההפרעה ו/או המפגע ו/או המטרד כאמור, יחויב הק מזמיןעל ידי ה אמצעים

 .מזמיןלקזז סכום זה מהתמורה המגיעה לקבלן מה הא רשאיימזמין ה ה.תקור, כולל הוצאות אלו

מקרה בו על , לרבות הפסקת העבודות, בכל ולנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותרשאי  מזמיןה .1.1
הבטיחות בעבודה , הבלעדי מתבצעות העבודות שלא בהתאם לכללי התברואה ופי שיקול דעת

ואיכות הסביבה כמתחייב מחוזה זה או על פי כל דין, ועל מנת להביא לסילוק ההפרעה, המפגע או 

 .המטרד

מכוח חוזה זה ו/או  מזמיןשל ה ומבלי לגרוע מכל סעד ותרופה אחרים הנתונים והעומדים לזכות .1.8
מכוח כל דין, אם לא בוצע השירות, או אם לא יצליח הממונה לאתר את הקבלן תוך המועד שנקבע 

או באמצעות אחרים והקבלן ישפה את  ורשאי לבצע את העבודה בעצמ מזמיןהא הילביצוע השירות, 
זה מהתמורה המגיעה לקזז סכום  הא רשאיי מזמין. הונזקיו, לרבות תקורה, ועבור הוצאותי מזמיןה

 .מזמיןלקבלן מה

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי במקרה של השבתה, חלקית או מלאה, של משאיות הביוב ו/או של  .1.1
כל ציוד אחר ו/או כוח אדם, מכל סיבה שהיא, עדיין יהא הקבלן אחראי לביצוע השירות כמוסכם, 

 .ת במועדיו ובמלואווהשבתת הנ"ל לא תהווה כל עילה בידי הקבלן לאי ביצוע השירו

לכל אתר בו יספק מוסכם בזאת בין הצדדים כי כניסתו של הקבלן ו/או עובדיו ו/או מי מטעם הקבלן  .1.10
תהיה אך ורק לביצוע המטלות ו/או התיקונים אשר יידרשו במסגרת מתן  שירותי תחזוקה
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ע מייד כל . הקבלן מתחייב בזאת במפורש לבצהמזמיןבהתאם להוראות השירותים נשוא הסכם זה ו
  ים בהם יספק שירותי אחזקה.מן הכלל, בקשר עם השהייה באתר, ללא יוצא המזמיןהוראה של 

, מיד לאחר קבלת דרישה לכך או עם סיומו של הסכם זה, לפי למזמיןהקבלן מתחייב בזאת למסור  .1.11

התקבל על ידיו, או הוכן על  ,המוקדם מביניהם, את כל המידע והמסמכים או חומר אחר שנמסר לו
ימים בקבלת  10למזמין תוך . בנוסף, הקבלן מתחייב לספק אספקת השירותיםידיו בקשר עם 

ואשר יפרט בצורה מלאה את המידע  המזמיןדרישה מפורשת בכתב כל, דוח אשר יידרש על ידי 
שירותים המזמין בקשר עם אספקת ההנדרש, ויענה בצורה מלאה על כל המידע הנדרש על ידי 

 .כאמור בהסכם זה

 המועדים לאספקת השירותים .1.12

מים  –הקבלן יענה לכל קריאה לספק שירותים ולבצע עבודות תחזוקת מערכות הביוב  .1.12.1
קריאת )להלן: " ממועד כל קריאהעבודה )לא כולל שבתות וימי מנוחה( שעות  24בתוך 

ישפה  ,כללבמועד או ב קריאת השירות הרגילהלא נענה הקבלן ל ."(שירות רגילה
מהתמורה  . המזמין יהא רשאי לנכות סכום זהליום ₪ 100סך ב הקבלן את המזמין

 המגיעה לקבלן מאת המזמין או לממש את הבטוחות הנמסרות במסגרת הסכם זה.

הקבלן יענה לקריאה דחופה בכל מקרה של פיצוץ בקו סניקה או בקו מים בתוך ארבע  .1.12.2
לא נענה הקבלן לקריאת השירות  ."(דחופהקריאה )להלן: " שעות ממועד הקריאה

. המזמין יהא ליום ₪ 100במועד או בכלל, ישפה הקבלן את המזמין בסך  הדחופה
רשאי לנכות סכום זה מהתמורה המגיעה לקבלן מאת המזמין או לממש את הבטוחות 

 הנמסרות במסגרת הסכם זה.

קריאת השירות  מקריאת השירות הרגילה אושעות  24 -הקבלן ביותר משל ר ואיח .1.12.1
יהא רשאי המזמין הדבר יהווה הפרה יסודית של הסכם זה. במקרה כזה הדחופה 

"(, והקבלן ישפה את הקבלן החלופילהתקשר עם גורם אחר לביצוע העבודה )להלן: "
במלוא ההוצאות והנזקים שנגרמו למועצה עקב כך, מיד עם דרישתו הראשונה המזמין 

המזמין יהא רשאי לממש את הבטוחות אשר  לופי.לרבות עלות עבודתו של הקבלן הח
נמסרות במסגרת הסכם זה ככל ולא ישפה הקבלן את המזמין כאמור בסעיף זה מכל 

 סיבה.

איחר הקבלן בהיענות לקריאה כלשהי של המזמין על פי הוראות הסכם זה יותר  .1.12.4
די משלוש פעמים בשנה קלנדרית יהא רשאי המזמין )אך לא חייב( להביא הסכם זה לי

 יחול. 11.5  - 11.4  פיםסיום מידי, והאמור בסעי

שעות ביממה במהלך  24ולהיות זמין במשך המזמין הקבלן מתחייב לשמור על קשר מידי ורצוף עם  .1.11
קופת החוזה, לרבות בחגים במועדים ובשבתות. לצורך כך עליו להיות מצוייד באמצעי קשר ת

  "ב.מכשיר טלפון נייד וכיוצ קבועים ו/או ניידים, אותם יחזיק על חשבונו, כגון: טלפון קווי,

מתחייב  המזמין עבודה שלא נעשתה כראוי, לפי שיקול דעתו הבלעדי שללתקן ככל שהקבלן יידרש  .1.14

 .לעשות כן בתוך פרק זמן של שעתייםהקבלן 

 תמורה .1

בגין  ישלם המזמין לקבלן ,החוזהתנאי ומלוא התחייבויות הקבלן על פי  רותיםישביצוע התמורת  .1.1
 כדלקמן: תמורההעבודות שבוצעו על ידי הקבלן בפועל 

 תשולם לקבלן התמורהמים בתחום שטח השיפוט של המועצה,  -עבור תחזוקת מערכות ביוב  .1.1.1
 .בתוספת מע"מ כדין בנספח ז' למסמכי המכרז הצעת המחירבכמפורט 

בגין מחיר הנקוב ל תשולם לקבלן תמורה בהתאםבגין כל פריט אשר אינו מופיע בנספח ז'  .1.1.2
או בכל מחירון אחר על פי שיקול  , 2018נובמבר  חודש אשר פורסם בבמחירון דקל אותו פריט 

 . הנקוב בנספח ז'ועה ואחידה בשיעור בתוספת הנחה קבבתוספת מע"מ כדין ודעת המועצה 
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בסמוך לאחר כל קריאת שירות ינפיק המזמין הזמנת עבודה אשר יחתמו על ידי מורשי החתימה של  .1.2
כל הזמנת עבודה תכיל את פרטי העבודה המוזמנת ואת התמורה בגינה אשר תהא כאמור המזמין. 

מובהר למען הסר התשלום לקבלן יעשה אך ורק על פי הזמנות העבודה החתומות. לעיל.  6.1 בסעיף 
לא יהא זכאי לקבל תמורה בגין עבודות בגינן לא הונפקה על ימי המזמין הזמנת ספק כי הקבלן 

תימה של המזמין, למעט במקרים של קריאות דחופות עבודה חתומה כדין על ידי מורשי הח
 שהתשלום בגינן אושר על ידי גזבר המזמין.

התמורה האמורה מהווה תמורה סופית, מוחלטת ומלאה, והקבלן לא יהא זכאי לתשלום או תמורה  .1.1
 נוספים.

רי ככל ויוזמנו מאת הקבלן עבודות נוספות שאינן מופיעות באופן מפורש בנספח ז' להסכם זה, ה .1.4
בהנחה לפריט כנקוב  2011ון דקל לחודש נובמבר רשהתמורה בגין עבודות אלה תשולם על פי מחי

זכאי לתוספת של רווח קבלן ראשי או לכל תוספת אחרת על פי מחירון  הקבלן לא יהא .בנספח ז'
 דקל.

 . כלשהו עבודות ו/או שירותיםכי המזמין אינו מתחייב כלפי הקבלן להיקף  יודגש .1.1

כי כל עבודה ו/או ביצוע אחר שאינו במסגרת ההסכם והמכרז, לא יאושרו ולא ישולמו כן מובהר  .1.1
להזמנת עבודה בכתב ומראש החתומה ע"י מורשי החתימה של  לקבלן על ידי המזמין, אלא בכפוף

 המזמין.

 אופן תשלום התמורה: .1.1

, ימסור הקבלן בו ביצע הקבלן עבודות עבור המזמין על פי הסכם זה לכל חודש 1 -ה עד .1.1.1
 . לחודש הקודם חודשיפעילות  חדו" זמיןלמ

ישלם , ע"י הקבלן חשבונית מס כדיןיום מאישור הדו"ח ע"י המזמין והמצאת  10בתוך  .1.1.2
מובהר בזאת,  .עבורו הוגש הדו"חלקבלן את התמורה בגין ביצוע השירותים בחודש המזמין 

או חלק מחשבון, ככל שזה מתייחס לעבודה שלא בוצעה  חשבוןרשאי שלא לאשר זמין כי המ
 ., או שבוצעה באופן לקויהעבודהבהתאם להסכם או לתוכנית 

לקבלן במועד תשלומו של כל תשלום  מזמיןלתמורה יתווסף מס ערך מוסף כחוק, שישולם על ידי ה .1.8
 .ותשלום על פי הסכם זה וכנגד הוצאת חשבונית מס כחוק

 היה רשאייזה ולפי הסכם  וות מהסכומים המגיעים לקבלן כל סכום שיגיע ללנכ היה רשאיימזמין ה  .1.1
לנכות סכומים שעל הקבלן לנכות לפי כל דין, כגון מיסים, היטלים ותשלומי חובה אחרים, והעברתם 

 למוטב יהווה תשלום לקבלן

בלן, מוצהר ומוסכם כי התמורה הינה קבועה ומוחלטת וכי היא כוללת תמורה נאותה והוגנת לק  .1.10
השירותים וכן יתר התחייבויותיו של  מאספקתלרבות רווח עבור כל ההוצאות הכרוכות והנובעות 

