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מתן שירותי אבטחה הצעות לקבלת בזאת  זמינהמ"( המועצה)להלן: " המועצה האזורית עמק יזרעאל
 .לאירועים שמקיימת מחלקת הנוערורפואה 

 :הוראות ותנאי המכרז

 מטרת המכרז .1

ורפואה לאירועי מחלקת הנוער  ת נפששירותי אבטחמועצה מעוניינת לקבל באופן מאורגן ה
, כנסים, טקסים ופעילויות ברחבי הארץ, לרבות טיולים, סמינרים שהמועצה מקיימתהשונים 

 "(. השירותיםשטח נוספות )להלן במכרז זה: "

 הגדרות .2

 למונחים הבאים תהיינה במכרז זה ההגדרות הבאות:

 ,לעניין מכרז זה: אבטחה על שלומם, גופם ורכושם של אנשים -"אבטחת נפש שרותי" 2.1
האבטחה תהיה ברמה מקצועית גבוהה, על ידי  .מחלקת הנוערשל הנמצאים בפעילויות 

רני ויעיל, תהיה גורם מרתיע לכל פעולות מיומנים ומנוסים, תיעשה באופן ע מאבטחים
דית לכל ניסיון פגיעה, אבטחים מגיבים מיאלימות, כאשר המפליליות ו/או עוינות ו/או 

ממצים ומטפלים באופן יסודי בכל אירוע על פי הנהלים ו/או ברמה המקצועית הגבוהה 
 .ביותר

מחלה,  ,לעניין מכרז זה: שירותי אבחון וטיפול בכל פגיעה גופנית, חולי "שירותי רפואה" 2.2

אשונה, שימוש בציוד רפואי כשל בתפקוד הגוף, כאב, פציעה וכיו"ב ומניעתם לרבות עזרה ר
, ברמה מתאים. שירותי הרפואה יינתנו לכל האנשים המפורטים בהגדרת "אבטחת נפש"

 המפורטת בהגדרת "אבטחת נפש", בשינויים המחויבים.

במועדים בהם מסופק השירות  שעות ביממה 24במשך מענה אנושי הכולל  "מוקד קשר" 2.3

יטחון השונים ועם נציגי מחלקת הנוער וכן ליצירת תקשורת וקשר בזמן אמת עם גורמי הב
 .לצורך יצירת קשר בזמן אמת עם אנשי המקצוע שנשלחו לספק את השירותים

ענון בהתאם לאמור בסעיף ישעות ואשר עברו ר 44בעלי הכשרת קורס מע"ר : מער"ים 2.4
בעלי אישור לנשיאת נשק אירגוני  בחוזר מנכ"ל טיולים במערכת החינוך. 5א בפרק 5.10.5

על האישור להיות בתוקף  .שר כרטיס הנספח לאישור הנשק מופקד בידי המשתתףא
( ג)-ו ( ב)10ענון ירי, כל זאת בהתאם לסעיפים יובצמוד לאישור המטווח על הכשרה ו/או ר

  ."פ דרישות משטרת ישראלעעומדים בכל תנאי הסף  ה ולחוק השמירהילחוק כלי ירי

שראל, אשר סיימו בהצלחה קורס מאבטח בעלי תעודת הסמכה ממשטרת י: מאבטחים 2.5

 (ימי הכשרה ברובה/אקדח 6)טיולים חמוש 

בחוזר מנכ"ל טיולים  5בפרק ' ב5.10.5בעלי תעודת חובש בהתאם לאמור בסעיף  חובשים: 2.6

 ך. במערכת החינו

 בעלי רישיון בתוקף לעסוק ברפואה במדינת ישראל כדין.: רופאים 2.7

 מסמכי המכרז .3

  :סמך זה מהווים את "המכרז"הבאים, לרבות מ מסמכיםה
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 התחייבות להימנעות מניגוד עניינים ולשמירה על סודיות. (א)
 .ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים2תצהיר בדבר קיום דיני עבודה עפ"י סעיף  (ב)
 טופס הצעת המציע. (ג)
 הסכם התקשרות. (ד)
 נוסח ערבויות. (ה)
ת גופים לחוק עסקאו 1ב2תצהיר בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות עפ"י סעיף  (ו)

 .ציבוריים
 אישורים/התחייבויות. (ז)
 פרטי ניסיון המציע. (ח)
 אישור עריכת ביטוחים (ט)

 נספחים אלה מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז.

 מועדים .4
 

 מועד פעולה

 16:00שעה  17/3/2022עד יום  משלוח שאלות הבהרה

 13:00שעה  28/3/2022עד יום  הגשת הצעות

 4/07/2022עד יום  תוקף ערבות

 :מהות השירות .5

להסכם המצורף  5"( הינם כמפורט בסעיף השירותיםהשירותים שיכללו בהצעה )להלן: " 5.1

 כנספח ד' למכרז זה. סוג השירותים יהיה כמפורט בנספח ג'. 

את השירותים למועצה כמפורט בהסכם ובמפרט המכרז על יספק ( "הזוכה"הזוכה )להלן:  5.2
 , בתמורה ובתנאים הקבועים בהצעה. נספחיו

כמויות אלה  מין את הכמויות המפורטות בנספח ג'מובהר כי המועצה לא מתחייבת להז 5.3
מועצה הינן לצורך השוואת ההצעות בלבד. הכמויות שיוזמנו בפועל יהי על פי שיקול דעת ה

 .באמצעות דוא"ל/פקס שתישלח למציע וכפי שיפורטו בהזמנת הרכש

פורט על ידי פעילויות, כפי שיהשירותים יסופקו באתרים בהם יתקיימו הטיולים וה 5.4

 .המועצה בהזמנת הרכש

לזוכה אחריות כוללת מקצועית ומנהלית לאספקת השירותים באופן סדיר על פי הנחיות  5.5
המועצה ועל פי דרישותיה. המועצה תעביר לזוכה תכנית שנתית של הפעילויות על מנת 

תחייבות לביצוע כל לאפשר לו להתארגן בהתאם. יובהר כי התכנית השנתית אינה בגדר ה
 הפעילויות, אלא בגדר תכנית אופציונאלית בלבד. 

 .ומנהל הרכש מועצהחתומה על ידי גזבר ה רכשהשירותים יינתנו רק על פי הזמנת  5.6

מכרז זה הינו מכרז עתיר כוח אדם ועל כן מובהר, כי הצעות  –שמירה על זכויות עובדים  5.7

לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה עובדים ההתקשרות ייפגעו זכויות  שעולה מהן כי בקיום
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, תהא רשאית פ כל דין אחרוההסכמים הקיבוציים החלים על המשתתף כמעסיק ו/או ע"
 ועדת המכרזים של מועצה אזורית עמק יזרעאל לפסול את ההצעות ולא להתחשב בהן.

 :תקופת ההתקשרות .6

 ההתקשרות תהא למשך שנה אחת, החל ממועד החתימה על החוזה.  6.1

אופציות להארכת ההתקשרות, כל פעם בשנה אחת, סה"כ תקופת  4צה תהיינה למוע 6.2
ימים לפני תום תקופת  60 -שנים(, ובלבד שההודעה ניתנה לא יאוחר מ 5ההתקשרות 

 ההתקשרות או כל תקופת אופציה, בהתאם לנסיבות. 

 .במכרז זהם למחירי ההצעה שהציע הזוכה תהיה בהתאבכל תקופת אופציה ההתקשרות  6.3

מועצה הזכות להפסיק את ההתקשרות לפי מכרז זה באופן מידי, במקרה והזוכה לא ל 6.4

לרבות אי עמידה בלוחות זמנים, אי עמידה שבו, יעמוד בדרישות מכרז זה על כל ההיבטים 
 .ו/או במידה והזוכה לא יספק את השירותים לשביעות רצונה של המועצהוכיו"ב,  בדרישות

למועצה הזכות להפסיק את ההתקשרות, עפ"י שיקול דעתה מבלי לפגוע באמור לעיל, תהא  6.5
 ימים מראש. 30הבלעדי, ובכלל זה בשל שיקולי תקציב, בהודעה בכתב שתינתן לזוכה 

 :ומסמכים שיש לצרף להצעהלהשתתפות במכרז  תנאים מוקדמים .7

במתן שירותי ליווי רפואי ואבטחה לטיולים של ילדים האחרונות  השנים 5 -ניסיון מוכח ב 7.1
התקשרויות בהן המציע נתן שירותי לליווי  5ו/או בני נוער ו/או מבוגרים, הכולל לכל הפחות 
  דים ו/או בני נוער בתקופה האמורה.יל 1,000רפואי ואבטחה טיולים שכוללים לכל הפחות 

 על המציע לצרף אסמכתאות להוכחת הניסיון.

מעידה על היות המציע עוסק ועליו לצרף תעודה ה או תאגיד על המציע להיות עוסק מורשה 7.2

 מורשה לעניין חוק מס ערך מוסף.

רישום בכל מרשם ופנקס המתנהל על פי דין, הצריך לעניין נושא ההתקשרות וכן קיום של  7.3

 , בתוקף לכל תקופת ההתקשרות.הרישיונות הנדרשים על פי דין

 המסמכים הבאים:על המציע לצרף להצעתו את  7.4

גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות  7.4.1
המעיד כי  1976 -חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין( , התשל"ו

 המציע מנהל ספרי חשבונות ורשומות ומדווח לרשויות המס כחוק.

, (א)מירה על הסודיות, בנוסח המצ"ב כנספח התחייבות בדבר העדר ניגוד עניינים וש 7.4.2

 חתומה על ידי המציע.

)נספח  ציבוריים גופים עסקאות לחוק ב2 סעיףתצהיר בדבר קיום דיני עבודה עפ"י  7.4.3
 .ב(, חתום על ידי המציע

לים הקבועים , עפ"י הנהלמכרז זה (ג) טופס הצעת המציע, בנוסח המופיע כנספח 7.4.4
 בתנאי המכרז.

 ( חתום על ידי המציע.ד נספחהסכם המכר ) 7.4.5
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תצהיר בדבר קיום  ₪ 25,000ערבות משתתף כהגדרתה להלן, בנוסח המצורף כנספח  7.4.6
 .(ה נספח) ציבוריים גופים עסקאות לחוק ב2 סעיףדיני עבודה עפ"י 

 לחוק 1ב2 סעיף י"עפ מוגבלות עם לאנשים הולם ייצוג בדברשל המציע  תצהיר 7.4.7

 .(ו נספח) ציבוריים גופים עסקאות

הצגת אישור רואה חשבון המבקר את המציע כי המציע שילם בקביעות בשנה  7.4.8
האחרונה לכול עובדיו כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים 
הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו, במידה שחלים עליו, ובכל מקרה לא 

ק ותשלומים סוציאליים כנדרש בהוראות התכ"ם בנוסח פחות משכר מינימום כחו
 .(ז)המצ"ב כנספח 

התחייבות המציע לעמוד בכל הדרישות שבמפרט ללא יוצא מן את מסמך המעגן  7.4.9

 למכרז. (ז)הכלל בנוסח המצ"ב כנספח 

הצגת אישור המציע על התחייבות לעמוד בדרישה לעשות שימוש אך ורק בתוכנות  7.4.10

 .במכרזלתנאי  (ז), בנוסח המצ"ב כנספח רשותמחשב מו

 לתנאי המכרז. ח בנספחפרטי ניסיון של המציע בפורמט הקבוע  7.4.11

ח את המציע בפוליסה בתנאים אישור חברת ביטוח על פיו תהיה נכונה לבט 7.4.12
 לתנאי המכרז. ט בנספחהמפורטים 

 להלן כמפורט ח"רו אישור להצעתו יצרף – אישה בשליטת עסק שהינומציע מציע  7.4.13

 . העסק בשליטת מחזיקה של תצהיר וכן

  - זה סעיף לעניין

עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד  –" עסק בשליטת אישה"
ים אחרות, היכולת לכוון את פעילותו, ובלבד שהתקיימו הוראות או יחד עם נש

 ( של ההגדרה אישור; 2)-( ו1פסקאות )

אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא  –" אישור"

 התקיים אף אחד מאלה: 

הורה, הוא אינו קרוב )בן זוג, אח,  -אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה       ( 1)
 צאצא, ובן זוג של אח, הורה או צאצא( של המחזיקה בשליטה;

אין הם קרובים של המחזיקה  -אם שליש מהדירקטורים אינם נשים        (2)
 בשליטה;

נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, לבד או יחד עם נשים  –" מחזיקה בשליטה"

 השליטה בעסק;מכל סוג של אמצעי  50%-אחרות, במישרין או בעקיפין, למעלה מ

מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל כללי, מנהל עסקים  –" נושא משרה"
 ראשי, וכל ממלא תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה;

חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא  –" עסק"
 הוצאו לציבור על פי תשקיף, או שותפות הרשומה בישראל;
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הם מצטברים ויש  .הרשומים לעיל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז תנאי הסף 7.5
לראותם כמשלימים זה את זה. אי עמידה באחד מהסעיפים הללו תגרום לכך שההצעה 

 תיפסל ולא תיבחן כלל.

