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 מסמך א'

 מבני חינוך  לביצוע עבודות תיקון והתקנת מזגנים במוסדותבזה הצעות  מוזמנות
 במועצה האזורית עמק יזרעאלומבני ציבור 

 5/2022מכרז מס' 

 
 

 מציעים להציע הצעותיהם(, מזמינה בזאת "המזמינה" "מועצה)להלן: "  מועצה אזורית עמק יזרעאל .1
הכל בהתאם לתנאים , חינוך ומבני ציבורמבני קון והתקנת מזגנים במוסדות תיביצוע עבודות ל

במסמכי המכרז )להלן:  יא'כנספח המכרז ונספחיו, לרבות בהסכם, המצורף המפורטים במסמכי 
 (;"העבודהאו " "השירותים"
 

 מזגניםמובהר בזאת , כי המועצה תהא רשאית להזמין מאת הזוכה במכרז, אספקה והתקנה של 
 יר הזול ביותר ליחידה, כפי שהוצע ע"י הזוכה על גבי נספח ההצעה.נוספים ומחירם ייקבע עפ"י המח

 
תיקון מערכות מיזוג קיימות והתקנת מזגנים חדשים למען הסר ספק, יובהר להלן כי, המדובר ב

המכרז כולל  .צורכי המועצהפי וזאת בהתאם לדרישות המועצה מעת לעת בהיקפים משתנים ועל 
 כבה וזאת כמפורט בכתב הכמויות. אספקת מזגנים, פירוק מזגנים והר

 

הזוכה במכרז יבצע את העבודות נשוא המכרז בהתאם לתנאי המכרז, תנאי החוזה, המפרטים  .2
 והתוכניות המצורפים למסמכי המכרז.

 
 

. למועצה אופציה חד "(תקופת ההתקשרת)להלן: " חודשים( 12 לשנה ) תקופת ההתקשרות הינה .3
תקופות )להלן " חודשים כל פעם 12תקופות נוספות של בע ארצדדית להאריך תוקף החוזה למשך 

 .  "(האופציה
 

 הקריטריונים לבחירת הזוכה הם קריטריונים של מחיר ואיכות, כמפורט במסמכי המכרז. .4
 

המועצה אינה מתחייבת להזמין מהזוכה כמות מנימאלית של התקנות ו/או שירותי תחזוקה, והיא  .5
 , מנותני שירות אחריםרשאית לבצע הזמנות נוספות/ אחרות

 

  במשרדי המזמינה ונוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום, ניתן לרכושאת מסמכי המכרז  .6
אשר ישולמו בהמחאה לפקודת ₪,  500תמורת סך של  בבוקר  10.00בשעה  26/6/2022החל מיום 
 .סך זה לא יוחזר בשום מקרההמזמינה. 

 
 

שבמשרדי המועצה, תוך ציון מס' המכרז על גבי  , במעטפה סגורה, בתיבת המכרזיםתוגשההצעות  .7
ההצעות תוגשנה במסירה ידנית בלבד.  . 15.00: בשעה  5/7/2022המעטפה, וזאת עד ולא יאוחר מיום 

 אין לשלוח הצעות בדואר ו/או בכל דרך אחרת, מלבד מסירה ידנית.
 

ריך שתעמוד בתוקף עד לתא ₪(ה אלף )עשרים וחמיש₪  25,000המציע יצרף ערבות בנקאית בסך  .8
 .1ו' נספח נוסח הערבות יהיה כנוסח  10/10/2022

 
בכל מקרה של סתירה בין האמור בפרסום זה לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי  .9

 המכרז.
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בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לרבות בהתחשב בניסיונו של המשתתף, בתקציבה, בהצעת המועצה,  .10
מחיר, תקבע את הזוכה במכרז והאם תתקשר עם מציע אחד לביצוע השירותים, כולם או חלקם, ה

 . או שתבצעם בשלבים או שתפצלם בין המשתתפים, בין טרם כריתת ההסכם וכן במהלך

 

 לניקוד בהתאם, הסף בתנאי עמדו אשר המציעים מדרג את "( תקבעהוועדה)להלן: " המכרזים ועדת .11
 (; "יםהמציע מדרג": להלן)

 

 המיטיב באופן דעתה לשיקול ובהתאם המציעים למדרג בהתאם, במכרז ההזוכ את הועדה תבחר .12
 בין השירותים אספקת פיצול תוך לרבות, הנחוצים במועדים השירותים אספקת למען המועצה עם
 ; מציעים' מס

 

             ,המציעים למדרג בהתאם נוספים מציעים עם להתקשר רשאית תהא המועצה,לאמור בנוסף .13
 לצרכי בהתאם שנקבעו הזוכים למספר כתוספת או הזוכים אחד עם ההתקשרות ותופסק היה

 .המועצה
 

 בהתאם וכן, זה במסמך המפורטים לתנאים ובהתאם המצורפים הנספחים לפי יבוצעו העבודות כל .14
 .במהלך אספקת השירותים מטעמה מי או המועצה י"ע שיינתנו להוראות

 
 
 

________________ 
 ראש המועצה       
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 מסמך ב'         

 תנאי המכרז והוראות למשתתפי המכרז
 

 כללי: .1
מזמינה בזאת הצעות   המועצה" ו/או "המזמינה"(ורית עמק יזרעאל )להלן: "המועצה האז

ציבור )להלן:  לתחזוקת ותיקון מערכות מיזוג וכן התקנת מזגנים חדשים במוסדות חינוך ובמבני