העלאות  מזמיןהקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין והקבלן לא יתבע ולא יהיה רשאי לתבוע מה
בין מחמת עלויות שכר עבודה, שינויים בשער , או שינויים בתמורה, בהתאם לתנאי הסכם זה

חליפין של המטבע, הטלתם או העלאתם של מיסים, היטלים או תשלומי חובה אחרים מכל מין ה
 .וסוג, בין ישירים ובין עקיפים או מחמת כל גורם אחר על פי חוק

 . בתמורה כלוליםוהם יהיו  ועל הובלות ציוד נסיעות זמני או נסיעותישלם עבור  לאהמזמין  .1.11

ומבלי לגרוע מכל זכות או סעד שעומדים או שיעמדו לזכות כל מקרה ועל אף האמור בהסכם זה,  .1.12
על פי הסכם זה, או הדין, לא ישולם לקבלן כל תשלום שהוא והקבלן לא יהיה זכאי לקבל כל  מזמיןה

השירותים נעשו בהתאם לאמור  אספקתכי , מזמיןה או כל חלק ממנו, אלא אם כן אישר תשלום,
כאמור יהיה  מזמיןובתנאי ששיקול הדעת של ה מזמיןשל ההמלאה  ובהסכם ונספחיו ולשביעות רצונ

אין במתן האישורים ו/או בתשלום כדי לסייג או להפחית מאחריותו המלאה של . מטעמים סבירים
 .לביצוע השירותים מזמיןהקבלן לביצוע השירותים ו/או כדי להטיל אחריות כלשהיא על ה

ההתקשרות בהסכם זה שר יחולו בעתיד, על כל מס, היטל או תשלום חובה, מכל סוג החלים או א .1.11
ינכה מהסכומים שיגיעו  המזמיןנשוא הסכם זה, יחולו על הקבלן וישולמו על ידו.  ו/או על השירותים

לקבלן כל סכום שעליו לנכות לפי כל דין, ובכלל זאת מיסים, היטלים ותשלומי חובה אלא אם ימציא 
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הוראות בכתב של פקיד השומה על הקטנת שיעור הקבלן למנהל לפני תשלומו של כל תשלום כנ"ל 

 .הניכוי כאמור, והעברתם של הסכומים לזכאי יהווה תשלום לקבלן

  .אך ורק כנגד קבלת חשבונית מס מזמיןכל התשלומים יבוצעו ע"י ה .1.14

 

 ועובדיו קבלןמעמד ה .1

מתחייב לספק, על חשבונו, את כוח האדם הנדרש לצורך אספקת השירותים, את ההשגחה  קבלןה .1.1
 על כוח האדם וכל דבר אחר הכרוך בכך.

להעסיק עובדים  קבלןבעבודה שלצורך ביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר לפי כל דין, על ה .1.2
 היתר כאמור לפי העניין. אשר נרשמו במרשם המתנהל על פי דין, או עובדים בעלי רישיון או 

מוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים כי היחסים ביניהם לפי הסכם זה יוצרים יחס בין מזמין לבין קבלן  .1.1
בשום מקרה המבצע הזמנות או בין מוכר שירותים לבין קונה שירותים בלבד, והם אינם יוצרים 

 . ו/או המועסקים מטעמו ובין המזמין קבלןמעביד בין ה-יחסי עובד

או למי  קבלןאין לראות בכל זכות הניתנת על פי הסכם זה למזמין לפקח, להדריך או להורות ל .1.4
 מעובדיו או למי מטעמו אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות הסכם זה במלואן.

מצהיר בזה כי הודיע והבהיר לכל המועסקים על ידיו לצורך ביצוע הסכם זה כי בינם ובין  קבלןה .1.1
 מעביד. -סי עובד המזמין לא יתקיימו יח

המזמין לא ישלם כל תשלום לביטוח לאומי ויתר הזכויות הסוציאליות בקשר למועסקים על ידי  .1.1
 . קבלןה

מתחייב לשלם עבורו ועבור המועסקים מטעמו בביצוע הסכם זה את כל התשלומים שחובת  קבלןה .1.1
לים שבין לשכת תשלומם מוטלת עליו על פי כל דין או על פי הוראות ההסכמים הקיבוציים הכל

התיאום של הארגונים הכללים לבין ההסתדרות או כל הסכם קיבוצי שהוא בר תוקף בענף המתאים 
או כפי שהסכמים אלה יתוקנו לרבות צווי הרחבה שיוצאו על פי הסכמים אלה לרבות ומבלי לפגוע 

עות עבודה בכלליות האמור לעיל, תשלום מס הכנסה, ביטוח לאומי, מע"מ, תשלומים על פי חוק ש
 ומנוחה, דמי מחלה, דמי חופשה שנתית, שכר מינימום, קרנות עובדים, תשלומי פנסיה וכיוצ"ב. 

בלבד יהיה אחראי לכל תשלום לשיפוי בגין נזק או פיצויים או כל תשלום אחר המגיע ממנו  קבלןה .1.8
המזמין או מי  על פי כל דין לאנשים המועסקים על ידו, או לכל אדם אחר, בשל פעולות שביצע. חויב

בביצוע  קבלןמטעמו לשלם סכום כלשהו מהסכומים האמורים לעיל בגין מי מהמועסקים על ידי ה
את המזמין עם דרישתו הראשונה בגין כל סכום שחויב  קבלןהסכם זה, לרבות קבלן משנה, ישפה ה

כאמור מוותר על כל טענה ו/או דרישה כל שהיא מהמזמין בנוגע לסכומים  קבלןלשלם כאמור. ה
 לעיל. 

 

  אחריות .8

יהיה אחראי לכל נזק או אבדן, בין ישיר ובין עקיף, שייגרמו תוך כדי אספקת השירותים ו/או  קבלןה .8.1
העבודות נשוא מכרז זה, במישרין ו/או בעקיפין, עקב רשלנות, מעשה או מחדל או בגין הפרת 

 דרישות הסכם זה שגרמה לנזק, בין ממשי ובין כלכלי, וינקוט בכל האמצעים המעשיים למניעתם.

ו/או שלוחיו ו/או כל מי  קבלןו/או למי מעובדי ה קבלןן לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם להמזמי .8.2
מטעמו ו/או בשירותו כתוצאה מתאונה או נזק שייגרמו תוך כדי ועקב אספקת השירותים ו/או 

 העבודות. 

ו אחראי כלפי כל צד שלישי, במידה שאחריות כזו מוטלת עליו לפי כל דין, לנזקים שייגרמ קבלןה .8.1
תוך כדי אספקת השירותים ו/או העבודות ובקשר לכך. אם יידרש המזמין לשלם לצד שלישי 

להחזיר למזמין ו/או לשפותו את הסכום שישולם על ידו בצירוף כל  קבלןפיצויים כלשהם, מתחייב ה
הוצאה אשר הוצאה על ידי המזמין, לרבות הוצאות משפטיות, ואותו סכום יראוהו כחוב המגיע 

 לפי הסכם זה. קבלןמהלמזמין 
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ו/או של מי  קבלןעקב מעשה ו/או מחדל של ה לכל נזק או אבדן מכל סוג שהוא אחראייהיה  קבלןה .8.4
דין, לגופו או לרכושו של אדם כלשהו ו/או כל כל על פי ביצוע השירותים, מטעמו, שייגרמו בקשר עם 

 ם הסבירים למניעתם.צד שלישי לרבות גורם שנכנס ללא כל הרשאה, והוא ינקוט בכל האמצעי

ישפה את המזמין על כל סכום שיחויב המזמין לשלם, או שישלמו בהסכמתו, בגין נזק או  קבלןה .8.1

ת הוצאות משפטיות שתגרמנה בעטיו של הנזק , לרבו8.4 על פי סעיף קטן  קבלןאבדן להם אחראי ה
ו/או של מי מטעמו או  קבלןכאמור. נדרש המזמין לשלם סכום כלשהו עקב מעשה ו/או מחדל של ה

את המזמין על כל  קבלןבמסגרת פעולות על פי החוזה או בקשר אליו, ישפה ה קבלןקבלן משנה של ה
שונות שיישא בהן בקשר לדרישה סכום שישלם המזמין, לרבות בגין ההוצאות המשפטיות ה

 האמורה.

ביצוע על כל דרישה לתשלום שתגיע אליו, בסמוך למועד שתגיע אליו, בקשר ל קבלןהמזמין יודיע ל .8.1
יהא חייב לטפל, על חשבונו, בכל הקשור בדרישה ובכלל זה בטיפול המשפטי  קבלן, וההשירותים

בעניין. אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכות המזמין להתגונן באמצעות באי  כוחו כנגד תביעה או 
 דרישה כאמור. 

ימלא כל דרישה מטעם המזמין להפסיק את העסקתו של כל אדם המועסק על ידו בביצוע  קבלןה .8.1
 קבלןלא יחזור ה -השירותים ו/או העבודות נשוא מכרז זה. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור 

לא  קבלןלהעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין, לשם אספקת השירותים ו/או העבודות למזמין. ל
 דרישה בעניין. תהיה כל טענה ו/או

 

 ביטוחים .1
ו/או הישובים בתחום המועצה  חוף אשקלוןאזורית  מועצה( תקרא :  יםבסעיף זה )ביטוח המועצה .1.1

מי שמקבל שרותים מוניציפאליים ו/או גופים  ו/או תאגידים עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או

 קשורים .

פי כל -יהיה אחראי עלפי הסכם זה ומאחריותו לנזקים להם הוא -על קבלןמבלי לגרוע מהתחייבויות ה .1.2

 ה'דין. הקבלן מתחייב לעשות ביטוח כמפורט בנספח אישור קיום ביטוחים המצ"ב להסכם זה כנספח 

 בלתי נפרד ממנו )להלן: "אישור קיום ביטוחים"(. עלות הביטוח וההשתתפויות העצמיות חלקומהווה 

המצאת האישור מכל סיבה שהיא ו/או שינוי בתוכנו מכל סיבה שהיא, אינם  בלבד. אי קבלןיחלו על ה

 מאחריות על פי דין ו/או הסכם זה. קבלןפוטרים את ה

הביטוחים הנדרשים, גבולות האחריות וסכומי הביטוח הרשומים באישור קיום ביטוחים, הנם  .1.1

הסיכון העומד לביטוח. על בהם משום אישור של המועצה או מי מטעמה להיקף וגודל מזעריים ואין 

יהיה להסדיר ביטוח וסכומים לביטוח ככל האפשר וכפי הסיכון על מנת למנוע הפסד לו,  קבלןה

 למועצה ולצד שלישי כלשהו.