 ערבות משתתף וערבות ביצוע .8

 סךב דת מדדאוטונומית צמו להצעה ערבות בנקאיתכתנאי להשתתפות במכרז, יש לצרף  8.1
"(. הערבות תהיה בנוסח המפורט בנספח הערבות, היא ערבות המשתתף )להלן: "₪ 25,000

ההצעה תחשב כעומדת  04/07/2022תהיה בלתי מותנית ובת תוקף עד לתאריך ות . הערב(ה)
 .________ בתקפה על פרטיה עד לתאריך

יע עפ"י תנאי המכרז ובכלל זה חתימה ערבות תשמש להבטחת קיום כל התחייבויות המצ 8.2
 על החוזה, במידה והצעתו תוכרז כהצעה הזוכה, במועד כפי שיקבע על ידי המועצה.

למציע עד לתאריך הנ"ל על זכייתו במכרז תחייב ההצעה את המציע עד  מועצהאם תודיע ה 8.3

עד ערבות התהיה רשאית לדרוש מהמציע הארכת תוקף  מועצהלחתימת החוזה עמו וה
והמציע  תימת החוזה והפקדת ערבות להבטחת ביצוע התחייבויותיו עפ"י החוזה,לח

 מתחייב להאריך את תוקף הערבות בהתאם.

לא יאריך את תוקף הערבות כאמור לעיל  נקבעה כהצעה הזוכה, אשרמציע במכרז שהצעתו  8.4
 תהא המועצהימים מיום שיידרש לכך על ידי המועצה,  7ו/או לא יחתום על החוזה תוך 

לחלט את סכום הערבות, אשר יחשב כפיצוי מוסכם למקרה כנ"ל. אין באמור לעיל רשאית 
  עדים נוספים.סלתבוע נזקים ו/או של המועצה לפגוע בזכותה כדי 

ימים מיום שניתנה הודעה  30הערבות תוחזר לידי המציע, זולת מציע ההצעה הזוכה, בתוך  8.5
 על הזוכה במכרז.

, 25,000₪נגד הפקדת ערבות בנקאית אוטונומית בסך הערבות תוחזר לידי הזוכה כ 8.6

 "(.ערבות ביצועשתשמש להבטחת קיום התחייבויותיו של הזוכה עפ"י החוזה )להלן: "

 צוות המציע .9

הזוכה יעמיד לצורך ביצוע השירותים צוות מנהלי מקצועי, בעל כישורים ונתונים אישיים  9.1
בנוסף, הזוכה ימנה עובד אחד . כנדרש לשם אספקת השירותים באיכות הגבוהה ביותר

אשר יעמוד בקשר ואשר יאושר ע"י המועצה,  ,שיהיה אחראי על ביצוע הפרויקט מטעמו
 ( "נציג המציע" –עם נציג המועצה )להלן 

טיפול למתן השירותים בכל הנוגע  ,בשם הזוכה ,נציג המציע יהיה בעל הסמכות להחליט 9.2

 המכרז.ו , הכול בכפוף להוראות החוזהבתקלות דחופות, ביצוע עבודות חריגות וכדומה

 יבקר את התהליך ואת עמידה בתנאי המכרז והחוזה ובמימוש מטרתו.  נציג הזוכה 9.3

נציג המציע יהיה בקשר עם נציג המועצה וכל גורם רלוונטי אחר במועצה ויהיה זמין ע"י  9.4
 אמצעי קשר ותחבורה מתאימים באופן מידי ורציף, כל אימת שיידרש.

בעדיפות ראשונה וככל  צורך מתן השירותים למועצהיוקצה על ידי הזוכה ל זוכהנציג ה 9.5

 שיידרש. 
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לא יטיל על נציג המציע כל משימה אשר עלולה הזוכה  תקופת פעילות שטח של המועצהב 9.6
 לפגוע ביכולתו לספק את השירותים הנדרשים במסגרת מכרז זה. 

מהזוכה להחליף את נציג המציע מבלי לגרוע מהאמור לעיל, נציג המועצה יהא רשאי לדרוש  9.7

להעמיד נציג מציע חלופי אשר יאושר הזוכה במקרה זה יהיה על  בכל עת על פי שיקול דעתו.
 על ידי נציג המועצה.

 התמורההצעת  .10

המפורטת בטופס הצעת המציע    העל המציע למלא את טופס הצעת המחיר בהתאם לטבל 10.1
 המצ"ב למכרז זה.  (ג) נספח  -

יובהר בזאת כי המועצה מתייחסת להצעות המחיר לשם השוואה ואינה מתחייבת לרכוש  10.2

על ידי  חתומה רכישת השירות תתבצע רק על פי הזמנת עבודה את מלוא השירות המוצע.

 .ומנהל הרכש המועצהגזבר 

 מע"מ.  כוללתכתוצג יודגש, הצעת המחיר  10.3

בהתאם למפרט  השירותזכה במכרז יינתן תמורת ביצוע מלא ושלם של התשלום למציע שי 10.4
. למסמכי המכרז ועל בסיס כמויות השירותים שהוזמנו בפועל (ג)השירותים שבנספח 

להוראות חוק בהתאם  ,כנגד הגשת חשבונית ומסמכים נדרשים נוספים התשלום יבוצע
 בכפוף לאישור החשבונית על ידי נציג המועצה.ו 2017 -שלומים לספקים תשע"ז מוסר ת

 הגשת ההצעות .11

הגשת ההצעה פירושה, כי המציע מצהיר בזאת כי הוא עומד בתנאי הסף, הבין את מהות  11.1
וכי בטרם הגיש את הצעתו, קיבל את מלוא  המכרז על נספחיו , הסכים לכל תנאיהשירותים

כל הנתונים, הפרטים והעובדות, ולפיכך יהא מנוע מלהעלות כל המידע האפשרי, בדק את 

 טענה כי לא ידע ו/או לא הבין פרט ו/או תנאי כלשהו של המכרז על כל פרטיו וחלקיו.

כל הפניות  אורי חןת המועצה, אליה יש להפנות את כל השאלות בהקשר למכרז זה /נציג 11.2
באחריות המציע  orih@emekyizrael.org.il :בדוא"ל ייעשו בכתב בלבד וייענו בכתב בלבד

 . נציג המועצה התקבלו על ידילוודא כי  השאלות 

 לעיל. 4ניתן יהיה לפנות בשאלות עד למועד הקבוע בסעיף  11.3

ם עליו בשני עותקים בחתימה ויחתו (ג)המציע ימלא את מסמך ההצעה המצורף בזה כנספח  11.4
יחתום מי שהוסמך לכך ובתוספת חותמת התאגיד  –מקורית מלאה. אם המציע הינו תאגיד 

 ."ויצורף אשור עו"ד/רו"ח שהחתימה מחייבת את המציע. עותק אחד יוגדר "מקור

 במעטפה סגורה שתוכנס לתוך מעטפת ההצעה. הצעות יוגשו ה 11.5

לצורך זה שותפות נחשבת כגורם אחד אך ורק אם  לא תוגש הצעה ע"י יותר מגורם אחד. 11.6

 מדובר בשותפות רשומה כחוק.

 כל מציע  יציע הצעה אחת בלבד. 11.7

כל שינוי או תוספת או השמטה שיעשו ע"י המציע אין לבצע שינוי כלשהו במסמכי המכרז.  11.8
המסמכים ובין  ףבמסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם, בין ע"י שינוי או תוספת בגו
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"(, יקנו למועצה זכות לפסול את ההצעה השינוי)להלן: " תב לוואי או בכל דרך אחרתבמכ
מהשינוי, וזאת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של  על הסף, או לחילופין, להתעלם 

 המועצה.

הגשת הצעות במענה למכרז זה מהווה הסכמה של המציע לתנאי הסכם ההתקשרות נספח  11.9

 לחתום עליו, ללא שינויים, אם יוכרז כזוכה במכרז. התחייבותו (ד)

במשרדי המועצה לא  ולוגיסטיקה הרכשמח' ללמסור במסירה אישית את המעטפה יש  11.10
 לעיל. 4יאוחר מהמועד הקבוע בסעיף 

 להגשת הצעות לא תידון כלל. במועד האחרוןלא תמצא בתיבת המכרזים הצעה ש 11.11

המועצה  שומרת לעצמה את הזכות לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות, לפי  11.12

שיקולה הבלעדי. במידה שאכן תתקבל החלטה כזו, היא תפורסם כפי שפורסמה הודעה 

/ תישלח הודעה על כך למשתתפי המפגש )במידה ועפ"י תנאי המכרז  אודות מכרז זה
 ציעים היא תנאי להשתתפות במכרז(.השתתפות במפגש המ

 :אמות מידה לבחירת הזוכה .12

 המועצה  אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי. 12.1

המועצה  רשאית לערוך את כל הבדיקות הנחוצות לבחינת ההצעות ושקלולן, לרבות שיחות  12.2

ים. אם תחליט עם ממליצים וקיום ראיונות עם המציע או האחראי מטעמו למתן השירות
המועצה לערוך ראיונות כאמור, יתחייב המציע כי העובדים המוצעים מטעמו יתייצבו 

 לראיון בהתראה של יומיים מראש.

 מו.מציע שיש לה ניסיון עבר לא טוב עהמועצה תהא רשאית לדחות על הסף הצעה של  12.3

יעשה , שעמדו בתנאי הסף ועברו את הציון המינימאלי לאיכות ההצעהשקלול ההצעות  12.4
 כמפורט להלן:

 40% איכות ההצעה יינתן משקל שלל 12.5

 60%להצעת המחיר יינתן משקל של  12.6

 :בדיקת ההצעות תעשה בהתאם למפורט להלן .13

הצעה שאינה עומדת בתנאי הסף המפורטים לעיל בסעיף   – בדיקת התנאים המוקדמים 13.1

 תיפסל על הסף.

גופים גדולים, וותק בתחום  עבודה עם – ייבדקו מרכיבי האיכות של ההצעות בשלב ראשון 13.2
פרמטרים להלן, בטרם על פי הובמידת הצורך יוזמן המציע לראיון אישי שנים,  5של מעל 

 .מעטפותהפתיחת 

וקיבלו מעל ייפתחו רק הצעות המחיר של מציעים שעברו את שלב בדיקת איכות  בשלב שני 13.3
ובאופן  פרק זה.הרשומות ל. הצעות המחיר ינוקדו על פי המשקלות בציון האיכות 50%

יחסי )ההצעה הזולה ביותר תקבל את מלוא הנקודות בסעיף המחיר, וכל שאר ההצעות 
 ידורגו ביחס להצעה זו(.
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שני הציונים ישוקללו על פי המשקלות הנ"ל לצורך קביעת הציון הסופי.  בשלב השלישי 13.4
 מכרז. ההצעות ידורגו על פי הציון המשוקלל הסופי ובעל הציון הגבוה ביותר יזכה ב

 :( תיבדק על פי הקריטריונים הבאים 40%איכות ההצעה ) 13.5

 שנים. 5עבודה עם חברות גדולות, וותק מוכח בתחום של מעל  -.10% –ניסיון 13.5.1

 שיחת טלפון וזימון לראיון במידת הצורך. -10% -התרשמות כללית 13.5.2

 המלצות.  3 -20% -המלצות  13.5.3

 .ובעט "טופס הצעת מחיר" בכתב יד - (ג)על המציע למלא כנדרש את נספח  13.6

 מעביד –העדר יחסי עובד  .14

השירותים הנדרשים על ידי המועצה כמפורט במסמכי המכרז יוגשו על בסיס קבלני, ללא תחולת 

 .הזוכהמעביד בין המועצה לבין  –יחסי עובד 

 העסקת עובדי הזוכה .15

ם, מדי עבודה, תקורות, הוצאות נסיעה, כל הוצאה הקשורה להעסקת עובדי הזוכה, שכר עבודת
, מגולמות המציעכל אלה יבואו על חשבון  –הוצאות חניה, הוצאות ניהול, הטבות וכן הלאה 

 בהצעת המחיר שתוגש על ידה. 