 כמפורט במסמכי המכרז. "השירות" ו/או "העבודה"(

 

 מסמכי המכרז: .2
 

 מסמך א': הזמנה להציע הצעות

 מסמך ב' תנאי המכרז והוראות למשתתפי המכרז

 הצהרת משתתף -נספח א'     

 פרופיל המציע   -נספח ב'

 אישור הכנסות -נספח ג'

 עפ"י חוק עסקאות גופים  ציבוריים –נימום תצהיר חוק עובדים זרים וחוק שכר מי -נספח ד'

 תצהיר בדבר ניסיון קודם -נספח ה'

 הצעת משתתף -נספח ו'

 ערבות מכרז -1נספח ו'

 תצהיר אי תיאום מכרז ובדבר היעדר חשש לניגוד עניינים; -נספח ז'

 הצהרה בדבר היעדר קרבה לעובד מועצה ו/או חבר מועצה -נספח ח'

 העסק בשליטת אשה; אישור ותצהיר כי -נספח ט'

 טופס הסכמה להיבחר כ"זוכה נוסף"; -נספח י'

 ההסכם  ההתקשרות -נספח יא'

 מפרט טכני לתיקון והתקנת מערכות מיזוג אויר מוסדות חינוך -נספח יב'

 מחירון לתיקון והתקנת מערכות מיזוג אויר מוסדות חינוך -נספח יג'

  קשרותנוסח ערבות בנקאית לביצוע הסכם ההת –נספח טו' 

 נספח ביטוח ואישור קיום ביטוחים –נספח טז' 
 

 כל המסמכים המפורטים לעיל )כולל התנאים הכלליים, ההסכם ונספחיו( ייקראו להלן:
 
  מסמכי מכרז"." 

על אף האמור במסמכי המכרז, לרבות בנספחים ו/או בהסכם, אין המועצה מתחייבת לכמות 

 בכפוף לאישור תקציבי.מסוימת של עבודות,  הכל בהתאם לצורך ו
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 מטרת ההתקשרות .3
 

ובהתאם להוראות  'גי -' וביכנספח המצורפים והמחירון למפרטים  בהתאם יסופקו השירותים 3.1

 המועצה.

 השירות יידרש מפעם לפעם בהיקפים משתנים ועל פי צורכי המזמינה. 3.2

כל עבודה  יובהר כי רשימת השירותים שלעיל הינה רשימה פתוחה אליה יכולה המועצה לצרף 3.3

 לשיקול דעתה הבלעדי.לצרכיה והנדרשת להשלמת אספקת השירותים הנדרשים, הכל בהתאם 

מיד או  3.2מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי, המזמינה אינה מתחייבת כי תפעל כאמור בסעיף   3.4

דה במיבסמוך לזכייה במכרז, אם בכלל. למציעים ו/או לזוכה במכרז לא תהא כל טענה ו/או דרישה 

 .ולא תימסרנה לו הזמנות בכלל ו/או תימסרנה לו הזמנות בשיעורים השונים מאלה המפורטים 

 השירותים יינתנו בהתאם להזמנות שתתקבלנה, ככל שתתקבלנה מהמועצה. 3.5

 הזכות את לעצמה שומרת וכן כלשהו בהיקףאו שירותים  עבודות להזמין מתחייבת אינה המזמינה 3.6

 אילוצים , בין היתר בשלוהמוחלט הבלעדי דעתה שיקול לפישירותים או להגדיל את היקף ה להקטין

 הציע אותה ההצעה לשינוי לתביעה עילה במכרז למציע תקנה לאכאמור  הקטנה או הגדלה ם.תקציביי

 במידה המזמינה כנגד דרישה או/ו תביעה או/ו טענה כל על מוותר המציע. אחרת תביעה לכל או במכרז

 המפורטים במכרז.  מאלה השונים בשיעורים הזמנות לו תימסרנה או/ו בכלל הזמנות לו תימסרנה ולא

 החלטות קבלת ולצורך בלבד אומדן לצורך הן המכרז וביתר מסמכיבכתב הכמויות  המצוינות הכמויות 3.7

, המכרז במסמכי מהרשום שונות תהיינה בפועל שתבוצענה הכמויות .במכרז המשתתף בקשר להצעת

 קבוע יישארו היחידה מחירי. בכמויות השינוי בגין היה כל דרישה ו/או תביעהת ולמשתתפים במכרז לא

 תקופת ההתקשרות ולכל כמות שתידרש ע"י המזמינה.  לכל

, (על נספחיו) תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו על פי תנאי המכרז, החוזה המצורף לו 3.8

 מכי המכרז. נפרד ממס-המפרטים הטכניים, והצעת המציע, המהווים חלק בלתי

המציע הזוכה מתחייב לספק למזמינה את העבודות המפורטות במסמכי המכרז ובהזמנות העבודה  3.9

 . (כהגדרתה להלן)שיימסרו לו בהתאם לחוזה שייחתם עמו, במשך כל תקופת ההתקשרות 

; קיים מזגןעבודות פירוק  :בין היתר -מבלי לגרוע באמור במסמכי המכרז, העבודות עשויות לכלול  3.10

והכל על פי דרישות הדין כמפורט בחוזה ההתקשרות על נספחיו, וזאת בהתאם לתכניות, למפרטים, 

  לכתב הכמויות וליתר מסמכי המכרז.