ו/או הבאים מטעמו ואשר קשורים לנשוא ההסכם יהיו  קבלןבכל הביטוחים הנוספים אשר יערוך ה .1.4

 ועצה והבאים מטעמם.סעיפים בדבר וויתור על זכות התחלוף כלפי המ

ו/או הבאים מטעמו ואשר קשורים לנשוא ההסכם יהיו  קבלןבכל הביטוחים הנוספים אשר יערוך ה .1.1

סעיפים בדבר וויתור על זכות של המבטחים לטענת ביטוח כפל על פי חוק חוזה הביטוח כלפי 

 המועצה.של  םמבטחיה
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מתן השירותים מושא הסכם זה, המוקדם ימי עבודה לפני כניסת הסכם זה לתוקף או מועד תחילת  14 .1.1

ידי חברת ביטוח בעלת -למועצה את האישור קיום ביטוחים כשהוא חתום על קבלןמבניהם, ימציא ה

רישיון של מדינת ישראל לעסוק בסוגי הביטוח הנדרשים בו. קיום סעיף זה הנו תנאי להתחלת ותקפות 

 הסכם זה.

למועצה שוב  קבלןה באישור קיום ביטוחים, ימציא הימי עבודה לפני תום תקופת הביטוח הנקוב 14 .1.1

את אישור קיום ביטוחים כשהוא חתום על ידי מבטחיו בסיפא שלו תחת הכותרת " אנו מאשרים כי 

 ". --------תוקף אישור זה מוארך לתקופה, כדלקמן:

שירותים במתן ה קבלןהאמור בסעיף זה )סעיף ביטוח( הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת פעילות של ה .1.8

כי הוא הבין ויערוך את הביטוח הנדרש על פי  קבלןמושא ההסכם. בחתימתו על ההסכם מאשר ה

 הסכם זה.

 הפרה של סעיף זה )סעיף ביטוח(, תהווה הפרה של תנאי מהותי של ההסכם.  .1.1

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי בהמצאת אישור ביטוח כאמור לעיל, אין משום מתן פטור  .1.10

יותו על פי הסכם זה, ו/או על פי דין, בין אם חברת הביטוח התחייבה לפצות על מאחר קבלןכלשהו ל

נזקים כאמור ובין אם לאו, והמצאת אישור קיום ביטוחים לידי המועצה כאמור לעיל, אין בה כדי 

 להטיל על המועצה אחריות כלשהי לגבי היקפו וטיבו של הביטוח.

אית לבדוק את אישור קיום ביטוחים אך לא מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המועצה תהיה רש .1.11

 תהיה חייבת לעשות כך.

לשנות או לתקן את  קבלןמוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המועצה תהיה רשאית לבקש מה .1.12

האישור קיום ביטוחים על מנת להתאימו להתחייבויות על פי ההסכם. הבקשה לתיקון או שינוי לא 

 ולא תחול עקב כך על המועצה אחריות כל שהיא.   תהווה אישור לתקינות אישור קיום ביטוחים

מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההסכם עקב אי המצאת או אי  .1.11

 בכל הוצאה או נזק שיגרם עקב העיכוב כאמור.   קבלןהסדרת ביטוח כנדרש, יישא ה

ם מתחת לגבול לבדו יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שה קבלןה .1.14

 ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה כלשהי.

לבדו יהיה אחראי לנזקים העולים על סכומי הביטוח וגבולות האחריות הנקובים  קבלןה .1.11

 בפוליסות.

 הקבלן יסדיר ביטוח אחריות המוצר כל עוד קיימת לו חבות על פי דין . .1.11

ו/או הבאים מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המועצה  קבלןה .1.11

מטעמם בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עפ"י הביטוחים הנ"ל, והוא פוטר בזאת אותם מכל אחריות לנזק 

 כאמור. האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול כלפי אדם שביצע נזק בזדון.
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  ערבויות .10

למזמין במעמד חתימת  קבלןעל פי הסכם זה, ימסור ה קבלןמלוא התחייבויות הכבטחון למילוי  .10.1
או ערבות של מבטח כמשמעותו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים  -ההסכם ערבות בנקאית 

)להלן:  -, חתומה על ידי החברה המבטחת ולא על ידי סוכן ביטוח 1181-)ביטוח(, התשמ"א
ניתנת לחילוט על ידי המזמין באמצעות וטונומית, בלתי מותנית, "(. הערבות תהיה אהביצוע ערבות"

)כאשר מדד הבסיס הינו המדד הידוע במעמד  צמודה למדד המחירים לצרכן הודעת המזמין בלבד
. על הערבות ₪ 00052,סך של הסכם, לפקודת המזמין, בצורף ל, בנוסח המהחתימה על הסכם זה(

 מדויק.המלא של המציע באופן לשאת את שמו 
במסגרת הצעתו לבקש כי ערבות המכרז שהגיש הקבלן רשאי מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, 

ובתנאי שתוקפה יוארך בהתאם לדרישות תשמש גם כערבות ביצוע לכל דבר ועניין לפי הסכם זה, 
בכל מקום בו ייקרא "ערבות ביצוע", משמע ערבות  -ההסכם. הסכים המזמין לבקשת הקבלן 

ימושה כערבות ביצוע לרבות )אך לא רק( לעניין תוקפה והתנאים לחילוטה של ערבות ההצעה בש
 הביצוע.

לפי  –)או תקופת ההסכם המוארכת  יום לאחר תום תקופת ההסכם 10הערבות תהא בתוקף לפחות  .10.2
. ככל שיממש המזמין את אופציה הנתונה בידו להארכת תוקפו של ההסכם בתקופה נוספת העניין(

ההסכם ו/או בתקופה נוספת מתום תקופת הארכת תוקף ההסכם הראשונה, יפקיד  מתום תקופת
בידי המזמין מיד בתחילת התקופות הנוספות כאמור, וכתנאי לתחילתן, ערבות בסכום  קבלןה

 יום מתום תקופת ההארכה, לפי העניין.  10ובתנאים הנ"ל, ואשר תוקפה יהיה עד לאחר 

הודעה  משלוחם זה, רשאי המזמין לחלט את הערבות לאחר הוראה מהוראות הסכ קבלןלא קיים ה .10.1
יהיה רשאי לשלם למזמין  קבלןימים מראש. ה 1על כוונתו לעשות כן, לפחות  קבלןמראש בכתב ל

את סכום הערבות על מנת למנוע את חילוטה, ואולם אין בתשלום סכום הערבות בכדי לחייב את 
חולטה הערבות כאמור על ידי  דמי הערבות. כל זכות להשבת קבלןהמזמין או בכדי להעניק ל

 המזמין, יספק הקבלן בידי המזמין ערבות חלופית בגובה הסכום שחולט.

מהווה הפרה יסודית של הסכם זה, והמזמין יהיה רשאי לבטלו  קבלןאי מסירת הערבות על ידי ה .10.4
 באופן מיידי.

להפקיד ערבות נוספת כך שבידי  קבלןחולטה הערבות ולא בוטל ההסכם על ידי המזמין, יהיה על ה .10.1

ת יואין בחילוט הערבולעיל.  10.1 המזמין תהא ערבות בגובה הסכום הנדרש כמפורט בסעיף 
 פי-לד לו עממנו מלהעלות כל טענה ולדרוש כל סעד העות כדי למנוע מהמזמין ו/או לשלול מוהבנקאי

  .כל דיןהחוזה או על פי 

למען הסר ספק, מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי סכום הערבות הינו סכום פיצויים מוסכם ומוערך  .10.1
 מבלי שיהיה כל צורך בהוכחת נזק כלשהו.  קבלןמראש על הפרת ההסכם על ידי ה

 קבלןיהיה רשאי בכל זמן להוכיח כי נזקו גבוה יותר ולתובעו מה מבלי לפגוע באמור לעיל, המזמין .10.1
ואין בחילוט הערבות הבנקאית כדי למנוע מהמזמין ו/או לשלול ממנו מלהעלות כל טענה ולדרוש כל 

 פי כל דין. -סעד העומד לו על

המזמין יהיה רשאי להציג את הערבות לפירעון מיידי בכל מקרה של הפסקת ההתקשרות בהתאם  .10.8

 להסכם שלהלן.  11 עיף לס

מתן הערבות כאמור, על כל התנאים המפורטים ואישורה בידי המזמין כמתאים לדרישותיו, מהווה  .10.1
 תנאי מוקדם לכניסתו של הסכם זה לתוקף. 

 

 הפרת ההסכם  .11

 מצהיר, כי הוא יודע שאין לו כל זכות בנכס, בכפוף להוראות חוזה זה.  קבלןה .11.1

הסכם זה הפרה יסודית לפי הסכם זה או כהגדרתה בחוק החוזים )תרופות בשל הפרת  קבלןהפר ה .11.2

ארכה לקיום  קבלן, או הפר תנאי אחר מתנאי הסכם זה ולגבי הפרה זו ניתנה ל1110–חוזה(, תשל"א
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, והתנאי לא קוים תוך זמן סביר לאחר מתן הארכה, רשאי המזמין בכל אחד מן  המקרים התנאי
שפורטו לבטל הסכם זה, ו/או לחילופין רשאי המזמין לבצע בעצמו ו/או באמצעות אחרים כל דבר 

, וזאת בנוסף על  כל זכות שיש בידי קבלןוזאת על חשבון ה קבלןאשר היה אמור להיעשות על ידי ה
 פי ההסכם.-לבצע התנאי ו/או ההתחייבויות על קבלןל פי כל דין לאכוף על ההמזמין ע

מבלי לפגוע בכלליות האמור, יהיה המזמין רשאי לבטל הסכם זה ללא צורך בהודעה מוקדמת  .11.1
 , בהתרחש כל אחד מהמקרים הבאים:קבלןל

 מאת המזמין לספק את שירותירגילה או דחופה נענה מכל סיבה לקריאה אם הקבלן לא  .11.1.1
 .שעות או יותר 24בתוך התחזוקה 

אם הקבלן איחר להיענות לקריאה רגילה או דחופה מאת המזמין לספק את שירותי  .11.1.2
 התחזוקה יותר משלוש פעמים בשנה קלנדרית.

  .קבלןאם ימונה כונס נכסים זמני או קבוע לעסקי ו/או רכוש ה .11.1.1

  .קבלןאם ימונה קדם מפרק או מפרק זמני או מפרק קבוע ל .11.1.4

 יום. 10הפסיק לנהל את עסקיו לתקופה רצופה העולה על  קבלןאם ה .11.1.1

הסב את ההסכם, כולו או מקצתו, לאחר או העסיק קבלן משנה בביצוע  קבלןאם ה .11.1.1
 התחייבויותיו על פי הסכם זה, מבלי לקבל מראש את הסכמת המזמין בכתב. 

 הסתלק מביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם.  קבלןאם ה .11.1.1

או מי מטעמו הציע ו/או נתן לאדם  קבלןין הוכחות להנחת דעתו שהכאשר יש בידי המזמ .11.1.8
 אחר שוחד, מענק או טובת הנאה כלשהי בקשר להסכם זה.