 אחריות .16

 באחריות להגשת שירות מקצועי ואיכותי על פי לוח זמנים שנקבע מראש.  הזוכה יישא 16.1

ק, תקלה או חריגה שייגרמו כתוצאה מעבודת עובדיו המועצה לכל נז כלפיהזוכה אחראי  16.2

ו/או קבלני המשנה מטעמו. המועצה רשאית להורות לזוכה על הפסקת העסקתו של עובד 
ו/או קבלן משנה מטעמו אם לדעת המועצה העובד/ קבלן המשנה אינו עומד בדרישות 

המועצה ללא פעל בהתאם להנחיות יביטחוניות וכן הלאה. הזוכה  מנהליות/ מקצועיות/
 עוררין. 

כחלק ממסמכי המכרז על כל מציע להגיש אישור מאת חברת ביטוח לפיו היא נכונה לתת  16.3

 למציע כיסוי ביטוחי בהתאם לדרישות המפורטות בנספח ט'.

 פיקוח המועצה .17

מטעמה בכל עת לבקר פעולותיו, לפקח על  ולכל מי שיבוא מועצהלהמציע יתחייב לאפשר  17.1
ראות ההסכם שייחתם בעקבותיו, לרבות פיקוח כספי ומקצועי על ביצוע מכרז זה ועל הו

 השירותים שהמועצה מממנת.

המציע יתחייב להישמע להוראות המועצה בכל העניינים הקשורים באספקת השירותים  17.2

 כמפורט במפרט המכרז ובהסכם שייחתם בעקבותיו.

 :החתימה על ההסכם .18

חתום על הסכם המצורף  כנספח ש לידרבמכרז יוכה הזהצעתו תיקבע כהצעה המציע אשר  18.1
 למכרז זה.ד' 
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 . ולהפרת תנאי המכרז, על כל המשתמע מכך אי חתימה על ההסכם שקולה להפרתו 18.2

במקרה של אי התייצבות הזוכה לחתום על החוזה או במקרה של הפרה אחרת של החוזה  18.3

 רזבסמוך לאחר חתימתו, רשאית ועדת המכרזים להתכנס ולבחור במציע אחר כזוכה במכ
. במקרה כזה יחול הכלל "(, במידה ולא נבחר זוכה חלופי קודם לכןהזוכה החלופי)להלן: "

 האמור לעיל וכל הוראות מפרט זה על נספחיו על הזוכה החלופי.

במקרה שגם הזוכה החלופי נמנע מלחתום על החוזה רשאית ועדת המכרזים לבחור במציע  18.4
 הבא בתור אחריו, בתנאים המפורטים לעיל.

 :רכיה בין המכרז להסכםהיר .19

ההסכם המצורף למפרט מכרז זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. יש  19.1

 לראות את המכרז ואת ההסכם המצורף לו )על נספחיו( כמסמך אחד משלים זה את זה.

בכל מקרה של סתירה בין נוסח המכרז לבין נוסח הסכם יעשה מאמץ ליישב בין שני  19.2
בות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח המכרז לבין נוסח ההסכם יגבר נוסח הנוסחים. בנסי

 ההסכם על נספחיו, ויראו נוסח זה כנוסח המחייב את המציעים וכנוסח הכתוב במכרז.

 :לות הנדרשות מאת הזוכה במכרזוות ופעויהתחייב .20

עה ימים מיום שנמסרה לו ההוד 5תוך ד' הזוכה במכרז יחתום על הסכם ההתקשרות נספח  20.1

 , או בכל מועד נדחה שייקבע על ידי המועצה בכתב.בדבר הזכייה

חתימת מורשי החתימה מטעם המועצה על הסכם ההתקשרות, בטרם  מובהר בזאת כי 20.2
 ועדת המכרזים רשאית לבטל או לשנות את החלטתה לפי שיקול דעתה.

ת לעיל, רשאית  ועדא זוכה אשר חזר בו מהצעתו או לא פעל בהתאם לאמור בסעיף  20.3

המכרזים לראות את ההצעה כבטלה מעיקרה, ולבטל את ההתקשרות עם הזוכה תוך מתן 
וזאת מבלי לפגוע בזכות כלשהי העומדת למועצה עפ"י דין, לרבות תביעה  ,הודעה לזוכה

 .לפיצוי כספי בגין נזקיה

מיום משלוח ההודעה כאמור תהיה המועצה רשאית לנקוט בכל פעולה שתמצא לנכון  20.4

תים בלא שתהיה למציע כל טענה ו/או תביעה כנגדה ולנקוט בכל צעד אחר לקבלת השירו
 הנראה לו לנכון, לרבות תביעת כל סעד ו/או פיצוי על פי דין.

 :שונות .21

סמכות השיפוט המקומית הייחודית בכל הנוגע למכרז זה וכן להתקשרות שתתבצע עם  21.1
 בד.ולו בל נוף הגלילבעיר הזוכה תהיה נתונה לבית המשפט המוסמך 

ההצעה הזוכה תהיה פתוחה לעיון בהתאם להוראות הדין. מציע הסבור שחלקים מסוימים  21.2

בהצעתו מהווים סוד מסחרי או מקצועי יציין זאת בהצעתו למכרז. מציע כאמור ייחשב 
כמי שהסכים לכך שסעיפים מקבילים בהצעות של מציעים אחרים הינם חסויים. על אף 

עדת המכרזים שתהיה רשאית על פי שיקול וסורה לוהאמור, ההחלטה הסופית בעניין מ
 דעתה להתיר עיון במסמכים, בכפוף להוראות כל דין.
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מובהר בזאת כי מסמכי המכרז על צרופותיהם הינם רכוש המועצה וכל הזכויות בהם  21.3
שמורות למועצה. אין המציע רשאי להעתיקם או לעשות בהם שימוש אחר כלשהו, בין אם 

 לאו.יגיש הצעה ובין אם 

רישום התאגיד כדין ולצרף תעודה המעידה על במידה והמציע מאוגד כתאגיד עליו להציג  21.4

 .בתאגידאישור רו"ח/עו"ד בדבר בעלי זכות חתימה 

מחירי ההצעה של המציע ייכללו את כל העבודה, החומרים וחומרי העזר ואת כל הדרוש  21.5
תחייבויותיו של המציע ע"פ על פי מסמכי המכרז ו/או החוזה למילוי כל ה העבודהלביצוע 

 כל מסמכי המכרז ו/או החוזה )פרט אם צוין אחרת במסמכי המכרז(.

הזוכה  באחריותובהר בזאת כי ממבלי לגרוע מכל התחייבויותיו של הזוכה ע"פ החוזה,  21.6
מתן השירות, אלא אם כן שיונות והיתרים כדין בכל הקשור לילקבלת רעל חשבונו,  ,לדאוג

 בתנאי המכרז ובתנאי ההסכם נקבע במפורש אחרת 

המועצה אינה מתחייבת להזמין את ביצועם של כל השירותים והיא תהא רשאית לבצע רק  21.7

חלק מהפרויקט, או לא לבצעו כלל עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, ובין היתר משיקולים 
 תקציביים.

ל שומרת הזכות לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה ו/או לא לבצעו מכ מועצהה 21.8
סיבה שהיא בהתאם לשיקול דעתה המלא והסופי. אם תחליט המועצה כאמור שלא לבצע 
את העבודה ו/או לא לחתום על החוזה ו/או לא לבצעו לא תהיה למשתתפים במכרז כל 
תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא למעט ההוצאות בגין ערבות בנקאית ורכישת 

 טפסי המכרז שתוחזרנה לזוכה בלבד.

 סיון רע.יתו בעבר נית לדחות הצעה של מציע שהיה לה אהמועצה תהא רשא 21.9

ה זה את מלוא מכרזע"פ  זוכהתהא רשאית לקזז מהסכומים אותם תהא חייבת ל מועצהה 21.10

 מועצה.חייב ל הזוכההסכומים ש

הזוכה לא יהיה רשאי להעביר ו/או להמחות את זכויותיו מכוח המכרז ו/או החוזה, כולן  21.11
 ג' כלשהו. או חלקן, לצד
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 התחייבות להימנעות מניגוד עניינים ולשמירה על סודיות –נספח א' 

 

 לכבוד

 האזורית עמק יזרעאלהמועצה 

 ג. א. נ.,

 התחייבות להימנעות מניגוד עניינים ולשמירה על סודיותהנדון: 

שירותי  במכרז פומבי לקבלת ה( יצא"המועצה" :)להלן האזורית עמק יזרעאלוהמועצה  :הואיל
 בטחה ורפואה א

 ;ובכוונתי להגיש את הצעתי במכרז, בהתאם לתנאים ולדרישות המכרז :והואיל

נדרשתי לאשר ולהתחייב להימנעות מניגוד עניינים ולשמירה על כחלק מתנאי המכרז ו והואיל
 סודיות;

 לפיכך, הריני מצהיר ומתחייב כדלקמן:

וכל מידע/נתון מתוכו ללא הרשאה  לא אמסור  ידיעה או מידע או מסמך הקשור למתן השירותים .1

מהמועצה מראש ובכתב ולא ארשה לשום גורם אחר למסור ידיעה או מידע או מסמך או נתון 
 כאמור. 

חובת הסודיות המפורטת במסמך זה חלה על כל מידע, מסמך או ידיעה  ללא קשר ברור לי כי  .2
חומר כאמור לכל אדם או  לא אפתח, אעיין, אוציא או אצלם חומר ולא אעבירלפיכך, למקורו. 

 גוף ולא ארשה לשום גורם אחר לעשות כאמור. 

אחזיר למועצה כל חומר שאקבל בכל עת שאדרש ובתום ההתקשרות, במועדים ובאופן שיקבעו  .3
 ידי המועצה.-על

לא אעשה כל שימוש במידע, ידיעה או מסמך אשר יגיעו אלי במהלך תקופת ההתקשרות, למעט  .4

 לצורך מילוי תפקידי.

לא אייצג ולא אפעל, במהלך תקופת ההתקשרות, מטעם כל גורם אשר עבודתי עם המועצה עשויה  .5
 להיות רלוונטית לגביו.

 . האודיע על כך מיידית למועצה ואפעל לפי הוראותי –בכל מקרה שבו יתעורר חשש לניגוד עניינים  .6

 זמן לזמן.בכל נושא הקשור להתחייבות זאת, אפעל לפי הוראות המועצה, כפי שיהיו מ .7

התחייבויות אלו יעמדו בתוקפם גם לאחר תום תקופת ההתקשרות מכוח המכרז או עם סיום  .8

 ההתקשרות ביני לבין המועצה, מכל סיבה שהיא.

 

 תאריך: _________ חתימה: ____________
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 ציבוריים גופים עסקאות לחוק ב2 סעיף י"עפ הצהרה –( ב) נספח
 

 וכי האמת את לומר עליי כי שהוזהרתי לאחר_____________. _ז.ת_____________  מ"הח אני

 :כדלקמן בכתב זאת מצהיר, כן אעשה לא אם בחוק העונשים לכל צפוי אהיה

"(, החברה: "להלן_________________________________ ) במציע חתימה זכות בעל אני .1
 .החברה בשם זה תצהיר לתת ומוסמך

 :שנייםמה אחד מתקיים בחברה כי מצהיר אני .2

: להלן) ציבוריים גופים עסקאות לחוק ב2 בסעיף כמשמעו לחברה זיקה בעל או/ו החברה .2.1

 או זרים עובדים חוק לפי עבירות משתי ביותר חלוט דין בפסק הורשעו לא"( זיקה בעל"
 "(.עבירות: "להלן) 31.10.02 יום לאחר  שנעברו, מינימום שכר חוק לפי

 הקבוע ובמועד, עבירות משתי ביותר חלוט דין בפסק והורשע בחברה זיקה בעל או/ו החברה .2.2
 . האחרונה ההרשעה ממועד משנה למעלה חלפה זה למכרז ההצעות להגשת

 .אמת תצהירי ותכן חתימתי זו, שמי זה כי מצהיר אני .3

 
________________ 

 המצהיר חתימת

 אישור

 :כדלקמן בזה מאשר ד"עו________ מ"הח אני

 מוכר. __________ / ז.ת באמצעות עצמו זיהה אשר______, ה"ה יבפני הופיע________ ביום .1

 בחוק הקבועים העונשים לכל צפוי יהיה וכי האמת את לומר עליו כי שהזהרתיו ולאחר, אישית לי
 .זו הצהרה על בפניי חתם, כן יעשה לא אם

 .החברה בשם לחתום מוסמך ל"הנ החותם .2

 
________________ 

 התצהיר מקבל חתימת
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 טופס להצעת המציע -ג'  נספח

 

  לכבוד
 המועצה האזורית עמק יזרעאל

 

  - 4/2022הנדון: מכרז פומבי מס' 
 מחלקת הנוער של מ.א עמק יזרעאל  ן שירותי אבטחה ורפואה לפעילויותמת   

 .במכרז שבנדוןאני ________________ החתום מטה מגיש בזאת את הצעתי למתן שירותים 

 פרטי המציע

 

  שם המציע 

  חברה/שותפות זהות /מספר 

  התאגדותסוג ה

  תאריך התאגדות

 ____________________________________ .1 שמות הבעלים

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

 ____________________________________ .1 שם ות.ז. של מורשה חתימה

2. ____________________________________ 

  שם המנהל

  כתובת המציע

  מספרי טלפון

  מספר פקס

  דוא"ל

 :התחייבויות המציעהצהרות ו

ידוע כי לא תתקבל הצעה שהוגשה על ידי יותר מגורם אחד. לצורך זה שותפות נחשבת כגורם  אחד  .1

 אך ורק אם מדובר בשותפות רשומה כחוק.
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 טים המופיעים בחוברת המכרז ובהצעה זו ידועים לי ואני אני מצהיר בזאת כי כל הפר .2
 מקבלם במלואם ללא סייג.