כמו כן, העבודות יכללו קבלת כל האישורים מהרשויות המוסמכות וכל אישור אחר הנדרש על פי כל  3.11

אספקת כוח האדם, החומרים, הכלים, דין ,ביצוע ההכנות הדרושות וההסדרים הזמניים הדרושים, 

הציוד ,המכונות, וכל משאב אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנחוץ לשם ביצוע העבודות, וכן סילוק הפסולת 

  וביצוע השיקומים והשחזורים הנדרשים בתום הביצוע .
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ת מבלי לגרוע באמור במסמכי המכרז, העבודות יימסרו למזמינה כשהן מושלמות מכל בחינה ומוכנו 3.12

לשימוש, כאשר כל הטובין מוכנים לשימוש, ממלאים את יעודם וכאשר אתר העבודה מסודר ונקי, 

  בהתאם לקבוע במסמכי המכרז.

הזוכה במכרז יידרש לבצע את העבודות באופן שלא יהווה הפרעה או מטרד, תוך נקיטת כל אמצעי  3.13

  .הבטיחות הנדרשים, בהתאם לתכניות העבודה ובהתאם להוראות המזמינה

למען הסר ספק יובהר כי, הזמנת העבודות בהתאם למכרז זה ולחוזה המצורף לו תיעשה לפי שיקול  3.14

דעתה הבלעדי של המזמינה ומותנית באישור תקציבי. למציעים, לרבות לזוכה במכרז, לא יהיו כל 

 טענות לגבי היקף הזמנת העבודות, אף אם לא תוזמן עבודה כלל. בכל מקרה, מובהר כי הכמויות

והתשלום  -הכמויות הן על בסיס הערכה  בלבד ואין לראות בהן כמחייבת את המזמינה המפורטות בכתב

 לזוכה במכרז יהיה על פי העבודה שבוצעה בפועל.

 

 תקופת ההתקשרות .4

 

 )להלן: "תקופת ההתקשרות"(.חודשים קלנדריים  12הינה למשך  תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה, 4.1

חודשים כל פעם           12ית להאריך תוקף החוזה למשך ארבע תקופות נוספות של למועצה אופציה חד צדד

 . )להלן "תקופות האופציה"( 

מעת כן ו מראש שייקבעו וביעדים הזמנים בלוח לעמוד הזוכה הקבלן עלכי , להלן יובהר, ספק הסר למען 4.2

 .זה מכרז י"עפ תיםהשירו כלל תספקא מעןל(  "המפקח: "להלן) מועצהה מטעם הממונה י"עלעת 

 את להפסיק, הבלעדי דעתה שיקול ולפי עת בכל רשאית מועצההמבלי לגרוע מהוראות ההסכם,  4.3

 או/ו תביעות כל תהיינה לא ולזוכה, לזוכה בכתב יום 15 של מוקדמת בהודעה, זה הסכם פי על ההתקשרות

 לקבלתיהא זכאי , הזוכה; ככל שהפסקת ההתקשרות אינה נובעת ממחדליו של אחרות או כספיות, טענות

 וזאת ההתקשרות הפסקת למועד עד, ניתנו אם, בפועל ידו על סופקוש השירותים בגין לו המגיעה התמורה

 .הצדדים בין ההתקשרות בהסכם לאמור בהתאם

 ההסכם, ו/או המכרז מסמכי פי על מהתחייבויותיו יותר או אחת מילא לא הזוכה אם, לעיל האמור למרות 4.4

 דעתה לשיקול, הזכות שמורה מועצהל זה במקרה לאלתר; ההתקשרות את להפסיק איתרש תהא מועצהה

 .ההפרה לתיקון מוגדר זמן לזוכה להקציב האם, הבלעדי

 
 אחריות .5

 
 .במכרז ידו על סופקיםהמ מזגנים וכל יתר השירותים ה ולתקינות לטיב אחריותה קבלןה על 5.1

 הארוכה התקופה פ"ע מפרטב המצוינת התקופה או, יצרן אחריות תקופת עם מועצהל יסופקו מזגניםה כל 5.2

 נתקבלו מזגניםה כי מועצהה אישור קבלת ולאחר אספקהה מיום תחול מזגניםעל ה האחריות. מבניהן

 . רצונה לשביעות

התאמתם  חיבור לתשתיות,, תיקון לרבות השירותים לכל מלאה תהיה האחריות, האחריות בתקופת 5.3

 את ליתן מנת עלות ו/או שירות אחר שיידרש על וכל הובלה פירוק, התקנה, ,שטח ההצבהמדי למ

 (.קבלןה חשבון על הכל, כאמור) הנדרשת האחריות
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הזוכה הוא האחראי הבלעדי לביצוע הו, צד ג' כלש תסופק אחריות ע"יגם אם  כי, מובהר ספק הסר למען 5.4

 .מלוא התחייבויותיו עפ"י מסמכי מכרז זה

תם ספקו/או א העברתםייצורם ו/או  בעת גרם, לרבות אם נזגניםמיתגלה בש נזק כל כי, בזאת מובהר 5.5

 .קבלןה של הבלעדית באחריותו יהיה והפעלתם

 בהתאם וזאת, שבחוזה האחריות תקופת תום לאחר גם שיסופקו מזגניםל רותיש לתת יתחייב הקבלן 5.6

 .קבלןל מועצהה בין שייחתם ככל, שייחתם להסכם

 

 

 

 
 ושירות אספקה .6

 
 השירותים, תספקבא הכרוכות( והעקיפות הישירות) ההוצאות כל את יכלולהמציע,  ע"ישיוצע  המחיר 6.1

 בתוך תחומי הרשות.מזגנים ה התקנת  /צבתוה סידור, פריקה, הובלה, מנוף הוצאות כולל

 ממועדשבוע  בתוך מועצהה דרישות לפיהמזגנים וביצוע כלל השירותים נשוא המכרז  יהיו  תספקא 6.2

 . ההזמנה

 ויפתור סוג מכל ההזמנה של הביצוע שלבי כל לאורך מועצהה את שילווה מרכזי קשר ישא ימנה קבלןה 6.3

. השירות מתן במסגרת שתעלה בעיה לכל מענה לתת מוסמך יהיה הקשר איש. שלב בכל שתתעורר בעיה כל

 – 08:00 השעות בין' ו ובימי 17:00 – 08:00 השעות בין' ה-'א בימים זמינים יהיו, ומחליפ או, הקשר איש

13:00. 