 נפטר, פשט רגל או הפך בלתי כשיר לפעולות משפטיות. קבלןאם ה .11.1.1

עם הפסקת ההתקשרות על פי סעיף זה, רשאי המזמין לשקול, בין בעצמו ובין בהתקשרות עם צד ג',  .11.4
במקרה והמחיר שישולם לקבלן האחר יעלה על  נשוא הסכם זה. רותיםישך ולבצע את הלהמשי

 את לחייב בהפרש המחיר את הקבלן ולגבות מזמיןה שנקבע בעד עבודה בהסכם זה, רשאיהמחיר 
 םששילההפרש האמור כשהחשבון בחתימת הקבלן האחר ישמש הוכחה מכרעת לגבי הסכום 

את ההפרש כאמור בסעיף זה גם באמצעות מימוש הבטוחות  . המזמין יהא רשאי לגבותמזמיןה
 הנמסרות במסגרת הסכם זה.

חלפים  ו/אועם סיום הסכם זה ו/או ביטולו ו/או הפסקתו בכל דרך שהיא, יחזיר הקבלן כל ציוד  .11.1
 כל אתר בו סיפק שירותים.והנמצאים ברשותו, וכן יפנה הקבלן את  מזמיןו/או כלים השייכים ל

 

 שמירת סודיות  .12

הקבלן מתחייב בזה לשמור בסוד ולא להעביר, לא להודיע, לא למסור, או להביא לידיעת כל אדם,  .12.1
כל ידיעה שתגיע אליו בקשר עם ביצוע הסכם זה, או בתוקף, או במהלך, או אגב ביצוע הסכם זה, 

 בתוך תקופת ההסכם או לאחריו

, על פי הסכם זה או על פי מזמיןעמוד, לזכות המבלי לגרוע מהאמור לעיל ומכל סעד שעומד, או שי  .12.2
שיעבוד ו/או כל זכות  ו/אודין, מוסכם בזאת כי לקבלן אין ולא תהיה בשום מקרה כל זכות עכבון 

או שיגיעו לידי הקבלן בשל כל דבר ועניין  מזמיןשהיא, לגבי מסמכים, מידע או ציוד השייכים ל

 . הקשור להסכם זה

 כללי .11

לא יהיה רשאי להעביר ו/או להסב ו/או לשעבד את זכויותיו ו/או חובותיו ו/או התחייבויותיו  קבלןה .11.1
לפי הסכם זה, ו/או להקנות בהן כל זכות ו/או טובת הנאה לכל צד שלישי, אלא בהסכמת המזמין 
בכתב. העסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן עבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור 

 ן בה כשלעצמה משום מסירת אספקת השירותים או של כל חלק ממנה לאחר.העבודה, אי

כאמור לעיל על פי שיקול דעתו הבלעדי ואין הוא חייב לפרט את  קבלןהמזמין רשאי לסרב לבקשת ה .11.2
 סיבותיו.
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 קבלן, לא יהיה בכך כדי לפטור את הקבלןנתן המזמין את הסכמתו במפורש ובכתב לבקשת ה .11.1
יו לפי הסכם זה. המזמין רשאי לבטל את הסכמתו על פי שיקול דעתו מאחריותו והתחייבויות

 ואין הוא חייב לפרט את סיבותיו. קבלןהבלעדי במסירת הודעה בכתב ל
בהתאם  קבלןכל סכום אשר חייב לו ה קבלןהמזמין יהיה רשאי לקזז מכל תשלום המגיע ממנו ל 

 להוראות הסכם זה. 

הודעה בכתב מראש בדבר  קבלןזוז כאמור, ייתן המזמין לבטרם ייעשה המזמין שימוש בזכותו לקי .11.4
 כוונתו לערוך הקיזוז.

מצדו של המזמין במימוש כל  כל ויתור או אורכה או הנחה או הימנעות או שיהוי )להלן: "ויתור"( .11.1
זכות מזכויותיו על פי הסכם זה לא יהא בר תוקף אלא אם כן נעשה ונחתם בכתב כדין על ידי מורשי 

 ם המזמין. החתימה מטע

  ויתור כאמור לא ייחשב כויתור על כל הפרה לאחר מכן של אותה זכות או זכות אחרת. .11.1

הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים והוא מבטל כל חוזה, הסדר, זיכרון דברים, מצג  .11.1
 או הבטחה קודמים.

 כל שינוי או תיקון להסכם יעשה בכתב בלבד ובהסכמת שני הצדדים.  .11.8
 

 שיפוטסמכות  .14
 סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים והעניינים הנובעים או הקשורים בהסכם זה תהא:

 .בלבד אשקלוןלבית משפט השלום ב –בנושאים שהם בסמכותו העניינית של בית משפט שלום  .א

 .בלבדלבית משפט המחוזי בבאר שבע  –בנושאים שהם בסמכותו העניינית של בית משפט מחוזי  .ב

 

 והודעותכתובת הצדדים  .11

כל הודעה של צד בקשר עם הסכם זה, תישלח בדואר רשום למשרדו של הצד השני לפי הכתובות  .11.1
 המצוינות במבוא להסכם זה או תימסר ביד במשרדו של הצד השני או תשוגר בפקסימיליה.

 

שעות ממועד מסירתה כדין  12הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כהודעה שנמסרה ביד כעבור  .11.2
 בדואר.

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 
 

______________________     _______________ 
 קבלןה                חוף אשקלון מועצה אזורית    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :תאגידהוא  הקבלן אם
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 אישור

 
 הנם____________________  ה, מאשר כי ה"ח/רו"ד, ______________ עו"מ"הח אני

חברה החתימתם על ההסכם מחייבת את ____________________, וכי  חברהמורשי חתימה מטעם ה
 .והתבצעה על פי החלטת החברה

 
 
 

_________________              ___________________              _________________ 
 חתימה                                               שם                                                תאריך               

 
 
 אישור

 
הסכם זה כי  תמאשרהמשמשת כיועצת משפטית של מ.א חוף אשקלון  ,ד, ______________ עו"מ"הח אני

 נחתם ע"י מורשי החתימה מטעם המועצה המוסמכים לחייב את המועצה.
 
 
 

 _________________                נצר נחמה, עו"ד_________________              
 חתימה                                                    שם                                    תאריך               
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 ; הצהרה ואישור עו"דקבלןפרטי ה –נספח א' 
  קבלןשם ה

 

 מספר מזהה תאריך רישום סוג התאגיד

   

   

 פקסימיליה טלפון )רשום(כתובת משרד 

   

 
 פרטי המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם התאגיד:

 תפקיד בתאגיד כתובת מספר ת.ז. שם ושם משפחה

    

    

 
 הצהרה והתחייבות

אני החתום מטה ___________________, ת.ז. _______________, משמש כ______________ אצל 
בחתימתי. אני מאשר  קבלןמצהיר כי אני מוסמך לחייב את ה, "(קבלןה_______________ )להלן: " קבלןה

מתחייב בזאת למלא אחר  קבלןשקראתי את מסמכי המכרז, ההסכם והנספחים המצורפים להם, ומאשר כי ה
 התנאים והדרישות לשביעות רצונו המלאה של המזמין.

 _______________________.: ___________ת.ז.(מות+הם )שקבלן המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם ה

והוא אינו נמצא בהליכי פשיטת  קבלןהריני להצהיר כי נכון ליום תצהירי זה לא מתנהלות תביעות נגד ה .1
 רגל ו/או פירוק שעלולים לפגוע בתפקודו.

החתימה שלו לא הורשעו בעבירה פלילית  ו/או מי ממנהליו ו/או מי ממורשיקבלן הנני מצהיר בזאת כי ה .2
( השנים שקדמו 10שיש עמה קלון או בעבירה פלילית הכרוכה באלימות או בעבירות מרמה וזאת בעשר )

להכנתו של תצהירי זה וכן, למיטב ידיעתי, לא מתנהלים נגד מי מבין המנויים לעיל חקירה פלילית או 
 הליכים משפטיים בגין עבירה פלילית כאמור. 

 

____________   ____________  ______________ 

 חתימה     שם            תאריך      
 
 

 אישור עו"ד

 קבלןכי פרטי האני הח"מ, עו"ד ____________________, מ _____________________, מאשר בזה 
מורשה חתימה מטעם , כי החתום/ה מעלה, מר/גב' ____________________ הוא/היא כמצוין לעיל נכונים

וכי חתם/ה על הצהרה  קבלןפי מסמכי היסוד של ה-בחתימתו/ה על קבלןהמתכנן ומוסמך/ת לחייב את ה
 והתחייבות זו בפניי. 

 

   

 חתימה + חותמת שם תאריך
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 חוף אשקלון מועצה אזורית 
 
 
 
 והמלצות /עבודותהנדון : אישור על ביצוע שירותים                     
 

 1המלצה מס' 
 

 _____________________ )שם הספק(אני החתום מטה מאשר בזה כי ___
 
 

 ביצע עבור _____________________________ )שם הרשות(
 
 

 ________________ ועד ____בתקופה שבין המפורטים להלן  רותיםישאת העבודות/ה
 

  /העבודות:פירוט השירותים
 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

____ 
 

 חוות דעת על הביצוע
_____________________________________________________________________ 

 
 
 

 
 
 

 פרטי הממליץ/המאשר :
 

______________ _____________ _____________ ______________ 
 תפקיד  שם הרשות   טלפון  שם ושם משפחה
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 )"החוק"( 1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו -נספח ב' 

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

"( המתקשר עם המזמין. אני הספקהנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הספק )להלן: " .1
 מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הספק. 

 במשבצת הנכונה(  Xלסימון )למילוי ו .2

  בעבירה לפי חוק  לא הורשעו"(, בעל זיקהב)א( לחוק )"2הספק, או בעל זיקה אליו כהגדרתו בסעיף
"( חוק עובדים זרים)" 1111-עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 "(.חוק שכר מינימום)" 1181 –או חוק שכר מינימום, התשמ"ז 
  .הספק או בעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים או חוק שכר מינימום 

ביותר משתי עבירות לפי  הורשעובמשבצת הנכונה במקרה שהספק או בעל זיקה אליו  X)למילוי ולסימון  .3
 חוק עובדים זרים  או חוק שכר מינימום:

 " :( חלפה שנה אחת לפחות ממועד עד ההתקשרותמובמועד ההתקשרות כהגדרתו בחוק )להלן"
 ההרשעה האחרונה. 

  חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. לאבמועד ההתקשרות 

ידוע לי כי לצורכי החוק, הוגדרה הרשעה כהרשעה בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחשון  .4
 (.2002באוקטובר  11התשס"ג )

 כן תצהירי דלעיל אמת. זה שמי, להלן חתימתי ותו .5
_____________________ 

 המצהיר

 

 אישור

 
אני הח"מ, ________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב 
___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי 

היה ת.ז._____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/י
 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

 

 
___________               ______________________         ___________   

 חתימת עוה"ד          חותמת ומספר רישיון עורך דין   תאריך       
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 עניינים ניגוד העדר אודות תצהיר - 2נספח ב'
 

 כדלקמן: בזאת מצהיר ______________ז.,.ת הח"מ, נושא אני

 השירותים את לספק למנוע ממני כדי בה שיש, כלשהי חוקית מניעה על יודע אינני, זה תצהירי עריכת למועד נכון  .1
 אחר, שיש עניין דרך, בכל או צורה או עקיף, בכל ישיר מעורב, באופן ו/או קשור ואינני זה מכרז נשוא הנדרשים

 זה. מכרז פי על עניינים, ביחס להתחייבויותיי לניגוד ממשי חשש בו

 עניינים ניגוד בהם משום שיש בנושאים להתקשר לא ההתקשרות תקופת כל במהלך כי מתחייב הנני כן כמו  .2
ובכתב,  מראש המזמין את הסכמת עניינים, אבקש ניגוד של קיומו בדבר ספק יהיה בו כאמור. במקרה

 .להתקשרות

 מי שלי, של כל כוונה על מטעמו לנציג או למזמין מראש לדווח עלי כי לי ידוע ,האמור מכלליות לגרוע מבלי  .1
 לאשר לא רשאי בעניין. המזמין בהתאם להוראותיו ולפעול זה,  בתצהיר כאמור גורם כל עם להתקשר מעובדי,

 להוראות בהתאם לפעול מתחייב עניינים, ואני ניגוד העדר אחרות שיבטיחו הוראות לתת או כאמור התקשרות

 .אלו

 אינטרסים ניגוד העלולים ליצור אחרים גורמים עם והאישיים העסקיים ,המקצועיים הקשרים כל מפורטים להלן .4
 תאגידים(: או משפחה בני של קשרים גם לפרט זה יש לעניין זו  להצעה למזמין, בהתאם שירותים מתן עם

 .________________________________________________________א

 .________________________________________________________ב

 .________________________________________________________ג

 .________________________________________________________ד
 
 

 המצהיר: ______________ חתימת   : ____________  תאריך
 

 עו"ד אישור

 בפני הופיע/ה ____________ ביום כי מאשר/ת עו"ד ________________הח"מ, אני

 מר/גב' ______________ בישוב/עיר ___________ ברחוב אשר במשרדי

 לי המוכר/ת ______________ ז..ת ידי על עצמו/ה שזיהה/תה _____________
 לעונשים צפוי/ה ת/יהיה וכי אמת להצהיר עליו/ה כי שהזהרתיו/ה ואחרי אישי, באופן

 .דלעיל התצהיר על בפני חתם/ה ,כן ת/יעשה לא אם בחוק הקבועים
 
 

 ד: _____________"עו וחותמת תאריך: ______________                        חתימה
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 ערבות הצעה -ג' נספח 
 

                        תאריך: 
 

 לכבוד
 חוף אשקלוןמועצה אזורית ה
 

 א.ג.נ.,
 

 (שקלים חדשים חמש עשרה אלף)ש"ח  00011,על סך                         ערבותנו מס'הנדון: 

מס'  מכרז – מים-תחזוקת מערכות ביובל בקשר למכרז"(, המציע" :__ )להלן_________לפי בקשת __
( שקלים חדשים חמש עשרה אלף) ₪ 11,000של הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך  ,11/2011

 "(.הפרשי ההצמדהלמדד )" בתוספת הפרשי הצמדה

אנו נשלם לכם תוך שלושה ימים מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב כל סכום שיצוין בדרישתכם הנ"ל מבלי 
תחילה את סילוק הסכום האמור מאת המציע, וזאת בתנאי שיהיה עליכם לנמק את דרישתכם או לדרוש 

 שהסכום הכולל שנשלם לכם על פי ערבותנו זו לא יעלה על הסכום האמור לעיל בתוספת הפרשי ההצמדה.

 שווה למדד היסודי או נמוך ממנו, לא יחול שינוי בסכום הערבות.  תשלוםלמניעת ספק, אם יתברר כי מדד ה

 .01/09/19ד תאריך שאר בתוקפה עיערבות זו ת

  דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו: _________________

 _______________________________________ מס' הסניף____________

_______________________                           ______________________ 
 הכתובת          השם       
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 צועיערבות ב -ד' נספח 
 

 תאריך: ___________ 
 
 

       לכבוד
    המועצה האזורית חוף אשקלון

 
 א.ג.נ.,

 
 )צמוד(₪ אלף וחמש )עשרים  ₪ 00012, על סך         ערבותנו מס'הנדון: 

סכום  "(, הננו ערבים בזה כלפיכם ו/או כלפי מי מכם לסילוק כלקבלןה" :לפי בקשת _____________ )להלן
"(, המגיעים הפרשי ההצמדה": בתוספת הפרשי הצמדה למדד )להלן(ש"ח  אלףוחמש  עשרים) 21,000עד לסך 

במסגרת  -להבטחת ביצוע כל התחייבויותיו על פי ההסכם  קבלןה או העשויים להגיע לכם ו/או למי מכם מאת
שנעשה ונחתם  ,"(המכרז)להלן: " כל נספחיו על - 11/2011מס'  מכרז – מים-תחזוקת מערכות ביובלהמכרז 

 (."ההסכם" :להלן) קבלןביניכם לבין ה

ן שונה בכתב ממי מכם כל סכום שיצויאנו נשלם לכם ו/או למי מכם תוך שלושה ימים מקבלת הדרישה הרא
בדרישה הנ"ל מבלי שיהיה על הדורש לנמק את הדרישה או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת 

בתנאי שהסכום הכולל שנשלם לכם ו/או למי מכם על פי ערבותנו זו לא יעלה על הסכום האמור , וזאת קבלןה
 לעיל בתוספת הפרשי ההצמדה.

הלשכה המרכזית המתפרסם על ידי המחירים לצרכן )כולל ירקות ופירות( ערבות זו מדד משמעו מדד צרכי ל
 "(.המדד היסודי)"הידוע במועד פרסום המכרז לסטטיסטיקה. מדד הבסיס הינו המדד 

הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן: אם יתברר מתוך המדד האחרון שפורסם לפני קבלת דרישתכם על פי ערבות 
אזי יחושב סכום הערבות כשהוא  סודי,"( כי מדד התשלום עלה לעומת המדד הימדד התשלוםזו )להלן: "

 .לעומת המדד היסודיתשלום מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית מדד ה

 שווה למדד היסודי או נמוך ממנו, לא יחול שינוי בסכום הערבות.  תשלוםלמניעת ספק, אם יתברר כי מדד ה

 ועד בכלל. ___ יום אחרי מועד סיום ההתקשרות לפי ההסכםערבות זו תשאר בתוקפה 

  דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו: _________________

 ______________________ מס' הסניף_____________________________

_______________________                           ______________________ 
 הכתובת                      השם                   
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 אישור קיום ביטוחים -נספח ה' 
  

 
 

 לכבוד
ו/או גופים עירוניים ו/או מוסדות חינוך ו/או תאגידים עירוניים חוף אשקלון מועצה אזורית 

 שבתחומה ו/או הישובים שבתחומה ו/או הוועדים המקומיים ו/או גופים קשורים.
 "(המועצה)להלן לשם הקיצור "

 
 א.נ.,

 
 _________________  אישור קיום ביטוחים של הנדון:

  )להלן "הספק"( ________________________ח.פ  
 "ההסכם"( -)להלן  ומים מערכות ביוב תתחזוקלבקשר להסכם 

 
אנו הח"מ, ________________ חברה לביטוח בע"מ, מצהירים ומאשרים בזאת כי ערכנו 

 על שם הספק ועל שם המועצה בקשר להסכם את הביטוחים להלן:
 

. הפוליסה מבטחת את  חבותו על פי דין של פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי
למקרה ₪  1,000,000המבוטח כלפי צד שלישי לרבות המועצה, בגבולות אחריות של 

ובמצטבר במשך תקופת הביטוח. ביטוח זה לא כפוף לכל הגבלה בגין תביעות שיבוב של 
אילו המוסד לביטוח לאומי. הפוליסה כפופה לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כ

 נערך בנפרד עבור כל אחד מהמבוטחים על פי ביטוח זה. 
 

. הפוליסה מבטחת את חבות המבוטח על פי דין כלפי כל פוליסה לביטוח אחריות מעבידים
 למקרה ולתקופת הביטוח.₪  20,000,000העובדים המועסקים על ידו. בגבול אחריות בסך 

 
  מוצרהפוליסה לביטוח אחריות 

 חבות המבוטח בגין פגיעה בגוף או רכוש על פי דין  בגבולות אחריות של  הפוליסה מבטחת את 
 למקרה ולתקופת הביטוח. ₪   1,000,000

תקופת הביטוח תוארך לתקופת גילוי של שנים עשר חודשים לאחר ביטול או אי חידוש הביטוח 
 . כאמור ע"י המבטח או המבוטח ובתנאי שאין ביטוח אחר המכסה את חבותו של המבוטח

הפוליסה היא על בסיס יום הגשת התביעה ורשום בה תאריך רטרואקטיבי לכל הפחות מיום 
 . הסכםתחילת תוקפו של ה

 ₪ .  10,000ההשתתפות העצמית בפוליסה זו אינה עולה על סך 
 
 
 

 : הפוליסות לעיל תהינה כפופות להוראות ולתנאים כדלהלן
 

 או נוסח דומה בכיסוי הביטוחי. 2011מסוג ביט  ןהנ ותהפוליס .א
כל סעיף המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח  .ב

פי -אחר, לא יופעל כלפי המועצה וכלפי מבטחיה, ולגבי המועצה, הביטוח על
הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", המזכה אותה במלוא השיפוי המגיע לפי 

, ללא זכות השתתפות בביטוחי המועצה, מבלי שתהיה לנו זכות תביעה תנאיו
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-ממבטחי המועצה להשתתף בנטל החיוב כאמור בחוק חוזה הביטוח, התשמ"א
. למען הסר ספק אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי המועצה וכלפי 1181

 מבטחיה.
ישלח הודעה על הביטוח לא יצומצם ולא יבוטל במשך תקופת הביטוח, אלא אם ת .ג

 )ששים( ימים מראש. 10כך באמצעות דואר רשום לידי המועצה לפחות 
 השתתפויות עצמיות ותשלום פרמיות יחולו על הספק בלבד. .ד
אנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי המועצה והבאים מטעמה של המועצה ולמעט  .ה

 כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.
פק בתום לב לא תפגע בזכויות המועצה אי קיום תנאי מתנאי הפוליסות על ידי הס .ו

 והבאים מטעמה.
זכויות המועצה והבאים מטעמה לא תיפגענה מחמת אי הודעה על אירוע נזק ו/או  .ז

 איחור בהגשת תביעה בתום לב על ידי הספק. 
 