 הצעה זו מוצעת לאחר שבדקתי את כל התנאים הכרוכים במתן השירותים ומצאתי אותם  .3

 מתאימים וראויים, ואני מוותר בזאת על כל טענה של אי הבנה, פגם או אי התאמה אחרת.

ללוחות הזמנים וליתר האילוצים הכרוכים בביצוע התשלום,  לתנאיהנני מצהיר כי אני  מודע  .4
 ולא יהיו לי כל טענות בגין אי קשיים או אילוצים כאמור.    השירותים,

 הנני מצהיר כי אם הצעתי תזכה, אבצע את השירותים הנדרשים ברמה ובטיב הגבוהים   .5
 .ביותר על פי כל הוראות המכרז, לשביעות רצונה המלאה של המועצה

ידע ה רשותיני מצהיר כי הנני בעל ניסיון, ידע  ומומחיות בביצוע השירותים הנדרשים וכי בהנ .6

 ברמה גבוהה ובהתאם לכל דרישות המכרז. מתן השירותיםואמצעים כנדרש ל

ליום הצעה זו, על כל פרטיה, מרכיביה וחלקיה תעמוד בתוקפה ותחייבני החל ממועד מסירתה ועד  .7
______________________. 

 ידוע לי כי שני עותקי ההצעה חייבים להיות זהים וכי במקרה של אי התאמה תתוקן הצעתי  .8
 לפי העותק בו נקוב הסכום הנמוך ביותר.

ידוע לי כי ועדת המכרזים רשאית להחליט על בחירת ההצעה המתאימה ביותר או להחליט שלא  .9

 ה.לבחור כל הצעה שהיא והכל במטרה להבטיח את מירב היתרונות למועצ

 ידוע לי כי ועדת המכרזים רשאית לפסול כל הצעה שנעשתה ו/או שהוגשה שלא על פי  .10
 הוראות מכרז זה כולן או חלקן. כן רשאית הועדה להחליט על בחירת חלק מהשירותים 

 המפורטים במסמכי מכרז זה בלבד.

ש ואישור של רא ידוע לי כי ההצעה הזוכה במכרז טעונה החלטה בכתב של ועדת המכרזים .11
וכי כל עוד לא נמסרה לי הודעה בדבר החלטה כאמור לא מוטלת על המועצה כל מחויבות  המועצה,

 כלפי. 

יובהר, כי הודעת הזכייה אינה מהווה התקשרות בין המועצה לבין המציע הזוכה. ביצוע  .12

ההתקשרות מותנה בחתימת ההסכם המצורף ע"י מורשי חתימה של המועצה ושל המציע והגשת 
ר קיום ביטוחים וערבות ביצוע. ידוע לי כי החתימה על ההסכם במועד הקצוב לכך אישור בדב

 מהווה תנאי לתחילת ההתקשרות.

אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את האמור  לעיל, כולן או מקצתן, במועד הקצוב לעיל,  .13
  . אאבד את זכותי לביצוע  השירותים נשוא המכרז
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 התמורה

 כוללים מע"מ(:לא צעתי הכספית כתמורה עבור מתן השירותים נשוא המכרז )הסכומים להלן פירוט ה

 

ימים כמות  פירוט 

 משוערת

 בשנה 

 עלות 

 ₪ 2500  6 -כ שעות( ללא לינה 10רופא )עד 

 ₪ 700 150 -כ שעות( ללא לינה   10חובש חמוש )עד 

 

 שעות( ללא לינה 10מע"ר חמוש )עד 
 ₪ 600 150 -כ

 

 שעות[ 8]עד  חמוש ילהמאבטח ל
 ₪ 700 70  -כ

 

 לילה / שעה נוספת שעת שמירה 
 ₪ 70 400 -כ

 

  /רופאמאבטח/חובש/מע"רעבור לינה בגין לילה תוספת 
 ₪ 170 400 -כ

 

  מהמחיר שנקבע ע"פ המחירון המצורף . 150%בשבת ובחג התשלום יהיה 

חירים המפורטים ברשימה אני החתום מטה מציע הנחה בשיעור: %______ )אחוזים( על המ
 המופיעה לעיל.

 

 

 :לראיה באתי על החתום

 _____________________ תאריך: 
 

 _____________________ חתימה:
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 הסכם התקשרות –נספח ד' 

 

 הסכם

 2022שנערך  ביום ____  לחודש ____ 

 
 האזורית עמק יזרעאלהמועצה  :בין

 מצד אחד ("המועצה")להלן: 
 
 

 ____________, מס'  _______________ :לבין
 __________________________ מרחוב

_______________________________  
 מצד שני "(הקבלן)להלן: "

שרותי אבטחה ורפואה לפעילויות שטח של 04/2022   מכרז מס' -והמועצה פרסמה מכרז  :הואיל

 ;"(המכרז)להלן: " בני הנוער שמאורגנות על ידי המועצה 

  ;במכרזהצעת הקבלן נבחרה כהצעה הזוכה ו  :ואילוה

את השירותים המפורטים במכרז, בהצעה למועצה  יעניקוהצדדים מעוניינים כי הקבלן  :והואיל

ובהסכם זה באופן, במועדים ובתנאים, הכל כמפורט בהסכם זה לרבות במכרז ובהצעה 
 "(; השירותים": )להלן

זו תהיה על בסיס קבלני ולא תיצור יחסי עובד מעביד בין והצדדים מסכימים כי התקשרות  :והואיל
, וזאת בהתחשב בתנאי ההתקשרות שאינם ואו מי מהפועלים מטעמו המועצה לבין הקבלן

 מעביד.ועובד  חסייהולמים התקשרות במסגרת 
 

 :לפיכך, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן

 פרשנותמבוא נספחים ו .1

 חלק בלתי נפרד ממנו. רבות הצעת המציע, מהוויםזה ומסמכי המכרז, ל המבוא להסכם 1.1

 כותרות הסעיפים הינן לנוחות הקורא בלבד ולא ישמשו לצורך פרשנות הוראות החוזה. 1.2

 תקופת ההתקשרות .2

 ההתקשרות תהא למשך שנה אחת מיום ______ ועד ליום ______.  2.1

פת אופציות להארכת ההתקשרות, כל פעם בשנה אחת, סה"כ תקו 4למועצה תהיינה  2.2

ימים  60 -שנים, ובלבד שהודעה בדבר מימוש האופציה ניתנה לא יאוחר מ 5ההתקשרות 
 לפני תום תקופת ההתקשרות או כל תקופת אופציה, בהתאם לנסיבות. 

תהיה בהתאם למחירי ההצעה שהציע המציע הזוכה בכל תקופת אופציה ההתקשרות  2.3

 .במכרז זה

 שיקול דעתה הבלעדי של המועצה.ההחלטה בעניין מימוש כל אופציה תהיה עפ"י  2.4
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למועצה הזכות להפסיק את ההתקשרות לפי מכרז זה באופן מידי, במקרה והזוכה לא  2.5
לרבות אי עמידה בלוחות זמנים, אי עמידה שבו, יעמוד בדרישות מכרז זה על כל ההיבטים 

 .הו/או במידה והזוכה לא יספק את השירותים לשביעות רצונה של המועצוכיו"ב,  בדרישות

המועצה תהיה רשאית לבטל את ההסכם עפ"י שיקול דעתה מבלי לפגוע באמור לעיל,  2.6

ימים מראש, מבלי שהדבר יהווה הפרה של הוראות  30הבלעדי בהודעה שתינתן לקבלן 
 ההסכם.

               ידי המועצה, לא תהיה על המועצה חובה לפצות את הקבלן או-ההסכם על בוטל 2.7
שהקבלן ומין, למעט התמורה הקבועה בהסכם עבור שירותים  תשלום מכל סוג ולשלם ל

 עד לביטול ההסכם.למועצה  נתן

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל המועצה תהיה רשאית לבטל את ההסכם בכל אחד  2.8

 מהמקרים הבאים:

הקבלן הפר הוראה מהוראות ההסכם, ולא תיקן את ההפרה בתוך המועד נקבע לכך  2.8.1

 7מועד בהודעת המועצה יהא המועד לתיקון ההפרה  בהודעת המועצה. לא נקבע
 ימים ממועד קבלת ההודעה.

 הקבלן הפר את ההסכם הפרה יסודית. 2.8.2

 הקבלן נקלע להליכים של חדלות פירעון ובכלל זה פשיטת רגל והקפאת הליכים. 2.8.3

 הוטל עיקול על זכויות הקבלן אצל המועצה. 2.8.4

דת למועצה עפ"י כל דין, לרבות בביטול ההסכם לא יהיה כדי לפגוע בזכות כלשהי העומ 2.9
 תביעה לפיצוי בגין נזקים שנגרמו לה.

כל מקרה של הפסקת ההסכם מכל סיבה שהיא, הקבלן מחויב להעביר למועצה את כל ב 2.10
או את כל העבודה שעשתה עבור המועצה  שהופק ונערך לצורך הפעילות  רשותוהחומר שב

 ורשאי לעכב אצל והר כי הקבלן אינהפסקת ההסכם, ללא דיחוי וללא שום פגיעה. מובלעד 
עוד מובהר כי כל חומר  .וחומר כלשהו מכל סיבה שהיא, לרבות לא בשל תשלום המגיע ל

שהופק ו/או נערך ו/או בוצע על ידי הקבלן לצורך הפעלת התכנית  הינו קניינה של המועצה 
 בלבד.

ם יחולו גם לאחר למען הסר ספק מובהר כי ההוראות בדבר שמירת סודיות וזכויות יוצרי 2.11

 הפסקת הסכם זה.

 הצהרות הצדדים .3

כיסוי כי יש בידיה  ,המועצה מצהירה כי ההוצאה נשוא הסכם זה כלולה בתקציב המועצה 3.1
זו וכי ההחלטה בדבר התקשרות עם הקבלן התקבלה על ידה בהתאם להוצאה  תקציבי

 להוראות הדין.

 וכי מתן השירותים על יד ,יםעל פי כל דין לבצע את השירות הוא כשירהקבלן מצהיר כי  3.2

בהתאם להסכם זה אינו פוגע בזכויות צד ג' כלשהו, לרבות בכל הקשור לזכויות  למועצה
 בקניין רוחני של צד ג' כלשהו.
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את היכולת והאמצעים הדרושים לרבות האמצעים הכספיים  ומצהיר בזאת כי יש ל הקבלן 3.3
ומחיות הנדרשים והמ הניסיון וכן את הידע המקצועי, רשותוומשאבי האנוש העומדים ל

 לשם אספקת השירותים.  

ולא להעביר או למסור את ביצוע  והקבלן מצהיר ומתחייב לבצע את השירות בעצמ 3.4

בין במישרין ובין בעקיפין, בין במלואם ובין בחלקם, לצד שלישי כלשהו, אלא השירותים, 
 ידי נציג המשרד המוסמך. -אם הותר הדבר בכתב מראש על

תחייב לספק את השירותים בהתאם להוראות כל דין החל בקשר למתן השירותים הקבלן מ 3.5
 נשוא הסכם זה. 

 היתרים רישיונות ואישורים  .4

מסמכים והאישורים התקפים כל הא מחזיק בוהקבלן מצהיר ומתחייב בזאת כי ה 4.1

בהתאם להוראות כל דין לרבות הנדרשים לצורך הפעילות, למשך כל תקופת הפעילות, 
והאישורים התקפים מאת הרשויות המוסמכות. הקבלן מתחייב להציגם המסמכים 

 למועצה בכל עת שידרוש. 

מובהר כי נכונותן של הצהרות הקבלן המפורטות בסעיף זה על כל חלקיו היא תנאי מהותי  4.2
בהסכם זה. אי נכונות הצהרות אלה או חלקן, בין בעת חתימת הסכם זה ובין בכל מועד 

 ה יסודית של הסכם זה מצד הקבלן. שלאחר מכן ייחשב כהפר

, לרבות על כל צו והקבלן מתחייב להודיע למועצה מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותי 4.3
את השירותים בהתאם להסכם זה על  תלת ווהאוסר או מגביל את יכולת ושניתן כנגד

 נספחיו. 