 3, בהתאם להוראת  סעיף 2017 -ים, התשע"זספקמוסר תשלומים ל קהתשלום יהא בהתאם להוראות חו 6.4

(, היתה העסקה ממומנת, כולה או חלקה, באמצעות מימון חיצוני, רשאית 1על אף האמור בפסקה )(:"1)ו()

המימון החיצוני הרשות המקומית לדחות את מועד תשלום החלק היחסי מהתמורה שממומן באמצעות 

 ...."תשלום נדחה( –)בפסקה זו 

ו/או המממן. מהגורם המתקצב  קציבהתמורה לקבלן מותנית בקבלת הת, יובהר להלן כי, ספקלמען הסר  6.5

יגרור עיכוב בהעברת התמורה לקבלן. לקבלן לא תהא כל תביעה ו/או  מועצההתקציב לעיכוב בהעברת 

 דרישה ו/או טענה בשל כך.

 

  תפות במכרז שתתנאי סף לה .7
 

 המצטברים התנאים בכל, הצעות להגשת האחרון במועד שעומדים מי ,זה במכרז להשתתף רשאים
 :להלן המפורטים

 

 משפטית ישות ידי על תוגש ההצעה. בישראל כדין הרשומים תאגיד או שותפות או יישראל אזרח 7.1

 התאם ו/או "הקבלן", ב או "המציע"ו/ "המשתתף: "להלן תכונה) בלבד אחת

   לרבות הערבות ,  במכרז הנדרשים והאישורים המסמכים  כל כאשר (,להקשר המשפט   

  . בלבד במכרז המשתתף שם על יהיוהבנקאית   
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 וסמכותם בשמו החותמים זכויות, ע.מ /התאגיד רישום לגבי ד"עו /ח"רו אישור יצורף להצעה

 , .בחתימתם לחייבו

, 1969-ישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"טקבלן הרשום בפנקס הקבלנים, לפי חוק ר 7.2

 מתקני מיזוג אויר. נףבע 1ב 170בסיווג 

 ה בתנאי סעיף זה, על המציע לצרף אישור רישום מפנקס הקבלנים.להוכחת עמיד

 

רצופות לפחות בהתקנה ו/או תחזוקת מזגנים  שנים 3 –של  קודם ומוכח המציע הינו בעל ניסיון  7.3

חת לפחות או עבור חברה ציבורית ו/או חברה פרטית אשר ביצע עבורה עבור רשות מקומית א

ש"ח לפחות לכל אחת  300,000של כספי בהיקף ותחזוקת מזגנים/התקנת מזגנים באופן שוטף 

 . 2017-2020מהשנים 

 
עבורם ביצע את  –המציע יצרף להצעה המלצות מרשויות / גופים ציבוריים / גופים אחרים 

 העבודות.
 

 ה' -' וא', בהעמידה בתנאי זה יגיש המשתתף תצהיר בנוסח המצ"ב בנספח להוכחת 
 

 של, האויר מיזוג בתחום מעיסוקו נובע אשר, ממוצע שנתי כספי מחזור בעל להיות המציע על 7.4

 .2017-2020 מהשנים אחת בכל, מ"מע לפני, בשנה לפחות ₪ 1,000,000 -מ למעלה

 הינו ואם במכרז המשתתף שם יהיה על העסק רישיון. עסק לניהול רישיון על המשתתף לצרף העתק 7.5

 מי שם על או/ו מניותיו מבעלי מי שם על או/ו מי ממנהליו שם על או/ו שמו על שותפות או תאגיד

 .בהתאמה, מהשותפים

ו/או עובד  לא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל ממנהליוו/או על ידי בית משפט  לא הורשע בעבר משתתףה 7.6

בדבר  מועצהבית משפט, בגין עבירה שיש עמה קלון, או לחלופין, הוא מודיע לכתב אישום ל מעובדיו

  ל במעטפת המכרז בה יגיש הצעתו.וכליכתב אישום שכזה בנספח ש

ו/או מי מבעלי המניות שלו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מעובדיו,  שתתףעומדות נגד המכמו כן, לא 

לפירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים ו/או תביעות משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים 

 לתביעות חוב שיש בהן כדי להשפיע על המשך תפקוד המציע.  