 
 

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

 
 

__________ ________________ ______________ _________________ 
 תפקיד החותם             חתימת וחותמת המבטח     שם החותם          תאריך         

 

 רשימת הפוליסות מתאריך עד תאריך פוליסה מס'

 צד שלישי   

 אחריות מעביד   

 אחריות המוצר   
 
 

 :הביטוח סוכן פרטי
 

 ____________ טלפון________________;   כתובת_____________;   שם
 
 

 :כדלקמן, לתקופה מוארך זה אישור תוקף כי מאשרים אנו
 
 

 רשימת הפוליסות מתאריך עד תאריך פוליסה מס'

 צד שלישי   

 אחריות מעביד   

 אחריות המוצר   
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 הצעת והצהרת המציע –ו' נספח 
 

 ומים  תחזוקת מערכות ביובלבמכרז  ציעהצעת והצהרת המ
 

 אנו הח"מ לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז,  מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן: 

זו מוגשת  נום לכל האמור במסמכי המכרז, והצעתמימסכי ווהננו בנקראנו בעיון, בחנו בקפידה, ה .1
בזה  יםמוותר והמבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה, והננציג כל תביעות ו/או דרישות נבהתאם, ולא 

 מראש על כל טענה כאמור.

פי -על ,לשירותים ולעבודותהמתייחסים והדרישות בדקנו, לפני הגשת הצעתנו למכרז, את כל הנתונים  .2
. קראנו הכול כמתואר במסמכי מציעיםוכן ביצענו סיור במסגרת סיור ה וע"פ מסמכי המכרז,דין כל 

וכן בחנו את כל התנאים והנסיבות הקשורים בביצוע מלוא התחייבויותינו עפ"י מסמכי המכרז,  זהמכר
את החוקים, הדרישות והנהלים של כל הרשויות המוסמכות וכל גורם אחר שאישורו נדרש לצורך קיום 
 התחייבויותינו עפ"י מסמכי המכרז וכן את כל הגורמים, אשר יש או עשויה להיות להם השפעה על

הצעתנו. כן הננו מאשרים כי קביעת התמורה בהצעתנו זו נעשתה בהתחשב בכל הנתונים שלעיל וכי אין 
 ולא תהיה לנו כל טענה, דרישה או תביעה בקשר עם האמור לעיל ו/או עם הצעתנו. 

הננו מקיימים במלואן את המגבלות המוטלות על התקשרות בחוזים עם קרובים / סוכנים / שותפים /  .1
 ובכל דין אחר.  -ב לצו המועצות האזוריות ובכלל 81 -ו 11מכוח סעיפים  -ם קשורים וכיו"ב תאגידי

הגשנו את הצעתנו בהתאם לאמור במסמכי המכרז ובהסתמך על הבדיקות שערכנו, ואנו מסכימים לכל  .4
האמור במסמכי המכרז ולא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו 

 מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.

הננו מתחייבים כי במשך כל תקופת ההתקשרות, נקיים אחר הוראות כל דין ו/או הנחיות הרשויות  .1
 המוסמכות, כפי שתהיינה בתוקף מעת לעת, ללא כל תמורה נוספת שהיא. 

דרישות ע"פ ת האנו עומדים בכל התנאים הנדרשים עפ"י מסמכי המכרז ואנו מקבלים על עצמנו לבצע א .1
  המכרז. 

 הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.  .1

הנדרש על מנת לבצע את כל הציוד והניהוליים וכן את הטכניים, המקצועיים אמצעים כל האת יש לנו  .8
   אם נזכה במכרז. ואנו מתחייבים לעשות כןנקוב במסמכי המכרז, התאם למכרז בנדרש בה

ומתחייבים לפעול לפיהם לרבות לפי שינויים  נשוא המכרזכל הדינים המתייחסים לאנו מכירים את  .1
 שיחולו מעת לעת. 

יום ( תשעים) 10ותהא תקפה במשך  ,בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי נההצעתנו זו הי .10
ההצעה ידוע לנו, כי המזמין יהא רשאי לדרוש הארכת תוקף מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. 

, והכל מבלי )שלושים( יום נוספים, וכי אם לא נאריך הצעתנו זו לכשנידרש, תיפסל הצעתנו זו 10למשך  
 כל דין.פי -עלפי המכרז ו/או -על זמיןלגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאי המ

מור משום הצעה ללא חזרה, כאכי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו  ,אנו מסכימים .11
מחייב בינינו הסכם  תייכרובקבלתה על ידכם   1111–לחוק החוזים )חלק כללי(, תשל"ג 1בסעיף 

 לבינכם. 

 להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים ערבות בגין השתתפות במכרז כנדרש במסמכי המכרז. .12

כל  , נחתום עלההיה והצעתנו תתקבל אנו מתחייבים כי תוך המועד שייקבע בהודעת המזמין על הזכיי .11
המסמכים ונפקיד בידי המזמין כתב ערבות לקיום החוזה ואישור על קיום ביטוחים )בנוסחים הנדרשים 

 העבודות ביום שהמזמין יורה לנו. ו במסמכי המכרז( הכול כנדרש במסמכי המכרז וכן נתחיל בביצוע 

דינו תוגש לגביה היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו אנו מסכימים כי הערבות שנמסרה על י .14
 על ידי המזמין, וסכום הערבות יחולט על ידו כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש.
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הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי המציע בשמו מוגשת ההצעה, אנו זכאים  .11
ם לחתום בשם המציע על הצעה זו, חתימתנו מחייבת את המציע ואין כל מניעה על פי כל דין או הסכ

 לחתימתנו על הצעה זו.

ובתמורה למילוי כל בהסתמך על כל האמור לעיל ולהלן ובכל מסמכי המכרז ובהסכם ההתקשרות,  .11
 התחייבויותינו על פי תנאי המכרז וההסכם, הננו מבקשים לקבל תמורה כלהלן:

, התמורה המבוקשת על ידינו בגין בתחום שטח השיפוט של המועצה מיםו עבור תחזוקת מערכות ביוב
 .למסמכי המכרזנספח ז' שב הצעת המחירבהינה כמפורט כל פריט 

 חודששפורסם בבמחירון דקל המחיר יהא המחיר הנקוב בגין כל פריט אשר אינו מופיע בנספח ז' 
הנחה קבועה בתוספת בתוספת מע"מ ו או בכל מחירון אחר על פי שיקול דעת המועצה 2018נובמבר 
 . הנקוב בנספח ז'בשיעור ואחידה 

 בכפוף לקבלת הזמנת עבודה חתומה. כל תשלום אלינו יהא

ולא אבקש כל  רותיםישאת כל העלויות הכרוכות במתן ה תכוללמלאה והינה התמורה המבוקשת לעיל  .11
נשוא  נוכיסוי מלא לכל התחייבויותי המהווהתמורה המבוקשת  .רותיםישתמורה נוספת בגין ביצוע ה

ציוד, כלי רכב, חומרים, הובלות, כלי עבודה, ביטוחים, רישוי והיתרים, וכל  ,החוזה, לרבות כח אדם
אספקת כל תמורה נוספת בגין  נולא תשולם ל. נשוא המכרז לאספקת השירותיםדבר אחר הדרוש 

ס, היטל, כל מ . כמו כן,הפרשי הצמדה למדד לנונשוא המכרז למעט ובכלל זה לא ישולמו  השירותים
וישולמו  נו, יחולו עליאספקת השירותיםתשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר יחולו בעתיד על 

כל סכום שעליה לנכות  לנומהסכומים שיגיעו חוף אשקלון האזורית  המועצה. לצורך כך, תנכה נועל ידי
 .נולפי כל דין, והעברת סכומים אלו לזכאי תהווה תשלום ל

 .מפורט בהסכם ההתקשרותהתמורה הנקובה לעיל הינה קבועה ואחידה ותשולם כידוע לנו כי  .18

יבוצעו בכל תחום שטח השיפוט של המועצה, בהתאם למפרט הטכני ולכל  רותיםישהנני מתחייב כי ה .11
 דרישות המכרז, ובכפוף לקבלת הזמנת עבודה חתומה.

תנו, אם יתברר לה כי פרט מפרטי ידוע לנו כי ועדת המכרזים של המועצה תהיה רשאית לפסול את הצע .20
 הצהרתנו דלעיל אינו נכון.

כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בכל הנוגע ו/או בקשר  נובזאת מפורשות, כי לא תהיה ל יםמצהיר והננ .21
עם ביטול המכרז, הקטנת היקפו, הגדלת היקפו, דחיית ביצועו, שינוי היקף העבודות בכל זמן שהוא, 

היה נמכל סיבה שהיא, או התקשרות עם קבלן/ים אחר/ים. מבלי לגרוע מכלליות האמור דלעיל, לא 
 נזק.  נואם יגרם ל לקבלת כל פיצוי בגין כך אף םזכאי

מתחייב להזמין את  ואינ והמזמיןהסכם מסגרת, תיעשה ב עמנוהננו מצהירים כי ידוע לנו ההתקשרות  .22

ידוע  .מראש על כל טענה ו/או דרישה בעניין זה יםמוותר ואנוביצוע השירותים, בכללותם או מקצתם 
כי המזמין יהא רשאי לפנות לקבלן או לכל גורם אחר בכל מקרה של הזמנת עבודות  לנו ואנו מאשרים

אחרת שאינה חלק מהעבודות על פי מכרז זה, ולא  מים-או כל עבודת ביוב מים-התקנת מערכת ביוב
 לביצוע עבודות אלה. אלינותהא למועצה כל חבות לפנות 

 ואינ המזמיןהאחריות ו/או תקופות האופציה, בתקופת ההסכם, תקופת ידוע לנו כי כי  יםמצהיר הננו .21
 ושומר על זכות והמזמין, נווא הסכם זה באופן בלעדי באמצעותמתחייב לפנות לבצע את השירותים נש

כל לנו  לא תעמוד. ולבצע את השירותים ו/או שירותים מסוג דומה באמצעות קבלנים אחרים ו/או בעצמ

 . טענה ו/או תביעה בקשר לעניין זה
 

   _______________  __________________ 
 חתימת המציע          תאריך    
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 _______________ מס' הזיהוי:________________        שם המציע:

 
 כתובת המציע : ____________________________ 

 פקס' :____________________ טל': ________________

 טל'_____________ נייד : __________________ איש קשר: __________________
 

 

 אישור עו"ד 

מאשר בזה כי  "(המציעאני הח"מ ________________, עו"ד של _________________________ )להלן: "
וההצעה ה"ה  על כל יתר מסמכי המכרזכן ו ,זו דלעילוהצהרה ביום _________ חתמו בפני על הצעה 