 "הגדרות". 2, כמפורט בסעיף ידי הקבלן-השירותים שיינתנו על .5

שירותים השל הקבלן, מזמינה בזה המועצה מאת הקבלן את  ועל הצהרותיבהסתמך  5.1
המפורטים במכרז, בנספחיו ובהצעה שהגיש למכרז, לרבות את השירותים הבאים להלן: 

 "השירותים": 

שירותי שרותי אבטחה ורפואה כהגדרתם בתנאי המכרז, בכמויות כפי שיידרשו על ידי  5.2
 המועצה בהזמנת העבודה.

ופקו באתרים בהם יתקיימו הטיולים והפעילויות, כפי שיפורט בהזמנת השירותים יס 5.3

 העבודה.

המועצה,  בהתאם לדרישותברמה הגבוהה ביותר והקבלן מתחייב לספק את השירותים  5.4
 להוראות הסכם זה על נספחיו ולהוראות כל דין. 

 ידי הקבלן-אי מילוי חיוב על .6

אחרת  זכותה, מבלי לגרוע מכל , רשאית המועצוהיה ולא מילא הקבלן חיוב מחיובי 6.1

בין אם לפי חוק ובין אם לפי הסכם זה לבצע, את אחת הפעולות הבאות או  ההקיימת ל
 כולן ביחד: 
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לבצע במקום הקבלן את החיוב בין בעצמו ובין באמצעות מי  מטעמו, ולקזז את  6.1.1
 ההוצאות שנגרמו לו בשל כך מהתשלומים המגיעים לקבלן לפי הסכם זה. 

 לבטל את ההסכם בהודעה בכתב. 6.1.2

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן מתחייב להחזיר למועצה את כל ההוצאות הישירות  6.2
ידי הקבלן, ולשפות את -בגין אי מילוי הוראות הסכם זה על נספחיו על הוהעקיפות שהיו ל

 המועצה בגין נזקים שנגרמו או שייגרמו עקב ביטול ההסכם. 

וע מזכותה של המועצה לדרוש ביצוע בעין של הסכם זה על נספחיו אין באמור לעיל כדי לגר 6.3
 פי כל דין או הסכם. -בכך כדי לגרוע מכל זכות או סמכות אחרת המוקנית למועצה על ואין

 פיקוח המועצה .7

, לפקח על ביצוע והקבלן מתחייב לאפשר לנציג המועצה או מי שבא מטעמה לבקר פעולותי 7.1
הניתנים על  השירותיםכל עה וההסכם, לרבות פיקוח על המכרז, ההצהתחייבויותיו עפ"י 

 . ידו

 הקבלן מתחייב להישמע להוראות המועצה בכל העניינים הקשורים במתן השירותים.  7.2

 מוסכם ומוצהר בזה כי כל זכות הניתנת על פי הסכם זה למועצה לפקח, להדריך או להורות 7.3

 לקבלן, הנם אמצעי להבטיח ביצוע הוראות ההסכם במלואו.

 העדר זכות ייצוג .8

 וסוכן, שלוח או נציג של המועצה ואינ ומוסכם ומוצהר בזאת בין הצדדים כי הקבלן איננ 8.1
לייצג או לחייב את המועצה בעניין כלשהו, וזאת בהתחשב במהות  ךרשאי או מוסמ

 השירותים נשוא הסכם זה. 

כן ו/או שלוח כמי שיש בידו מועצה לשמש כנציג ו/או סו והקבלן מתחייב שלא להציג עצמ 8.2

 של המועצה, אלא אם כן קיבל הסכמה מפורשת בכת מהמועצה לצורך ענין מסוים, והוא

או לצד שלישי, הנובע ממצג בניגוד לאמור ו/שא באחריות הבלעדית לכל נזק למועצה יוי
 בסעיף זה. 

 העסקת עובדים וקבלני משנה .9

רשים לצורך אספקת הנד ניסיוןובכישורים ב ,הקבלן מתחייב להעסיק כוח אדם בהיקף 9.1
 . השירותים

 יאמבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת כי המועצה תהיה רשאית לקזז מהתמורה שה 9.2

מתן השירותים, סכומים יחסיים, אם יתברר כי הקבלן עבור להעביר לקבלן  תחייבתהיה 
 והוראות הסכם זה על נספחיו.   מועצהאת מצבת כוח האדם בהתאם לדרישות ה מקיים ואינ

 1959-היה רשאי להעסיק עובד זר כהגדרתו בחוק שירות התעסוקה, התשי"טיהקבלן לא  9.3
, אלא אם כן ניתנו לו האישורים לצורך ביצוע הסכם זה, בין כעובד ובין כקבלן משנה

לקיום מלא ושלם של כל חוקי העבודה החלים  המתאימים לכך, ובכל מקרה הוא מתחייב
 . 1987-ימום, התשמ"זעל העובדים, ובכלל זה חוק שכר מינ
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עסיק נערים הדבר יהיה בהתאם להוראות חוק עבודת הנוער, יהקבלן מתחייב כי אם  9.4
היה הקבלן אחראי לקיום שלם י(. בנוסף לאמור, עבודת נוער" חוק")להלן:  1952 -התשי"ג

 ומלא של צווי הרחבה להסכמים קיבוציים החלים על העובדים.

בקשר לביצועו של חוזה זה כל תשלום או זכות  וידשלם לעובדים המועסקים על יהקבלן  9.5

המגיעים להם על פי כל דין, הסכם קיבוצי או צו הרחבה החלים עליהם וכן על פי הוראות 
 זה. הפרת סעיף זה מהווה הפרה יסודית של החוזה ועילה לביטולו המיידי. חוזה

ובדים המועסקים לבין הע והקבלן מתחייב, במידת הצורך, להסדיר את יחסי העבודה בינ 9.6
פרת סעיף זה מהווה הלצורך חוזה זה בהסכם העסקה התואם את דרישות חוזה זה.  ידו על

 הפרה יסודית של החוזה ועילה לביטולו המידי.

חוק ל 24מסור לכל עובד על פי חוזה זה תלוש שכר חודשי בהתאם לתיקון מס' יהקבלן  9.7

שלח לו אותו י. אם נמנע עובד מלאסוף את תלוש השכר שלו, 1958 – השכר, תשי"ח הגנת 
פעיל מנגנון מסודר וקבוע המתעד את נוכחות העובד במקום יהקבלן  בדואר. הקבלן

 העבודה.

במקרים שבהם נמצאה בביקורת הפרה של זכויות עובדים, יועברו כל הממצאים בכתב  9.8

ימים תצהיר בכתב בחתימת רואה חשבון המפרט  30תחייב להמציא בתוך יהקבלן ולקבלן 
 ופרו.התיקון מלא של הליקויים, כולל תשלום רטרואקטיבי לעובדים שזכויותיהם 

 התשלום הבא לקבלן יושהה עד למילוי תנאי זה. 

בדבר מועצה מה וימים על כל תלונה שתועבר אלי 30תחייב להשיב בכתב בתוך יהקבלן  9.9
פרט הקבלן את הליך בדיקת י. בתשובתו ופגיעה בזכויות העובדים המועסקים על יד

 התלונה ואת האופן שבו טופלה. 

קבלן מתחייב לחתום על תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום ה 9.10

 למכרז.  ו' בנוסח המצורף כנספח 

כהפרה יסודית  –ל דבר ועניין לכ –תחשב  ,מובהר כי הפרת הוראות חוקים וצווי הרחבה 9.11

 של  הסכם זה.

 שימוש בכלים ובחומרים .10

 .והשירותים, יירכשו על ידי הקבלן ועל חשבונ מתןכל הכלים והחומרים, הדרושים לשם  10.1

השירותים, יהיו מסוג המתאים  מתןשימוש לצורך יעשה קבלן הכל הכלים והחומרים בהם  10.2

  השירותים בהתאם להסכם זה. מתןללא סייג ל

 –ובהר כי עשיית שימוש בכלים, חומרים או תוכנות, שיש בה פגיעה בזכויות צד ג' תחשב מ 10.3
 כהפרת הסכם זה. –לכל דבר ועניין 

 איסור פעולה מתוך ניגוד עניינים .11

היה רשאי להמשיך ולספק שירותים לאחרים זולת המועצה, ובלבד שלא יהיה בכך יהקבלן  11.1

רשאי לספק שירותים  וף האמור, הקבלן אינעל א שלפי הסכם זה. ומשום פגיעה בחובותי
לפי  מועצהמשום פגיעה בהפעלת השירותים ל –לדעת המועצה  –לאחר, באופן שיש בו 

 הסכם זה.

http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=7875
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=7875
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או בין  וכי החל ממועד חתימת הסכם זה לא קיים כל ניגוד עניינים בינ הקבלן מצהיר 11.2
אישיים, בין בשכר העסקיים, המקצועיים או ה והתחייבויותיה עפ"י הסכם זה ובין קשרי

חשש או תמורת טובות הנאה כלשהם ובין אם לאו, לרבות כל עסקה או התחייבות שיש בה 
לבין כל גורם אחר הנוגעים לתחומים שבהם עוסקים  וניגוד עניינים, ואין קשר כלשהו בינל

"(. ניגוד ענייניםזולת במסגרת מתן השירותים ולצורך ביצוע הסכם זה )להלן: "השירותים, 
  

היה ובכל זאת נוצר  –בניגוד עניינים  הפועלים טעמוו/או  ולא ימצא הקבלן ו/או מי מעובדי 11.3

דווח הקבלן על כך מיד לנציג המועצה המוסמך בכתב ותמלא יניגוד עניינים, חשש למצב של 
 אחר כל הנחיות המשרד בנדון.

 התמורה, תנאי ומועדי תשלום   .12

ייבויות הקבלן על פי הסכם זה, תשלם המועצה תמורת מתן כלל השירותים ומילוי יתר התח 12.1
להסכם ג' כנספח  תלקבלן תמורה בהתאם להצעת הקבלן כמפורט בהצעת המחיר, המצורפ

 . , בהתאם לכמויות שיוזמנו בפועל על ידי המועצהזה

התשלום יהיה אך ורק לשירותים שסופקו למועצה על פי דרישתה, לפי התעריף לכל שירות  12.2

     ובהתאם לכמויות שהוזמנו וסופקו בפועל. ההאמור בהצעהן ושירות שהציע הקבל

בכתב הכמויות הם  יםמובהר בזאת כי המחירים עבור יחידות תפוקה בודדות הקבוע 12.3
סופיים והמועצה לא תשלם כל תשלום נוסף בגין השירותים ו/או הציוד הקבוע עבור יחידת 

 תפוקה בודדת המופיעה בכתב הכמויות.

בכתב  קבלןבסכומים אותם הציע ה כלולהתמורה עבור השירותים  מס ערך מוסף בגין 12.4
גיש הקבלן חשבונית לתשלום בגין השירות יהשירותים כנדרש  ביצועלאחר  .הכמויות

המרכז את פירוט אל החשבונית יצורף דו"ח, מאושר על ידי נציג המועצה,  .שסיפק

לו את האסמכתאות צרף ויהשירותים והתשלום המבוקש בגינם בהתאם להצעת הקבלן, 
ככל שהשירות, שסיפק הקבלן בוצע  המתאימות, כולל העתקי החשבוניות שהוצאו.

 עביר הקבלן הוכחת תשלום לקבלן המשנה.יבאמצעות קבלן משנה, 

בהתאם למפרט השירותים  הפעילותיינתן תמורת ביצוע מלא ושלם של  קבלןהתשלום ל 12.5

גשת הותים שהוזמנו בפועל, כנגד למסמכי המכרז ועל בסיס כמויות השיר ג'שבנספח 
 –התשע"ז לספקים לחוק מוסר תשלומים חשבונית ומסמכים נדרשים נוספים ובהתאם 

  בכפוף לאישור החשבונית על ידי נציג המועצה. ,2017

עותק  פו המסמכים הבאים:המועצה לא תשלם תמורה עבור שירותים להם לא צור 12.6
 חשבונית כנדרש. מהזמנת רכש ו

של עבודה אחת או יותר מבין העבודות הנכללות בשירותים הנדרשים במכרז ביצוע חלקי  12.7
יזכה את הקבלן בתשלום כלשהו עבור אותה עבודה, אלא אם הוא נובע מסיום זה, לא 

ההסכם שלא מחמת הפרתו, או במידה והביצוע החלקי נבע מהוראה של נציג המועצה ו/או 
 מי מטעמו.