 ים, המצ"ב. ילתנאים הכלל __בנספח מצורף היר בנוסח הציגיש תהמשתתף להוכחת תנאי זה,       

הוגש נגדו כתב  ו/אוהמשתתף ו/או מנהל של המשתתף הורשע בפלילים ובמידה  כיבזה,  מודגש      

בהתאם לקביעת היועץ המשפטי יש עמה קלון, ש בעבירהלפני הגשת הצעתו למכרז זה אישום 

בהגשת הצעתו מצהיר המשתתף ומסכים  למכרז. כלשהילא יוכל המשתתף להגיש הצעה , מועצהל

 הו/או דריש נהטעכל לו  אהכי לא תתהא סופית ותחייב אותו ו מועצהכי קביעת היועץ המשפטי ל

 לעניין זה. הו/או תביע

 להוכחת. העיר מועצת חבר או/ו מועצה לעובד מצהיר כי הוא וכל עובדיו אין להם קרבה המשתתף 7.7

 ח'.כנספח  המצורף בנוסח הצהרה לצרף המשתתף על זה תנאי
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כנספח            המצורף המשתתף יגיש תצהיר חתום כדין לעניין אי תיאום ההשתתפות במכרז, בנוסח 7.8
 ז'

 

נדרש להגיש את כל המסמכים ו/או האישורים שנדרשו לעיל בפרק זה וכל מסמך ואישור  תתףהמש 7.9
 אחר הנדרש להוכחת עמידתו בכל תנאי הסף האמורים.

 

 ₪. 500להצעתו קבלה על שמו המעידה על רכישת מסמכי המכרז בסך  יצרף  המציע 7.10
 

  ואישורים מסמכים .8
 

 :להלן המפורטים והאישורים המסמכים את אחת מעטפה בתוך להצעתו לצרף המשתתף על חובה
 

 ₪(אלף עשרים וחמישה ) ₪ 00025,על סך מית ואוטונלהצעה במכרז יש לצרף ערבות בנקאית  8.1

צמודה למדד המחירים לצרכן )כללי(  ,על ידי בנק בישראל, לבקשת המשתתף במכרזשהוצאה 

 '1ו'בנספח צ"ב , בהתאם לנוסח הערבות הרמועצהלפקודת ה )להלן: "המדד"(,

 

תהא ; ומועצההלחילוט על פי פנייה חד צדדית של  הערבות תהא בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה

 .10/10/2022עד ליום בתוקף 

תנאי ויותיו על פי תהא רשאית לחלט הערבות כל אימת שהמשתתף לא יעמוד בהתחייב מועצהה         

ו/או אי המצאת ערבות בנקאית במועד ו/או שלא חוזה ההתקשרות המכרז זה לרבות אי חתימה על 

 ו/או אי המצאת אישור קיום ביטוחים ו/או אי חתימה על טופס שמירת סודיות.כנדרש בהסכם 

כלפיו מטעם  מועצהלהציג אישור על קיום חוב ל אינו רשאי, המשתתף קבלן , ספק, למען הסר

 או חלקה., כתחליף למתן ערבות כולה מועצהגזברות ה

ועדת –עד למועד האחרון להגשת ההצעות כנדרש לעיל משתתף אשר לא יצרף ערבות בנקאית 

 בהצעתו.תדון  לאהמכרזים 

מתחייב המשתתף להאריך תוקפה של הערבות בהתאם לקבוע  מועצהבמידת הצורך ועל פי דרישת ה

 בדרישה.

 המנהלים/המניות בעלי וטפיר וכן השותפות/מציעה רישום על השותפויות/החברות רשם אישור 8.2

 . מציעה של החתימה ומורשי

 ;1976 – ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק פי על ורשומות חשבונות פנקסי ניהול על תקף אישור 8.3

, ד"עו בחתימת מאושר, 1976 – ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק פ"ע המשתתף מטעם תצהיר 8.4

 'ד בנספח הקבוע בנוסח

 ;ד"עו י"ע מאושר, הכלליים לתנאים א'  בנספח תףהמשת מטעם הצהרה 8.5
 

 ;מוסף ערך מס משלטונות מורשה עוסק אישור 8.6
 

 ;במקור הכנסה מס ניכוי על אישור 8.7
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 רכישת מסמכי המכרז; עבור ש"ח  500 אסמכתא לתשלום סך 8.8
 

 העסק כי ותצהיר אישור, לעיל שנדרשו למסמכים בנוסף(, חייב לא אך) להגיש רשאי המשתתף 8.9

 'ט כנספח ב"המצ בנוסח להגישו הוא חייב, להגישו שיבחר ככל) אשה בשליטת

 שיקול לפי, אחר מסמך כל או/ו( טלפון' ומס הקשר אנשי ציון תוך) נוספות רשויות מטעם המלצות 8.10

 ידו על המועסקים לגבי לרבות, כושרו או/ו לניסיונו באשר, דעתו

 לא או/ו בשלמות לא שיגישם או/ו זה בסעיף הנדרשים המסמכים כל את יגיש לא אשר משתתף 8.11

ו/או לבקש הבהרות  בהצעתו לדון שלא הבלעדי דעתה שיקול פי על רשאית מועצהה, המלאים בפרטים

 .ו/או השלמות

 במכרז ההשתתפות הוצאות .9
 

 ;מועצהמה המכרז מסמכי את רכש אשר משתתף רק להגיש רשאי מחיר הצעת 9.1
 

 ;  מקרה כלב יוחזר לא אשר סכום₪,   500עלות מסמכי המכרז  9.2
 

 
 על תחולנה במכרז ובהשתתפות למכרז ההצעה בהכנת הכרוכות, שהוא וסוג מין מכל ההוצאות  9.3

 .לבדו המשתתף

 

 כל לעשות רשאים יהיו לא במכרז והמשתתפים, מועצהל שמורות המכרז במסמכי הזכויות כל 9.4

 .והגשתה זה במכרז הצעה הכנת לצורך אלא המכרז במסמכי שימוש

 
 ם הבהרות ושינויי 10

 