_____________ בשם  ________________ ת.ז. -______________ ו __________________ ת.ז.
על פי מסמכי ההתאגדות שלו ועל פי כל  המציע וכי התקבלו אצל המציע כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים

 המפורטים לעיל מחייבת את המציע. דין לחתימת המציע על ההצעה למכרז וכי חתימת ה"ה
 
 

      ________________ 
  חתימה וחותמת עו"ד       
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 הצעת מחיר של המציע–' זנספח 
 

 כללי
 אוגדןה" "ב"מפרט הכללי לעבודות הבניין זה כפופות לנאמרהמפורטות בנספח ז' ל העבודות כ .1

הוראות החוזה  נסמכות עלהעבודות כמו כן  .כן נאמר אחרת כולל אופני מדידה ותשלום, אלא אם( הכחול"

  .במהדורתו העדכנית  3210מדפ  ישראלהסטנדרטי של מדינת 

וכו'. כל מחירי  קשתות, מעברי קוטר, הסתעפויות ואוגנים :מחירי הצנרת כוללים את כל הספחים כגון .2
במחיר היחידה ולא תשולם לגביהם  העבודה ועבודות הדיפון למינהן כלולות אלמנטי הבטיחות לצרכי ביצוע

 נוספת כל תוספת

באחריות הקבלן  קבלני ונקובים בשקלים חדשים ללא מע"מ רווחו עבודה, םכל המחירים כוללים חומרי .1
התשתית האחרים בקטע העבודה  מסעיפי החוזה לבצע תיאום מדוקדק עם בעלי מעבר לנאמר בכל סעיף

 .במחירי היחידה ולא תשולם על כך כל תוספת חפירות רישוי ופיקוח הכל על חשבונם וכלול כולל תיאום
 
 

 

מחיר  פריט
 מקסימלי  

ומכסה ב.ב. לתא ביקורת  אספקה התקנה והחלפת תקרת בטון כבדה
 טון 8עד  ס"מ לעומס 60קוטר 

810  

 110 ס"מ 80כנ"ל אך לתא ביקורת בקוטר 

 1,110 ס"מ 100כנ"ל אך לתא ביקורת בקוטר 

 1,101 ס"מ 125כנ"ל אך לתא ביקורת קוטר 

ומכסה ב.ב. לתא  כבדהאספקה התקנה והחלפה של תקרת בטון 
 טון 25לעומס עד  ס"מ 80ביקורת בקוטר 

1,121 

 1,110 ס"מ 100כנ"ל אך לתא ביקורת קוטר 

 1,111 .ס"מ 125כנ"ל אך לתא ביקורת קוטר 

 140 טון 8ס"מ לעומס 50  אספקה והחלפה של מכסה תא ביקורת בקוטר

 110 ס"מ 60כנ"ל אך בקוטר 

 110 טון 25ס"מ לעומס 50  ורת בקוטראספקה והחלפה של מכסה תא ביק

 120 ס"מ 60כנ"ל אך בקוטר 

 411 טון 8בכל קוטר לעומס  אספקה והחלפת מכסה פלסטי לתא ביקורת

קומפלט וכוללת את כל  תיקון וביטון רינג בכל קוטר, העבודה כולה
 החומרים והמרכיבים

410 

כל המרכיבים כוללת את  אספקה תיקון וביטון רינג בכל קוטר, העבודה
 קומפלט והחומרים הכל

111 

ופעיל בכל קוטר כולל כל  בתחתית תא קיים (בנצ'יק)שיקום עיבוד 
 .הנדרשים הכל קומפלט העבודות והחומרים

111 

כל החומרים הנדרשים  תיקון וביטון רינג או תקרת בטון או מכסה כולל
 .הכל קומפלט והעבודות הנדרשות

410 

כולל חפירה ניקוי וכיסוי  פיצוץ בקו גרויטציוני תיקון דליפה, נזילה או
 בתום העבודה
מ"מ מופת תיקון וכל  110עבה לביוב בקוטר  P.V.Cאספקת צינור 

 העבודה כל העבודה בצורה מושלמת כולל אביזר שידרש להשלמת
 המחלקה השבת השטח לקדמותו לשביעות רצון מנהל

1,411 
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כולל חפירה ניקוי וכיסוי  גרויטציוניתיקון דליפה, נזילה או פיצוץ בקו 
 בתום העבודה
מ"מ מופת תיקון וכל  200עבה לביוב בקוטר  P.V.Cאספקת צינור 

 העבודה כל העבודה בצורה מושלמת כולל אביזר שידרש להשלמת
 המחלקה השבת השטח לקדמותו לשביעות רצון מנהל

1,110 
 

 

העבודות הנדרשות  לביוב בכל עובי כולל כל P.V.C.החלפת צינור 
חפירה , מילוי חול וכיסוי כל העבודה  והחומרים הדרושים כולל

 .מנהל המחלקה כולל השבת השטח לקדמותו לשביעות רצון קומפלט

201 

קוטר, כולל כל הנדרש  אספקת והתקנת "אל חוזר" בצינור ביוב, בכל
 .המחלקה לשביעות רצון מנהל

1,141 

מ"מ  90קוטר  10דרג P.V.C.  קו סניקהתיקון דליפה, נזילה או פיצוץ ב
כנ"ל P.V.C  ניקוי וכיסוי בתום העבודה אספקת צינור כולל חפירה

שידרש להשלמת העבודה כל העבודה  מופת תיקון וכל אביזר לביוב,
לשביעות רצון מנהל  מושלמת כולל השבת השטח לקדמותו בצורה

 המחלקה

1,111 

 120קוטר  10דרג P.V.C.  סניקהתיקון דליפה, נזילה או פיצוץ בקו 
כנ"ל P.V.C  ניקוי וכיסוי בתום העבודה אספקת צינור מ"מ כולל חפירה

שידרש להשלמת העבודה כל העבודה  לביוב ,מופת תיקון וכל אביזר
לשביעות רצון מנהל  מושלמת כולל השבת השטח לקדמותו בצורה

 המחלקה

1,111 

מ"מ  140קוטר 10דרג P.V.C. תיקון דליפה, נזילה או פיצוץ בקו סניקה
כנ"ל P.V.C ניקוי וכיסוי בתום העבודה אספקת צינור כולל חפירה

שידרש להשלמת העבודה כל העבודה  מופת תיקון וכל אביזר לביוב,
לשביעות רצון מנהל  מושלמת כולל השבת השטח לקדמותו בצורה

 המחלקה

1,118 

 160קוטר  10דרג P.V.C.  תיקון דליפה, נזילה או פיצוץ בקו סניקה
כנ"ל P.V.C ניקוי וכיסוי בתום העבודה אספקת צינור 'מ"מ כולל חפירה

שידרש להשלמת העבודה כל העבודה  לביוב ,מופת תיקון וכל אביזר
לשביעות רצון מנהל  מושלמת כולל השבת השטח לקדמותו בצורה

 המחלקה

2,210 

טרומית מחוליות ותחתית  אספקה חפירה והתקנה של תא ביקורת
מטר על קו  1ס"מ ובעומק עד  80בקוטר  658ישראלי  מבטון לפי תקן

וחומרים להתקנה מלאה והחזרת  קיים, כולל כל הנדרש באביזרים
 .לקדמותו לשביעות רצון מנהל המחלקה השטח

2,001 

מחוליות ותחתית טרומית  אספקה חפירה והתקנה של תא ביקורת
מטר על קו 3 ס"מ ובעומק עד100בקוטר  658ישראלי  מבטון לפי תקן

 באביזרים וחומרים להתקנה מלאה והחזרת קיים , כולל כל הנדרש
 .המחלקה השטח לקדמותו לשביעות רצון מנהל

2,120 

ס"מ ובעומק  60פלסטי בקוטר  אספקה חפירה והתקנה של תא ביקורת
 .דוגמת חופית או ש"ע מכסה ב.ב מטר1.00עד 

1,121 

 1,110 מטר 1.5עד ס"מ ובעומק  80כנ"ל אך בקוטר 

אספקת כל החומרים  שיקום מפל חיצוני בכל קוטר ועומק כולל
 .הנדרשת לשביעות רצון מנהל המחלקה הנדרשים והעבודה

1,011 

וכו' כולל החזרת השטח  כולל חפירה 2תיקון פיצוצי מים קו מתכת עד " 
 לקדמותו הכל קומפלט

100 

 1,121 1כנ"ל אך בקוטר " 
 1,210 4אך בקוטר "  כנ"ל

 111 2עד "  תיקון פיצוצי מים קו פסטי סוג פלסאון או ש"ע



11 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 811 1כנ"ל אך בקוטר " 
 1,121 4כנ"ל אך בקוטר " 

ס"מ עד  100הגבהת תקרה + פקק של תא ביקורת קיים  בקוטר עד 
ס"מ באמצעות הוספת חוליה כולל פרוק התקרה והפקק  11לגובה של 

יה, הרכבה מחדש של התקרה והפקק והתאמת הקיימים, הוספת חול
 גובה הפקק.

1,121 

 1,110 ס"מ. 121כנ"ל אך תא ביקורת קיים בקוטר 
ס"מ עד  100הגבהת תקרה + פקק של תא ביקורת קיים  בקוטר עד 

ס"מ באמצעות הוספת חוליה כולל פרוק התקרה והפקק  100לגובה של 
והפקק והתאמת  הקיימים, הוספת חוליה, הרכבה מחדש של התקרה

 גובה הפקק.

1,111 

 הגבהת תקרה +פקק של תא ביקורת קים 
 ס"מ 100ס"מ עד לגובה של  121בקוטר עד 

באמצעות הוספת חוליה כולל פרוק התקרה והפקק הקיימים, הוספת 
 חוליה, הרכבה מחדש של התקרה והפקק והתאמת גובה הפקק.

1,800 

מחיר ליום  
 עבודה

 8 –ש"ע בחפירה וניקוי  או J.C.B.ר כף מסוג עבודה ברג'י של טרקטו
 ש"ע בי"ע

1100 

 1,440 ש"ע בי"ע8  - בחפירה וניקוי או ש"עבובקט  עבודה ברג'י של יעה אופני

 248 "ע בי"עש 8 – עבודה ברג'י של פועל פשוט
 2,110 שעות  8 –עבודה ברג'י של באגר כולל הובלה ליום עבודה 

למטר  מחיר פריט
 אורך

עובי כולל כל העבודות הנדרשות  בכל  לביוב  P.V.Cהחלפת צינור 
והחומרים הדרושים כולל חפירה, מילוי חול וכיסוי כל העבודה קומפלט 

 כולל השבת השטח לקדמותו לשביעות רצון מנהל המחלקה.
 ומעלה אורך מטר 10

112 

עובי כולל כל העבודות הנדרשות בכל  לביוב  P.V.Cהחלפת צינור 
מרים הדרושים כולל חפירה, מילוי חול וכיסוי כל העבודה קומפלט והחו

 כולל השבת השטח לקדמותו לשביעות רצון מנהל המחלקה.