חובה לנכותם על פי כל דין. הקבלן מתחייב לשאת מהתמורה ינוכו כל התשלומים שחלה ה 12.8

מכוח הוראות כל דין או הסכם במסגרת מתן  ובכל התשלומים החלים עלי ועל חשבונ
 השירותים לרבות תשלומים לביטוח לאומי ותשלומים נוספים בגין זכויות סוציאליות.
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ה כולה או לקבלן לא תהיינה כל דרישות וטענות למזמין בגלל עיכובים בתשלום התמור 12.9
מנה, אשר נבעו מחוסר פרטים בדרישת התשלום ו/או אי מילוי ראוי של דו"ח מחלק 

בכל מקרה בו דרשה המועצה  דרישת התשלום או הדו"ח לא אושרו.כאשר ו/או  התשלום
פרטים נוספים לדרישת התשלום ו/או נדרשה מכל סיבה השלמה של דרישת התשלום על 

 ביצוע התשלום מהיום בו בוצעו ההשלמות הנדרשות.ידי הקבלן, יחל מנין המועדים ל

מוצהר ומוסכם בזאת כי התמורה בהתאם לסעיף זה היא קבועה ומוחלטת וכי היא כוללת  12.10

תמורה נאותה והוגנת לקבלן, לרבות רווח עבור כל ההוצאות הכרוכות והנובעות מביצוע 
 חיו, ועל פי כל דין.השירותים וכן יתר התחייבויותיה של הקבלן על פי הסכם זה על נספ

מוסכם בזה בין הצדדים כי שום תשלום אחר או נוסף פרט לאמור בסעיף זה, לא ישולם על  12.11
, לא במהלך מתן השירותים ולא לאחר פקיעת הקשר על פי הסכם זה, לא עבור המועצהידי 

מתן השירותים ולא בקשר איתם ו/או כל הנובע מהם, לא לקבלן ולא לכל אדם או גוף אחר, 

, בהתאם להסכם בכתב שייחתם מראש על של המועצהלאחר אישור ועדת המכרזים  אאל
 החתימה של המועצה. יידי מורש

היה רשאי לתבוע מהמזמין העלאות או שינויים בתמורה, בין מחמת שינויים יהקבלן לא  12.12
בשער החליפין של המטבע, הטלתם או העלאתם של מיסים, היטלים או תשלומי חובה 

 ן וסוג, בין ישירים ובין עקיפים, או מחמת כל סיבה אחרת.אחרים מכל מי

כל מס, היטל או תשלום חובה אחר מכל סוג החלים או יחולו בעתיד על השירותים או  12.13

ביצועם או על העסקת עובדים ע"י הקבלן על פי הסכם זה יחולו על הקבלן וישולמו על ידו 
קבועים במשך כל תקופת  באופן בלעדי. המחירים המפורטים בהצעת הקבלן יישארו

 .יתווספו אליהם הפרשי הצמדה כלשהםההתקשרות ולא 

 למכרז "טופס הצעת מחיר" ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה. ג'  העתק של נספח  12.14

ומצהיר בזאת כי המועצה תהא רשאית לקזז מהתמורה שעל המועצה לשלם  םהקבלן מסכי 12.15
אחר כל סכום המגיע למועצה מהקבלן  פי הסכם זה על נספחיו ומכוח כל הסכם-לקבלן על

 פי כל הסכם אחר. -הסכם זה או עלפי -על

 בעלות וזכויות יוצרים .13

כין הקבלן  יכל התוכניות, נספחים, טיוטות, תרשימים, נתונים, תוכנות וכל חומר אחר ש 13.1
על פי חוזה זה או כתוצאה ממנו וזכויות היוצרים הנובעות ממנו, יהיו הפעלת התכנית לשם 
 למועצה והיא תהייה רשאית לעשות בהם, כל שימוש, לרבות שימוש מסחרי.  םשייכי

הוראה זו לא תחול על תכניות, נספחים, טיוטות, תרשימים, נתונים, תוכנות וכד' שהוכנו  13.2
 ומהם יישארו בבעלותעות על ידי הקבלן עד לתחילת הפרויקט וזכויות היוצרים הנוב

 הבלעדית של הקבלן.

הקבלן מתחייב למסור למועצה בסיום ההתקשרות או במהלכה, באם  בכפוף לאמור לעיל, 13.3

ידרש לכך, דוגמאות של כל  המסמכים, ערכות הדרכה, פרסומים, תוכנות וכל חומר אחר י
 במסגרת ביצוע הסכם זה. י הקבלןשיוכן על יד

פר כל זכות יוצרים ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי כלשהו במהלך יהקבלן מצהיר כי לא הפר או  13.4
 ביצוע חיוביה על פי חוזה זה.
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הקבלן מתחייב בזאת לעגן את זכויות המועצה ביחס לזכויות היוצרים בכל התקשרות  13.5
על פי הסכם  ובמסגרת ביצוע התחייבויותי וו/או עם מי שפועל מטעמ ועם עובדיו חוזית של

 זה באופן שזכויות היוצרים של המועצה תשמרנה.

 בנזיקין ושיפוי אחריות .14

מועצה ל שייגרמו ו/או הפסד גוף ו/או רכוש ו/או אחר, אובדןו/או  נזק לכלי אאחר הקבלן 14.1
ו/או לקבלן ו/או לעובדיו ו/או למי  כלשהו שלישי לצדלמי מטעמה ו/או  או/ו לעובדיה או/ו

 ו/או בקשר עם מתן השירותים ו/או הפרת התחייבויותיו על פי חוזה זה. קבמטעמו ע

ו/או מי  ובדן שיגרם עקב שגיאה מקצועית של הקבלןן אחראי בגין כל נזק ו/או אהקבל 14.2
, טעות ו/או הזנחה ו/או השמטה במעשה ו/או במחדל במילוי חובתו המקצועית ו/או מטעמו

 חוסר או/במוצרים ו/או במזון ו פגם או/ו עקב שימוש בחומרים או אביזרים לקויים

אחריותו  .צריםמהמו הנדרשים לתקנים התאמתם חוסר או/ו המועצה לדרישות התאמתם
. זה חוזהההתקשרות על פי של הקבלן תחול גם לגבי כל מקרה שיתגלה לאחר תום תקופת 

על ידי מי מטעמו  בוצעוששירותים אחריותו של הקבלן בגין האמור בסעיף זה תחול גם בגין 
 או בשליחותו.

כדי ו/או  הקבלן אחראי, לכל נזק ו/או חבלה שיגרמו למתקני, רכוש ו/או ציוד  המועצה תוך 14.3

פי הסכם זה ובכל זמן ציוד ומתקנים הנמצאים תחת השגחת -בקשר עם מתן השירותים על
 הקבלן, והוא מתחייב להשלים כל אובדן ולתקן כל נזק, כאמור, ללא דיחוי.

לכל אבדן ו/או נזק ו/או קלקול לציוד מכל סוג ותאור הנמצא בלעדית הקבלן אחראי  14.4
 פוטר והואבקשר עם ביצוע השירותים  ול ידי מי מטעמו/או ע ובשימושו או שהובא על יד

 .כאמור לציוד שיגרם אובדן או/ו נזק מכל המועצה את

, מכל אחריות לכל הו/או כל אדם הנמצא בשירות הו/או עובדי המועצההקבלן פוטר את  14.5

שהם באחריותו על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין ומתחייב לשפות ו/או אובדן ו/או נזק 
מיד עם קבלת דרישה בכתב, את המועצה ו/או את עובדיה ו/או את  באופן מלא,לפצות 

שלוחיה בכל סכום בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או הוצאה שתגרם לה בגין אובדן ו/או נזק 
לגוף ו/או לרכוש שהם באחריותו על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין, לרבות הוצאות משפטיות 

תודיע לקבלן על קבלת תביעה כאמור בתוך זמן סביר ואחרות בקשר לכך. המועצה 
 מקבלתה ותאפשר לו להתגונן מפניה. 

  ביטוח .15

מבלי לפגוע באחריות הקבלן על פי הסכם זה ועל פי כל דין, ממועד תחילת תקופת  15.1
ההתקשרות או ממועד תחילת מתן השירותים, לפי המוקדם ולמשך כל תקופת ההתקשרות 

ייב הקבלן לערוך ולקיים על חשבונו בחברת ביטוח מורשת כל הארכה שלה(, מתח לרבות)
כחוק לעריכת ביטוחים בישראל, את הביטוחים המפורטים בטופס האישור על קיום 

המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן:  כנספח ט'מסומן  -ביטוחים 
 "(, אצל חברת ביטוח המורשית בישראל.אישור קיום ביטוחים"

 :הסעיפים הבאיםמתחייב הקבלן לכלול את ליסות הנזכרות בכל הפו 15.2

 :ו/או המועצה הקבלן –בפוליסות הינו "המבוטח" שם  15.2.1
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כל יישוב מישובי המועצה ו/או לרבות : הכיסוי הביטוחי"המועצה" לעניין  15.2.2
 ת בת ו/או עובדים של הנ"ל.וו/או חברתאגידים עירוניים 

ת המועצה בגין ו/או בקשר עם א ביטוח אחריות כלפי צד שלישי מורחב לשפות 15.2.3

 .ומי מטעמו בביצוע השירותים  הקבלןמעשה או מחדל של 

אחריות  האת המועצה היה ותוטל עלי שפותמורחב לביטוח חבות מעבידים  15.2.4
 הקבלןלנזקים בגין תאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע שיגרמו לעובדי  הכמעביד

 בקשר עם ביצוע השירותים.

בגין ו/או בקשר עם הפרת  ועצהרחב לשפות את המביטוח אחריות מקצועית מו 15.2.5
 חובה מקצועית של הקבלן ומי מטעמו בביצוע השירותים.

ביטוח אחריות מקצועית יכלול תאריך רטרואקטיבי לא יאוחר ממועד התחלת  15.2.6

 .ועצהביצוע השירותים המקצועיים למ

 חריג רשלנות רבתי לא יחול בפוליסות . 15.2.7

הפועל בשמו ומטעמו כל על פי דין  ו/או ן הקבלאחריותו של הביטוח יכסה את  15.2.8
 ולרבות אחריותו בגין קבלני משנה מטעמו. של הקבלן

בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי בפוליסות, סכום השתתפות עצמית  15.2.9

 . ₪ 100,000ביטוח הנובעים מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך 

, למעט כלפי מי הובדיביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי המועצה ו/או ע 15.2.10
 .שגרם לנזק בזדון

 רשתימסהביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ו/או לשנוי תנאיהם לרעה, אלא לאחר  15.2.11

 60במכתב רשום, ע"י הקבלן ו/או חברת הביטוח מטעמו, הודעה בכתב, למועצה 
 .יום לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש

 כלשהי בדרך מגביל או מקטין או המפקיע( כזה יש אם) הקבלן בפוליסות סעיף כל 15.2.12

 וכלפי המועצה כלפי יופעל לא אחר ביטוח קיים כאשר  הקבלן מבטחי אחריות את
", ראשוני ביטוח" הוא ל"הנ הפוליסות פי על הביטוח  המועצה ולגבי, מבטחיה

 השתתפות זכות ללא, תנאיו לפי המגיע השיפוי במלוא המועצה את המזכה
 ממבטחי תביעה זכות הקבלן של הביטוח לחברת שתהיה בלימ המועצה בביטוחי
-א"תשמ הביטוח חוזה לחוק 59 בסעיף כאמור החיוב בנטל להשתתף המועצה

 כלפי כפל ביטוח של טענה על מוותר  הקבלן מבטחי, ספק הסר למען. 1981
 . מבטחיה וכלפי המועצה

"ביט" של קבוצת יקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות ה 15.2.13

 התקפות במועד התחלת הביטוח. כלל ביטוח

ללא כל דרישה מצד המועצה, הקבלן מתחייב להמציא לידי מועצה עם החתימה על הסכם  15.3
זה, את אישור הביטוח כשהוא חתום על ידי מבטחו. הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי המצאת 

מקדמי למתן השירותים על אישור הביטוח כשהוא חתום על ידי המבטח הינו תנאי מתלה ו
ידו, ואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל 

 להפקיד הקבלן מתחייב, יום לפני מועד תום תקופת ביטוחי הקבלן 14-דין. לא יאוחר מ 
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, תנוספו ביטוח לתקופות תוקפו הארכת בגין לעיל כאמור הביטוח אישור את המועצה בידי
 .ביטוח לערוך התחייב בה התקופה כל ולמשך ביטוח תקופת מידי

 למועצהרשאית, אך לא חייבת, לדרוש מהקבלן להמציא את פוליסות הביטוח  המועצה 15.4

 תיקון/או ו שינוי כל ולבצע כאמור הפוליסות את להמציא ויתבקש היהוהקבלן מתחייב 
 .המועצה שתדרוש התאמה/או ו

בת, לבדוק את אישור הביטוח שיומצא על ידי הקבלן כאמור המועצה רשאית, אך לא חיי 15.5
לעיל, והקבלן מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה שיידרשו על מנת להתאים 
את הביטוחים נשוא אישור הביטוח להתחייבויותיו על פי הסכם זה. הקבלן מצהיר כי 

לעיל אינה מטילה על זכויות המועצה לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט 
המועצה ו/או מי מטעמה כל חובה ו/או כל אחריות לגבי הביטוחים נשוא אישור הביטוח, 
טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי היעדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת 

על הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט 
 יל ובין אם לאו, בין אם נבדק אישור הביטוחים ובין אם לאו.לע

הקבלן מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם  15.6
ולחדשם מעת לעת לפי הצורך ולא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את 

ההשתתפויות העצמיות  תוקף הביטוחים. יודגש, כי הקבלן יישא בכל מקרה בסכומי
 הנקובים בביטוחי הקבלן.