 .  14.00: שעה 30/6/2022עד יום   oferd@eyz.org.ilניתן לפנות בשאלות הבהרה באמצעות המייל  10.1

 

 .במועד ליעדן הגיעו שאלותיהם כי לוודא המשתתפים באחריות 10.2
 

יובהר כי מציע לא יהא רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך על תשובות או מידע שניתנו על ידי הועדה או  10.3
 או מי מטעמן, אלא אם ניתנו בכתב במסגרת הליך המכרז. המועצה

 

 למועד או/ו ההצעות לפתיחת או/ו המכרז להגשת האחרון למועד קודם, עת בכל, רשאית מועצהה  10.4
המכרז לרבות לדחות  במסמכי ותיקונים שינויים להכניס, לאחריהם וגם ,ככל שיהיו הראיונות עריכת

 . המשתתפים לשאלות בתשובה או וזמתהבי, כל מועד הקבוע במסמכי מכרז זה
 

השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז והם יפורסמו באתר האינטרנט של 
 תחת לשונית "מכרזים" בעניין מכרז זה.  מועצהה

 
 יחד עם הצעתו. מיםחתו םההבהרות ולהגשתמסמכי באחריות המשתתף לעקוב אחר פרסום 
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זכות להחליט על ביטול המכרז לחלוטין או באופן חלקי או על דחיית ביצוע, או על שמורה ה מועצהל 10.5
שלבים, וזאת מבלי שתצטרך לנמק את החלטתה, ובלי שפעולה כאמור תיתן זכות למי בביצוע 

 .מועצהמהמשתתפים כנגד ה
 

החלטות בגין נזקים שנגרמו לו )אם היו כאלה( בשל  ,המשתתף לא יהיה זכאי לקבל כל פיצוי שהוא
 כאמור. מועצהופעולות ה

 
לפי סעיף זה, הינה בכל השלבים: לפני פתיחת הצעות/לאחר פתיחת  מועצההזכות השמורה ל

 ההצעות/לפני קביעת זוכה במכרז/לאחר קביעת זוכה/לפני חתימת חוזה/לאחר חתימת חוזה.
 

 ההצעהאופן הגשת  11
 

 להצעה הבנקאית הערבות ירוףובצ המכרז מסמכי כל בצירוף, הצעתו את להגיש המציע על 11.1
  לעיל שפורט כפי הכל ב"וכיו אישורים, המלצות) מטעמו נוספים ומסמכים

 המופיעים  מחירון למחירי ביחס ידו על הניתנת באחוזים ההנחה בשיעור בהצעתו לנקוב המציע על 11.2
 . המכרז במסגרת הכלולות עבודותכל הל ביחס 'גי כנספח ב"המצ במחירון 

 

  למחירי 30% על העולה להנחה בהצעה לנקוב אין - 30% הינו רבימי הנחה שיעור 11.3
או בהנחה שלילית )נמוכה  30% -מ הגבוהה בהנחה שתנקוב הצעה - כאמור  הטכני המפרט מחירון

 .  לדיון תובא ולא הסף על תפסל( 0 -מ
 

 העדכני ולמפרט ב"המצ למחירון ביחס המציע את ותחייב תחולו תהא אחידה ההנחה, כאמור 11.4
 . העבודות ביצוע במועד

 

  לרבות, כלשהן תוספות לו תתווספנה שלא באופן יחושב במחירון היחידה מחיר 11.5
 ביחס המזמין י"ע אחרת שייקבע ככל זולת, אחרת תוספת כל או" ראשי קבלן" או" קבלני רווח"

 . ספציפיות לעבודות
 

  ההנחה. םשוני עבודות לפרקי שונה בהנחה לנקוב ניתן לא – המציעים לב תשומת 11.6
 .בנפרד הרלבנטיות העבודות פרק לכל ביחס במישרין תחול
 

 כולל את כל  להלן: "התמורה"(מובהר כי, אחוז ההנחה אשר יוצע ע"י המציע ) 11.7
ההוצאות בין המיוחדות ובין הרגילות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות במתן השירות על פי תנאי 

 ג שהוא לרבות הצמדה למדד. המכרז וכי לתמורה לא תתווסף כל תוספת מכל סו
 

 הגשת ההצעה ע"י המשתתף פירושה כי המשתתף הבין את מהות ההסכם שיהא עליו  11.8
להתקשר בו וכי הבין את תנאי מסמכי המכרז והסכים להם ללא כל שינוי; וכן כי בטרם הגיש 

תנאי קיבל מענה לשאלותיו; ולא תישמענה טענות מצד מציע שלא ידע או לא הבין פרט או  הצעתו
 מתנאי מסמכי המכרז ו/או ההסכם ו/או נספחיו.

 

במעטפה אחת ובתוכה כל המסמכים הדרושים במסמכי (  חתום מקור) כרוך עותקההצעה תוגש ב 11.9
 ,, והמסמכים במסגרת מבחן האיכותו'המכרז, לרבות טופס הצעת המחיר בנוסח המצורף כנספח 

 ים הכלליים; המפורט להלן בתנא
 

 כל ובצירוף המשתתף ידי )חתימה וחותמת( על ועמוד עמוד בכל םתוח אהוכש יוכנס העותק 11.10
 לתיבת הכניסליש ,  המעטפהאת . המכרז לדרישות בהתאם הנדרשים והאסמכתאות המסמכים
.  15.00שעה ב 5/7/2022מיום  יאוחר לא, בלבד ידנית במסירה, אגף הנדסה במשרדי המכרזים