111 

פתיחת מדרכת אספלט ותיקונה לאחר הנחת קו מים/ביוב בכל עומק 
לרבות מילוי והידוק מבוקר של שתי שכבות מצע סוג א' בעובי כולל של 

 לקדמותו.ס"מ. והשבת השטח  10
 כולל החזרת אבני שפה ואבן גן כנדרש.

111 

פתיחת מדרכה מרוצפת ותיקונה לאחר הנחת קו מים/ביוב בכל עומק 
לרבות מילוי והידוק מבוקר של שתי שכבות מצע סוג א' בעובי כולל של 

ס"מ. והשבת השטח לקדמותו. כולל החזרת אבני שפה ואבן גן  10
 כנדרש.

111 

ותיקונה לאחר הנחת קו מים/ביוב בכל עומק פתיחת מדרכה מבטון 
לרבות מילוי והידוק מבוקר של שתי שכבות מצע סוג א' בעובי כולל של 

 ס"מ. והשבת השטח לקדמותו. 40

111 

כל עבודה נוספת שתידרש ואיננה מופיעה בטבלה , המחיר יקבע ע"פ 
 דקל בהנחה המפורטת להלן . מחירון

אחוזי הנחה 
 על פרקי

 מחירון דקל
 20% מתקני תברואה - 01פרק 
 21% ותיעול קווי מים ביוב 11פרק 

 20% דקלשאר פרקי מאגר 
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 באשר לפרק אחוזי ההנחה על פרקטי מחירון דקל יובהר כדלקמן:

בנייה ותשתיות  מלאות ומוחלטות על פרקי "דקל" מאגר מחירי כל ההנחות הרשומות להלן הינם הנחות .1

 2018נובמבר עבודות גדולות מהדורת 

מחירי "דקל"  לקבלן ראשי וללא התוספות המוגדרות במאגר ההנחות הינם מלאות וסופיות ללא תוספות .2

 .כאמור

 במכרז זה. מחירי "דקל" כאמור אשר אינם מופיעים ההנחות הינם עבור כל הסעיפים בפרקי מאגר .1

הנקוב בסעיף ולא  מע"מ, אחוז ההנחה הרשום להלן הינו למחיר ם לפנימחיר הסעיפים במחירון "דקל" הינ .4

 .תוספת המוגדרת או שאינה מוגדרת במחירון יכלול כל הנחה נוספת או

הסעיפים השונים  מאגר מחירי "דקל" כאמור יקבעו מחיר בתמורה לכל האמור וכנקוב לסעיפים במחירי .1

 .כאמור בהפחתת אחוז הנחה כנקוב

 .ההצעות ואין לעשות בו כל שינוי/תוספת לכל הקבלנים ומגישיפרק זה קבוע 

 

 

 : עבור שירותי תחזוקת מים וביוב –להלן הצעת הקבלן 

 

 ________________________________ הנחת הקבלן באחוזים ממחירי האומדן :

 

 

 חתימה: ________________  ________שם הקבלן: __________________

 

 

 ____________________________              תאריך: _________________חותמת: 
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 צנרת גרביטציה וקווי סניקה - מידע לקבלן על העבודה' חנספח 

 

 תפעול ותחזוקה .1

 סיורים לאורך התוואים לפי הצורך. - 

תיקוני פיצוצים או נזילות בקווי הסניקה. כולל אספקת אביזרים לפי מחיר בכתב  - 

 הכמויות.  

   קורת עלות חומרים לפי מחיר בכתב יתיקוני תקרות והחלפת מכסים בתאי הב - 

 הכמויות.

 בדיקת תקינות שסתומי אוויר ונקודת ניקוז לאורך קו הסניקה.  -            

 

 אספקת חומרים .2

 כל החומרים: צנרת, חוליות תקרות ומכסים לתאי בקורת, אביזרים  א. 

 וכו' יסופקו ע"י הקבלן ויהיו כלולים במחירי היחידה השונים.  

 ספחים ב. 

 "טע" למפלים וכו'( יסופקו ע"י  אביזרי)קשתות,  תלצינורוהספחים   

 הקבלן ועל חשבונו. הספקת המחברים יהיו ע"י הקבלן ועל חשבונו.  

  הקיימים  תהצינורולתקני  ויתאימויהיו חרושתיים  אביזריםה  

 ומחיריהם יכללו במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות, ולא ישולם  

 עבורם בנפרד.   

 כל העבודות, החומרים והציוד שהקבלן יעשה בהם שימוש במהלך  ג. 

 .וניםמים ודרכים זמניות, תמיכות, דיפ יקווהעבודה לצורך ביצועה כגון:  

 הקבלן. לא ישולם עבורם מאומה ועלותם תמצא את ביטויה במחירי    

 היחידה השונים שבכתב הכמויות.  

 

 הספקת מים וחשמל .1

 הספקת מים וחשמל לצורך ביצוע העבודות תעשה ע"י וע"ח הקבלן.  

 

 תחום העבודה ודרכי גישה .4

הקבלן מאשר כי הוא בדק את דרכי הגישה ותחום העבודה ויש בידיו את כל האמצעים  

לרבות ומבלי למעט רכבי שטח שמאפשרים הגעה לכל קווי המים לצורך ביצוע העבודה 
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והביוב של המועצה. העמדת כל האמצעים לשם ביצוע העבודה על פי ההסכם תהיה על 

הקבלן ישא בכל האחריות, תוספת.  חשבונו של הקבלן והוא לא יהיה זכאי לשום

הוצאות דמי נזיקין וקנסות, במקרה של גרימת נזק לרכוש אשר מחוץ לתחום העבודה, 

  כפי שנקבע לעיל.

 

 קווי מים ותשתיות קיימות ןסימו .1

ולמנוע  באזורעל הקבלן לחשוף לפני תחילת העבודה או קווי המים, הטלפון והחשמל  

ת. חשיפת הקווים הקיימים ומניעת הפגיעה בהם יהיו פגיעה בהם או בתשתיות אחרו

 כלולים במחיר היחידה ויבואו לידי ביטוי בהתאם. 

תשולם כל  על הקבלן להשיג את כל האישורים הדרושים לחציית תשתיות קיימות. לא 

 תוספת עבור השגת האישורים הדרושים לחציית תשתיות קיימות. 

רים, ותשלומים שונים לצורך רישוי ופקוח של לא תשולם כל תוספת עבור השגת האישו 

 החברות. 

 

 קווי ביוב גרביטציוניים וסניקה .1

 עבה לביוב" תוצרת פלס או ש"ע  מרביביהיו מטיפוס " PVC תצינורו 1.1 

 . גרביטציונייםלקווים  

  טמונים באדמה יהיו עם ציפוי פנימי מבטון  תצינורו פלדה תצינורו 1.2 

 ועטיפה פלסטית מייצור חרושתי "טריו" או ש"ע.  אלומינה 

 גלויים יהיו עם ציפוי כנ"ל ושתי שכבות צבע איתן חיצוני על  תצינורו  

 צבע יסוד.  

 . במידה ולא ניתן יהיה 1/12ומעלה יהיו בעובי דופן " 4בקוטר " תצינורו  

 פן בעלי עובי דו תצינורובעובי דופן הנדרש יספק הקבלן  תצינורולספק   

 גדול יותר ללא שינוי במחיר.   

 החפירה בכל עומק קיים יבוצעו לפי החתכים לאורך  החפירה וכיסוי 1.1 

 ס"מ נוספים עבור הכנת מצע חול  10הקיימים של קו הביוב. יש לחפור  

 בתשתית התעלה.   

 אין להכניס אבנים או כל פסולת אחרת בעת מילוי התעלה.   

 יעשה רק לאחר אישור המפקח ובדיקתו  תהצינורוי כיסו אישור לכיסוי 1.4 

 את עטיפת החול.  
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 יש להבטיח יציבות הדפנות על ידי דיפון, תומך שיפועים או כל  דיפון 1.1 

 אמצעי אחר, בהתאם לתקנים ולדרישות כללי הבטיחות.  

 ס"מ  10המוטמנים באדמה יעטפו בעטיפת חול  תצינורו עטיפת חול 1.1 

דיונות  ולכל רוחב התעלה. החול יהיה חול  רהצינוס"מ מעל  20 -ו רלצינומתחת  

 וסולפטים. החול יאושר ע"י המפקח.  כלורדיםנקי ויבש וללא 

  יש להדק את החול בתחתית התעלה בעזרת מכשיר  הידוק החול 1.1 

 יש להדק  רהצינוא.א.ש.ת.ו. משני צידי  מודיפייד 18% -ויברציוני מכני ל 

 חלק ב'.  1081יד תוך הרטבה של החול. הכל לפי ת"י בעזרת מהדק   

 ויבוצעו  118שוחות הביוב יהיו מבטון טרום לפי ת"י  שוחות ביוב מבטון 1.8 

 ס.  - 01 - 01לפי פרט א  

ס"מ מעל פני הקרקע. המכסים לשוחות  20מחוץ לשטח הבנוי השוחות יבלטו  

ס"מ ומעלה, ופקק  100ס"מ לשוחות בקוטר  10הביוב יהיו עם פקק בקוטר 

 8ס"מ ומטה. התקרות והמכסים יהיו לעומס  80ס"מ לשוחות בקוטר  10בקוטר 

בכל טון בכביש ובשולי הכביש.  21טון בחצרות ובשטחים פתוחים ולעומס 

השוחות המותקנות או בכביש המתוכנן יותקנו חוליות קוניות עליונות ללא 

 תוספת מחיר. 

 התחתיות יהיו משולבות דגם "מגנופלסט" או ש"ע עם מחברי שוחה.   

 בין החוליות יש לאטום עם רצועות "איטופלסט" או ש"ע.   

 בכל התעלות הנמצאות בתחום כביש או שולי כביש קיים או  מילוי 1.1 

 מתוכנן, תוחלף האדמה המקומית והתעלה תמולא בחול עד להתחלת  

 שכבת המצעים.   

 שוחת ביוב פלסטיות יותקנו בתוך החצרות בלבד,  שוחת ביוב פלסטית 1.10 

 ולאחר אישור המתכנן.   

 טון. 8ס השוחות יבוצעו ויהיו עם מכסה בטון לעומ  

 מ'  1.21כל העבודה בחצרות הבתים עד לעומק  עבודה בחצרות בתים 1.11 

 על גלגלים או בחפירה בידיים.  בובקיטתעשה במחפרונים מסוג  

 

 חומרי עזר .1

 כל חומרי העזר, אשר לא הוזכרו בנפרד בכתב הכמויות ודרושים להפעלה  

ומרי איטום, סרטים, בטונים, תקינה של האלמנט שתוקן כלולים במחירי היחידה )ח 

 . לא יתקבל בגינם כל תשלום ו/או תמורה נוספת וכו'(