מובהר כי, אין בעריכת הביטוחים על ידי הקבלן כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא  15.7

מהתחייבויותיו בהתאם להסכם זה או כדי לשחרר את הקבלן מחובתו לשפות ו/או לפצות 
כל דין. תשלום  את המועצה בגין כל נזק שהקבלן אחראי לו על פי הסכם זה ו/או על פי

תגמולי ביטוח כלשהם לא יהיה בהם אלא כדי להפחית מסכום השיפוי ו/או הפיצוי לו יהיו 
 זכאים המועצה ו/או מי מטעמה בגין נזק או הפסד.

מוסכם כי קביעת גבולות האחריות ואו היקף הכיסוי הביטוחי כמפורט באישור עריכת  15.8
ל הקבלן שאינה פוטרת אותו ממלוא הביטוחים הינה בבחינת דרישת מינימום המוטלת ע

חבותו לפי הסכם זה. על הקבלן לבחון את חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות 
בהתאם. הקבלן מצהיר ומאשר בזאת כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי 
המועצה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או היקף הכיסוי 

 וחי שהוצא על ידו. הביט

הקבלן פוטר את המועצה ו/או מי מטעמה מאחריות לכל אובדן ו/או נזק לרכוש המובא על  15.9
ידו ו/או מי מטעמו לחצרי המועצה ו/או המשמש לצורך מתן השירות, ולא תהיה לו כל 
טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המועצה ו/או מי מטעמה בגין אובדן ו/או נזק כאמור; 

 כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם נזק בזדון. הפטור

 שמירת סודיות .16

הקבלן מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל גורם,  16.1
במישרין, בעקיפין ו/או בכל דרך שהיא, כל מידע, ידיעה, סוד מסחרי, נתונים, חפץ, מסמך 

"( שיגיעו מידע סודיהכלל  )להלן: " מכל סוג שהוא או כל דבר אחר שלפי טיבם אינם נכסי
עקב או בקשר להסכם זה, בתוקף או בקשר עם ביצועו  ואו מי מטעמ ולידי הקבלן, עובדי
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ללא אישור  -ו/או בקשר עם המועצה, וזאת במהלך ביצוע ההסכם, לפניו ו/או לאחר מכן 
 המועצה מראש ובכתב.

או שיגיעו  ומסמך רשמי שנמסר להקבלן מתחייב לשמור בתנאים בטוחים כל מידע סודי או  16.2

 עקב ביצוע הסכם זה, בתוקף או בקשר עם ביצועו או בקשר עם המועצה.  ואלי

בדבר הסדרים מיוחדים לעניין שמירת סודיות, לרבות תת לקבלן הוראות המועצה רשאית ל 16.3
קביעת הסדרי בטחון מיוחדים, הסדרי מידור או נוהלי עבודה מיוחדים והקבלן מתחייבת 

 אחר דרישות המועצה בנדון.  למלא 

הקבלן מתחייב שלא להשתמש במידע סודי למטרה כלשהי מלבד לביצוע הסכם זה, אלא  16.4
 באישור מראש ובכתב מאת נציג המועצה המוסמך. 

הקבלן מתחייב למסור למועצה מיד עם סיום מתן השירותים על פי הסכם זה את כל המידע  16.5

ם וכן כל מידע, מסמך או נכס שנמסר לה על הסודי שנאסף על ידו במסגרת מתן השירותי
ידי המועצה, ולא להשאיר בידיו כל מידע כלשהו שנאסף על ידה במסגרת מתן השירותים 

 על פי הסכם זה.                                   

שמסירת מידע בניגוד לאמור לעיל, מהווה עבירה על חוק העונשין,  והקבלן מצהיר כי ידוע ל 16.6
עמיד למועצה המועצה בצורה יעם סיום הסכם זה מכל סיבה שהיא הקבלן  .1977-התשל"ז

בקשר לשירות ולביצוע  רשותומלאה, מסודרת ועניינית את כל הידע והמידע הנמצאים ב
"(. כל המידע יועבר למועצה ו/או לצד שלישי שתמנה המועצה, המידע" -הסכם זה )להלן 

ב, בע"פ ו/או כל אופן אחר(, בלוח זמנים בכל אופן שבו הוא קיים )בכתב, בקבצי מחש
שייקבע ע"י המועצה, וללא כל תמורה נוספת. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל המידע 

 הינו קניינו הבלעדי של המועצה.

הקבלן מתחייב לחתום ולהחתים כל מי שעובד אצלו ושעשוי להיחשף למידע כאמור על  16.7

במסמכי המכרז "התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים" המצורף  (א)נספח 
 כנספח למסמכי המכרז  ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה. 

 וחובות זכויות ה ו/או המחאה שלהעבר איסור .17

 הקבלן אינו רשאי להמחות ו/או להעביר את זכויותיו ו/או חובותיו עפ"י חוזה זה, אלא אם 17.1
 קיבל את הסכמת המועצה לכך בכתב, מראש ובאופן מפורש.

היא להתנגד להמחאת זכויות וחובות, ועל כן קרוב  הבזאת כי מדיניות ההמועצה מודיע
 זכויות או חובות. מחאה שלאשר בקשת הקבלן להתלוודאי שלא 

  שאר הקבלן בכל מקרה אחראי בפני המועצה לכליגם במקרה של הסבת זכויות או חובות י

 דבר הקשור לביצוע הוראות הסכם זה.

 המועצה תהיה רשאית להמחות את זכויותיה עפ"י הסכם זה, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.  17.2

 ערבות בנקאית .18

להבטחת התחייבויותיו עפ"י הסכם זה יפקיד הקבלן בידי המועצה ערבות בנקאית  18.1

 . ₪ 25,000אוטונומית וצמודת מדד בסך 
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ימים לאחר תום תקופת ההתקשרות. בחרה המועצה  30הערבות תעמוד בתוקפה למשך  18.2
ימים  30לממש תקופת אופציה עפ"י הסכם, יאריך הקבלן את תוקף הערבות עד למשך 

 לאחר תקופת תקופת האופציה.

המועצה תהיה רשאית לחלט את הערבות בהודעה חד צדדית שתימסר לבנק, לשם כיסוי  18.3

 הו של הקבלן בכל הקשור להסכם זה.נזקים שנגרמו לה כתוצאה ממעשה ו/או מחדל כלש

המועצה תהיה רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לראות בסכום הערבות משום פיצוי  18.4
 מוסכם עבור נזקיה.

 נציג המועצה .19

רכז המפעלים של מחלקת הנושא בתפקיד הוא עובד המועצה נציג המועצה לביצוע הסכם זה 

יתן תמעת לעת, ובלבד ש הה להחליף את נציגהזכות בידי המועצ"( נציג המועצההנוער )להלן: "

 על כך הודעה בכתב.

 שיפוט מקום .20

לבית המשפט המוסמך בעיר נוף הגליל תהיה סמכות בלעדית לדון בכל הצדדים מסכימים כי 
 תובענה הנובעת מהסכם זה.

 כתובות והודעות .21

 כתובת הקבלן והמועצה הינן  כמפורט בראש ההסכם. 21.1

יל, תיחשב כאילו נמסרה לקבלן, ובלבד שנשלחה בדואר כל הודעה שתימסר לכתובת דלע 21.2
 רשום.

. הודעה לפי סעיף זה תינתן והקבלן רשאי להודיע למועצה, מעת לעת, על שינוי בכתובת 21.3

 .מועצהלנציג ה

 ביקורת .22

חשב המועצה, המבקר הפנימי של המועצה או מי שמונה לכך על ידם, יהיו רשאים לקיים  22.1
ן לאחריה, ביקורת ובדיקה אצל הקבלן בכל הקשור במתן בכל עת, בין בתקופת ההסכם ובי

 השירות, או בתמורה הכספית נשוא הסכם זה.

ביקורת ובדיקה כמתואר לעיל יכללו עיון בספרי החשבונות ובמסמכים של הקבלן, לרבות  22.2

אלה השמורים במדיה מגנטית והעתקתם. בכלל זה תהיה הביקורת רשאית לדרוש הוכחות 
  לתשלום שכר כנדרש.

הקבלן מתחייב לאפשר ביצוע האמור ולמסור למבצעי הביקורת מיד עם דרישתם כל מידע  22.3

או מסמך כמתואר לעיל, וכן דוחות כספים מבוקרים על ידי רואה חשבון, ככל שישנם בידו. 
הקבלן מוותר בזאת על כל טענה בדבר סודיות או חיסיון או הגנת פרטיות בנוגע למידע או 

 ידי המועצה.לרשומות שיידרשו על 

הקבלן מתחייב לקיים את האמור לעיל גם בכל הקשור למידע הקשור לביצוע ההסכם ומצוי  22.4
 בידי צד שלישי. 
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 שינוי בהסכם או בתנאים .23

מוסכם על הצדדים כי כל שינוי בהסכם או בתנאים הכלליים יהיה תקף רק אם נעשה בכתב ונחתם 

תביעת זכות לא תחשב כוויתור על אותה . מוסכם כי הימנעות ממורשי החתימה בצדדיםעל ידי 
 זכות.

 לראיה באו הצדדים על החתום: 

 

_______________ 
 המועצה

 אישור
אני הח"מ ___________, עו"ד/ רו"ח 
מאשר כי הסכם זה נחתם על ידי מורשי 

 החתימה במועצה. 
 

__________ 
 חתימה

______________ 
 הקבלן

 
 אישור

רו"ח אני הח"מ ___________, עו"ד/ 
מאשר כי הסכם זה נחתם על ידי מורשי 

 החתימה בקבלן. 
 

__________ 
 חתימה
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 נוסח ערבויות –נספח ה' 

 נוסח ערבות המשתתף שיש לצרף להצעה יהיה כדלקמן:

 לכבוד
 המועצה האזורית עמק יזרעאל

 
 ג. א. נ.,

 
בלבד  ___( ₪__________ )___________הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

"(, כשהוא צמוד למדד כמפורט להלן, המגיע או עשוי להגיע לכם מאת: סכום הערבות)להלן: "
, 04/022_________________________________________ בקשר עם מכרז מס' _

____________________ 

 לצרכי ערבות זו "מדד" משמעו: מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי כולל אותו מדד אף אם יתפרסם על ידי מוסד ממשלתי אחר וכן 
כולל כל מדד רשמי שיבוא במקומו, בין אם יהיה בנוי על אותם נתונים עליהם בנוי המדד הקיים 

 ובין אם לאו.

 "( כיהמדד החדשאם יתברר מהמדד שיתפרסם לאחרונה לפני התשלום עפ"י ערבות זו )להלן: "
המדד החדש עלה לעומת המדד שפורסם ביום ____________ היינו ________ נקודות )להלן: 

"(, אזי יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד המדד היסודי"
 "(.סכום הערבות המוגדלהחדש לעומת המדד היסודי )להלן: "

היסודי או נמוך ממנו לא יחול שינוי בסכום למניעת ספק, אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד 
 הערבות.

אנו נשלם לכם מפעם לפעם, בכל מקרה, תוך שבעה ימים לאחר יום קבלת דרישתכם הראשונה 
בכתב, כל סכום בגבול סכום הערבות המוגדל, מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש 

נו לשלם עפ"י כל דרישותיכם גם יחד תחילה תשלום מהחייב, ובלבד שהסכום הכולל שיהיה עלי
 לא יעלה על סכום הערבות המוגדל.

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ______________ ועד בכלל וכל דרישה על פיה צריכה להגיע 
בכתב למשרדי הסניף החתום מטה שמענו הוא: _____________________ 

ל, בשעות שבהן הסניף הח"מ פתוח ______________________, לא יאוחר מאשר בתאריך הנ"
לקבלת קהל. דרישה שתגיע אלינו לאחר המועד הנ"ל, לא תיענה. מודגש בזה כי דרישה בכתב, 
כאמור לעיל, אינה כוללת דרישה שתגיע לבנק באמצעות הפקסימיליה, מברק או כל אמצעי 

 אלקטרוני אחר וזו לא תחשב כ"דרישה" בהתאם לכתב ערבות זה. 