 ."(ההצעות להגשת האחרוןהמועד להלן: "
 



 

          _____________ 
 חתימת המשתתף         
     12 

 

 

  בחותמת ההצעות מעטפת את להחתים המציע על, המכרז מסמכי מסירת בטרם 11.11
 . העיריה מזכירות מאת" נתקבל"

 
 .שלו אחר זיהוי סימן כל או המציע של שמו את ההצעה מעטפת על לציין אין 11.12

 
  ועדת תהיה - ממנו טייהבס או המכרז לתנאי בהתאם שלא הצעה שיגיש מציע 11.13

 .הצעתו את לפסול רשאית המכרזים
 

  תהא, שהיא סוג מכל הסתייגות נרשמה או המכרז במסמכי כלשהו שינוי בוצע 11.14
 י"עפ, בה שבוצעו מהשינויים בהתעלם אותה לבחון או הסף על ההצעה את לפסול רשאית העירייה

 .הבלעדי דעתה שיקול
 

 לחלקן רשאי הוא ואין העבודות כל לביצוע מלאה הצעה למסור המציע על 11.15

 

  לתיבת יוכנסו לא לעיל הנקובים והשעה המועד לאחר ימסרו/שיגיעו מסמכים 11.16
 .המכרזים

 
  לקבוע או/ו למכרז ההצעות להגשת האחרון המועד את לדחות רשאית המועצה 11.17

 ניםתיקו או/ו שינויים עקב היתר ובין, דעתה שיקול פי על( ההצעות פתיחת לאחר גם) חדש מועד
 .   לעיל כאמור, המכרז במסמכי שנעשו

 

 ההצעה הזוכה וקביעת ההצעות בחינת שלבי 12
 

 :להלן כמפורט, שלבים מספרב  ייבחנו ההצעות
 

    - הנדרשים המסמכים כל וצירוף המכרז של הסף בתנאי ההצעות עמידת בחינת -' א שלב
 ולא תפסל -  הדרושים המסמכים כל אליה צורפו לא או/ו המכרז של הסף בדרישות עמדה שלא הצעה
 מסמכים להשלמת בפניה למשתתפים לפנות העירייה מסמכות לגרוע כדי באמור אין. לדיון תובא

 . לנכון שתמצא במקרים
 

 בהתאם ידורגו( שנקבעו הסף בדרישות שיעמדו) הכשרות ההצעות -  דירוג ההצעות שלב -  'ב שלב
 לגובה אחוז ההנחה שהוגשה ע"י המציע.

 
נתנה את אחוז  אשר, המכרז דרישות במלוא שעמדה הכשרה ההצעה תהא ביותר הטובה צעההה

 . בהתאמה ידורגו הכשרות ההצעות יתר כאשר, ביותר הגבוה ההנחה 
 

ע"פ מסמכי  םשירותיהההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות במתן כל כלול את ת תעצתמורה המוה
הנקוב במפורש בהסכם נושא המכרז ם נוסף מעבר למחיר , והמשתתף לא יהא זכאי לכל תשלוהמכרז

 המע"מ. בתוספת 
 המפורטות  ההוראות פי על שלא שנעשתה או/ו פרטים בה שחסרים הצעה לפסול רשאית מועצהה

 .זו מכרז בחוברת
 לתקופה וצירופיה נספחיה, מרכיביה, פרטיה כל על בתוקפה תעמוד המשתתף י"ע תוגש אשר הצעהה

 90 -ב להאריכה לבקש רשאית מועצהה. במכרז הצעות להגשת שייקבע האחרון מהמועד יום 120 של
 .כן לעשות חייב והמשתתף , כולם או חלקם,נוספים יום

 
 בנקאית ערבות להמצאת ובכפוף במכרז ים/הזוכה קביעת עם, ולהלן לעיל מהאמור לגרוע מבלי

 המצורפים, חתומים סודיות סיטפ וכן ביטוחים קיום אישור טופס וכן המכרז מסמכי לביצוע
 האמור ההסכם ים/הזוכה לבין מועצהה בין ייחתם, המצורף להסכםלמסמכי המכרז ו כנספחים
 "(.ההסכם": להלן) המכרז ממסמכי נפרד בלתי חלק המהווה

 
 נדרש ההתקשרות הסכם על מועצהה לחתימת כתנאי, כי להלן יובהר, לעיל מהאמור למעט בלימ

 סעיף הינו זה סעיף. מועצהה מטעם הביטוח יועץ י"ע מאושר ביטוחים לקיום אישור להמציא הזוכה
 .הזוכה עם מועצהה להתקשרות מהותי
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 :הערות חשובות .13
 

 
 בביצוע כל תחשיב, לא יחשבו ספרות מימין לנקודה )ככל שיופיעו ספרות   13.1

 .ורות, הן תימחקנה )ולא תעוגלנה!(מימין הספרות האמ
 

יכריעו ביניהם הגורמים  - יציעו הצעה זהה )אחוז הנחה זהה(ם במידה שמס' משתתפי
 המקצועיים בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי. 

 
  הכרוכות, שהוא וסוג מין מכל, ההוצאות /העלויות כל את יכלולהמחיר המוצע ע"י המציע  13.1

 שאר כלוהחלפה, תיקונים, שינוע, מנוף, , אספקה עלויות לרבות) המכרז מסמכי פ"ע השירותים במתן
 הנקוב למחיר מעבר נוסף תשלום לכל זכאי יהא לא והמשתתף(, זה מכרז י"עפ הנדרשות הפעילויות

 . מ"המע תוספת למעט, המכרז נושא בהסכם במפורש
 

 כל הסתייגות ביחס מסמכי המכרז לרבות בהסכם, לרבות כל שינוי או תוספת שייעשו ב 13.2
עלול לגרום  ,ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת ,םאליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכי

 לפסילת ההצעה.
 