 זו לטובת שניים או יותר, כי אז כל תשלום על פיה ייעשה לכולם יחד.הוצאה ערבות 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.
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 נוסח ערבות הביצוע יהיה כדלקמן:

 לכבוד

 המועצה האזורית עמק יזרעאל
 

 ג. א. נ.,
 

בלבד  ________ )________________(₪הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 
"(, כשהוא צמוד למדד כמפורט להלן, המגיע או עשוי להגיע לכם מאת: ום הערבותסכ)להלן: "

_________________________________________ בקשר עם 
.____________________________________ 

לצרכי ערבות זו "מדד" משמעו: מדד תשומות הבניה המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית 

כולל אותו מדד אף אם יתפרסם על ידי מוסד ממשלתי אחר וכן  לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי
כולל כל מדד רשמי שיבוא במקומו, בין אם יהיה בנוי על אותם נתונים עליהם בנוי המדד הקיים 

 ובין אם לאו.

"( כי המדד החדשאם יתברר מהמדד שיתפרסם לאחרונה לפני התשלום עפ"י ערבות זו )להלן: "
, היינו )המדד הידוע ביום הוצאת הערבות(ד שפורסם ביום המדד החדש עלה לעומת המד

"(, אזי יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור המדד היסודי________ נקודות )להלן: "
 "(.סכום הערבות המוגדלזהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי )להלן: "

י או נמוך ממנו לא יחול שינוי בסכום למניעת ספק, אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד היסוד
 הערבות.

אנו נשלם לכם מפעם לפעם, בכל מקרה, תוך שבעה ימים לאחר יום קבלת דרישתכם הראשונה 

בכתב, כל סכום בגבול סכום הערבות המוגדל, מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש 
לם עפ"י כל דרישותיכם גם יחד תחילה תשלום מהחייב, ובלבד שהסכום הכולל שיהיה עלינו לש

 לא יעלה על סכום הערבות המוגדל.

ערבות זו תישאר בתוקפה עד )תום תקופת ההתקשרות( וכל דרישה על פיה צריכה להגיע בכתב 
למשרדי הסניף החתום מטה שמענו הוא: _____________________ 

הסניף הח"מ פתוח  ______________________, לא יאוחר מאשר בתאריך הנ"ל, בשעות שבהן
לקבלת קהל. דרישה שתגיע אלינו לאחר המועד הנ"ל, לא תיענה. מודגש בזה כי דרישה בכתב, 
כאמור לעיל, אינה כוללת דרישה שתגיע לבנק באמצעות הפקסימיליה, מברק או כל אמצעי 

 אלקטרוני אחר וזו לא תחשב כ"דרישה" בהתאם לכתב ערבות זה. 

 ם או יותר, כי אז כל תשלום על פיה ייעשה לכולם יחד.הוצאה ערבות זו לטובת שניי

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.
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 מוגבלויות עם לאנשים הולם ייצוג בדבר תצהיר – 7.4.7 נספח
 

 וכי האמת את לומר עליי כי שהוזהרתי לאחר. ______________ז.ת_____________  מ"הח אני

 :כדלקמן בכתב זאת מצהיר, כן אעשה לא אם בחוק העונשים לכל צפוי אהיה

"(, החברה: "להלן_________________________________ ) במציע חתימה זכות בעל אני .1
 .החברה בשם זה תצהיר לתת ומוסמך

 :מהשניים אחד מתקיים בחברה כי מצהיר אני .2

 חוק – להלן) 1998-ח"התשנ, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות .2.1

  - או; החברה על חלות לא( זכויות שוויון

 .אותן מקיימת והיא החברה על חלות זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות .2.2

 .אמת תצהירי ותוכן חתימתי זו, שמי זה כי מצהיר אני .3

 
________________ 

 חתימת המצהיר
 

 

 אישור

 :כדלקמן זהב מאשר ד"עו________ מ"הח אני

 מוכר. __________ / ז.ת באמצעות עצמו זיהה אשר______, ה"ה בפניי הופיע________ ביום .4

 בחוק הקבועים העונשים לכל צפוי יהיה וכי האמת את לומר עליו כי שהזהרתיו ולאחר, אישית לי
 .זו הצהרה על בפניי חתם, כן יעשה לא אם

 .החברה בשם לחתום מוסמך ל"הנ החותם .5
 
 

________________ 
 התצהיר מקבל חתימת
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 אישורים/התחייבויות -נספח ז' 

 לתנאי הסף  7.4.6אישור לעניין סעיף  .1

אני הח"מ רו"ח __________________ מרחוב ______________ המבקר את  
"(, מאשר בזאת המציע)להלן: "ז. מס'  ______________  ____________ שמספרו/נושא ת.

לכל עובדיו כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, בקביעות שכר , 2020כי המציע שילם בשנת 
, ובכל מקרה לא ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו, במידה שחלים עליו

 פחות משכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים כנדרש. 
 

 ______________ 
 םש

____________ 
 תאריך

___________ 
 חתימה + חותמת

 לתנאי סף 7.4.10אישור לעניין סעיף  .2

"(, מתחייב בזאת המציעאני הח"מ _____________ נושא ת. ז. מס' _____________ )להלן: "

 . רשותמוחשב בכתב, לעמוד בדרישה לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מ
 

______________ 
 תאריך

________________ 
 חתימה

 אישור

אני הח"מ ____________ עו"ד שבשירות / רו"ח המבקר/ת את  ____________ 
"( מאשר/ת בזאת כי המציע חתם על המציעשמספרו/נושא ת.ז. מס' __________)להלן: "

 . מורשותות מחשב התחייבות זו לעמוד בדרישה לעשות שימוש אך ורק בתוכנ
 

 ______________ 
 שם

____________ 
 תאריך

___________ 
 חתימה + חותמת

 (במידה והמציע תאגידאישור מורשה חתימה ) .3

אני הח"מ ______________ נושא ת. .ז. מס' ______________ מורשה חתימה מטעם 
זאת בכתב, "( מתחייב בהמציע_______________ שמספרו ______________ )להלן: "

 . מורשותלעמוד בדרישה לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מחשב 
 

______________ 
 תאריך

________________ 
 חתימה

 אישור

אני הח"מ ____________ עו"ד שבשירות / רו"ח המבקר/ת את  ____________  .4

בישראל שמספרו/נושא ת.ז. מס' __________)להלן: "המציע"( מאשר/ת בזאת כי המציע רשום 
על פי דין וכי ה"ה __________ אשר חתם על התחייבות זו בפניי, התחייבות לעמוד בדרישה 

 מועצה, מוסמך לעשות כן בשמו. הלעשות שימוש אך ורק בתוכנות מחשב מ

 ______________ 
 שם

____________ 
 תאריך

___________ 
 חתימה + חותמת
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 לתנאי הסף 7.4.9 התחייבות לעניין סעיף .5

"(, המציעמס' _____________ )להלן: " / תאגיד אני הח"מ _____________ נושא ת. ז.

 מתחייב בזאת בכתב, לעמוד בכל הדרישות שבמפרט מכרז זה ללא יוצא מן הכלל. 

 
______________ 

 תאריך
________________ 

 חתימה

 

 אישור

ירות/רו"ח המבקר/ת את ________ שמספרו / נושא ת.ז. אני הח"מ ___________ עו"ד שבש .6

מס' _______ )להלן: "המציע"( מאשר/ת בזאת כי המציע רשום בישראל על פי דין וכי ה"ה 
_______ אשר חתם על התחייבות זו בפניי, התחייבות לעמוד בכל הדרישות שבמפרט מכרז זה 

 ללא יוצא מן הכלל, מוסמך לעשות כן בשמו.

 

________ ______ 
 שם

____________ 
 תאריך

___________ 
 חתימה + חותמת
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 ניסיון המציע -' חנספח 

 

השנים  5-נשוא המכרז ב לפעילותעל המציע לציין פרטים בדבר ניסיונו במתן שירותים בסדר גודל דומה 
 .האחרונות 

 מגופים דומים בגודלם לנשוא מכרז זה.  המלצות 3אנו מבקשים לפחות 

 
כתב המלצה מ הערות

 מצורף? 
פרטים בדבר 

 אנשי קשר
יש לציין שם, 
כתובת ומס' 

 טלפון ונייד

 -תקופת
אספקת 
 השירות

יש לציין )
משנה ועד 

 (שנה

פרטים 
בדבר 

השירות 
-שניתן על

 ידי המציע 

שם 
 / המוסד

לו  וףהג
ניתן 

 השירות

 

      1 

      2 

      3 

      4 

      5 

      6 

      7 

      8 
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 )למילוי על ידי המציע( בביצוע התכניתניסיון 

 

 

 

 המתבקשות לצורך ניקוד ההצעה.  מינימוםהדרישות המפורטות בטבלה הינן דרישות 

 תר ודוגמאות נוספות מעבר לדרישות המינימום.הקבלן רשאי לספק פרטים רבים יו

 הטופס נועד ליצירת אופן דיווח אחיד.

 מהווה תחליף למסמכים השונים אותן הקבלן נתבקשה לצרף במסגרת הצעתה.  הטבלה אינה

  מכתבי המלצה לפחות. 2 -ממליצים ו 5על המציע לצרף רשימה הכוללת 

 

 

בסדר גודל דומה בשנתיים  פעילויות 5פירוט ההיקף של 
 האחרונות 

 )קהל היעד, מספר המשתתפים,(.
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 אישור עריכת ביטוחים -'  טנספח 
 

 :האישור הנפקתתאריך  ום ביטוחים אישור קי

בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט  ביטוח פוליסתאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין 

 ים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.התנאים הקבוע
 האישור מבקש מעמד העסקה אופי מבוטחה האישור מבקש

האזורית עמק  ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹהמועצה
כל יישוב  /אוויזרעאל 

מיישובי המוצעה ו/או 
 תאגידים עירוניים ו/או 

ועובדים של חברות בנות 
 .הנ"ל

 שם
 
 

 "ןנדל☐
  שירותים☐
 מוצרים  אספקת☐
 אבטחה שירותי:  אחר☐

 שמקיימת לאירועים ורפואה
ו/או שירותים  הנוער מחלקת
 נלווים.

 משכיר☐
 שוכר☐
 זכיין☐
 משנה קבלני☐
 שירותים מזמין☐
 מוצרים  מזמין☐
 : ______אחר☐

 .ז./ח.פ.ת
____________ 

 .ז./ח.פ.ת
 

 מען
 עפולה,  90000.ד ת

 מען
 

 כיסויים
 הביטוח סוג

לפי  חלוקה
אחריות  גבולות

 ביטוח סכומיאו 

 מספר
 הפוליסה

 נוסח
 ומהדורת
 הפוליסה

 תאריך
 תחילה

 תאריך
 סיום

/ האחריות גבול
 ביטוח סכום

נוספים בתוקף  כיסויים
 וביטול חריגים 

 בהתאם כיסוי קוד לציין יש
 'ד לנספח

 מטבע סכום

 פיכל אחריות
 שלישי צד

 ביט 
______ 

 אחריות צולבת  302  ₪ 10,000,000  
 שיפוי הרחב 304
 קבלנים וקבלני משנה  307
ויתור על תחלוף לטובת  309

 מבקש האישור 
 "להמלתביעות  315
 ראשוניות 328
רכוש מבקש האישור יחשב  329

 כצד ג 

חריג אחריות 
מקצועית לא 
יחול על נזק 

 יגוף

 אחריות
 בידיםמע

 ביט 
______ 

ויתור על תחלוף מבקש  309  ₪     20,000,000  
 האישור 

מבוטח נוסף היה ויחשב  319
 כמעבידם 

 ראשוניות  328
אחריות 

 מקצועית
 אובדן מסמכים 301  ₪ 4,000,000    

 אחריות צולבת  302
 הרחב שיפוי 304
ויתור על תחלוף לטובת  309

 מבקש האישור 
 עובדים מרמה ואי יושר 325
עיכוב /שיהוי עקב מקרה  327

 ביטוח
 ראשוניות 328
 חודשים. 6תקופת גילוי  332

השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך  פירוט
 (*:'גהרשימה המפורטת בנספח 

 אבטחה 001
 שירותים רפואיים 095

 * סההפולי/שינוי ביטול

 הודעה  משלוח לאחר יום  60ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי
 בדבר השינוי או הביטול. האישור למבקש

 האישור חתימת
 :המבטח

  *** ניתן להציג אחריות מקצועית כחלופה לביטול החריג בביטוח צד שלישי