  רשאית לפצל את הזכייה ביןהרשות שהיא כזוכה. כל הצעה  למתחייבת לקבאינה הרשות  13.3
 על פי שיקול דעתה הבלעדי, להורות כי השירותים יסופקו רשאית  מועצהה מספר זוכים.

לבצע רק חלק מהעבודות ו/או לפצלם בין המשתתפים ו/או  מועצהה בשלבים אשר עיתויים יקבע ע"י
  השונים.

 
בקיומם של נתונים המעניקים לה את מיטב היתרונות הכלכליים,  מועצהתתחשב הת ההצעות נבבחי 13.4

מספר ההצעות הזוכות המירבי  ת השירותים הנקובים בהסכם.ספקהמקצועיות, וכן מירב הנוחות בא
 פרק הזמן שיעמוד לרשות לרבות,  מועצהיהא על פי שיקול דעת ה

  השירותים ו/או כל הוראה או הנחייה אחרת הרלוונטית לתקופה,  אספקתלביצוע  מועצהה            
 ת השירותים. ספקבעת ביצוע א            

 
 תהא רשאית לקחת בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו  מועצההכמו כן,  13.5

עדה ושל הוהקודם המשתתף לבצע את החוזה המוצע, ואת ניסיונה של הפיננסי ו/או המקצועי וכושרו 
, בין בהסתמך על המידע שימסור רשויות מקומיות וגופים אחרים עם המשתתף בעבר ושל מועצהושל ה

המשתתף במסגרת מסמכי מכרז ובין בהסתמך על כל מידע אחר שיימצא בידי ועדת המכרזים, מכל 
  .רשותמקור שהוא, וכן את שיקולי תקציב ה

 

 עבודתם בעבר ביצעו לא אשר משתתפים של הצעות לדחות רשאית "(הוועדהוועדת המכרזים )להלן: " 13.6
 לפי יםספקמ אינם שכישוריו לדעת שנוכחה או, מקומית אחרת רשות של או היא רצונה לשביעות

 .מי מהרשות המקומית נגד בהליכים בעבר פעלו או/ו שפועלים או, דעתה שיקול
 

   לשביעות  ,רשאית לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספותתהא  מועצהה 13.7
 על מנת לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת שיקוליה. ,גם לאחר פתיחת ההצעות ,רצונה המלא 

 

להחליט  מועצהלא הגיש המציע ההסברים ו/או ההבהרות שנתבקשו במועד שהועמד לרשותו, רשאית ה 13.8
 סול את ההצעה.בהתאם לשיקול דעתה וכן לפ

 
 ההליך לבחירת זוכה עיקרי  14

  

 עמד בתנאי הסף ואחוז ההנחה שהוצע " משתתף אשר זוכה עיקרילבחור כ" מועצהבכוונת ה 14.1
  על ידו הוא הגבוה ביותר
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 לבחור בהליך זה, בנוסף לזוכה העיקרי, משתתף או מספר רשאית  מועצהכמו כן,  ה 14.2
הזוכה העיקרי, ואשר נתנו את הסכמתם  לישי אחרי במקום השני והש הצעתם דורגה משתתפים אשר 

 להיכלל ברשימת הזוכים הנוספים במכרז, כמפורט להלן.' י כנספחבחתימה על ההצהרה המצורפת 
 

 יובהר, כי המשתתף אינו חייב לחתום על טופס ההסכמה להיבחר  הספקלמען הסר  14.3
 ס כהסתייגות מהוראות המכרז. כ"זוכה נוסף", ולא יראו בהעדר הסכמה או בהעדר חתימה על הטופ

 
 רשאית על פי  מועצהלבחור זוכה עיקרי אחד. יחד עם זאת, ה מועצהככלל, בכוונת ה 14.4

ת השירותים ע"י הזוכה העיקרי ו/או ספקשיקול דעתה הבלעדי, לרבות בשל חוסר שביעות רצון מא
ע השירות ו/או ת השירותים ו/או בעקבות עומס עבודה ו/או קושי ביכולת הזוכה לבצספקמקצב א

ת השירותים או כל חלק מהם למי ספקבמקביל באופן יעיל, להעביר את הדרישה לאפעולות לבצע מס' 
 מהזוכים הנוספים.

 
 עיקרים" "זוכים  –רשאית לשנות )להגדיל או להקטין( את מס' המציעים שיבחרו כ  מועצהה 14.5

 ה נוסף".    רשאית לא לבחור כל "זוכ מועצהכמו כן, ה "זוכים נוספים". -וכ 
 

 הודעה על זכייה והתקשרות 15

בטרם  מועצהחתימת החוזה והוצאתו לפועל )במלואו או בחלקו( מותנות ביכולתה הכספית של ה 15.1
 . ו/או לפני כל הזמנה לבין הזוכה מועצהובסמוך לביצוע ההתקשרות בין ה

 

תב רשום. משתתף הם על כך הודעה במכו/לתימסר ל"( הזוכה)להלן :"עם קביעת הזוכה/ים במכרז  15.2
יקבל על כך הודעה בדואר רשום, אליה תצורף הערבות הבנקאית שהומצאה על  ,שהצעתו לא תתקבל

 ידו בקשר עם השתתפותו במכרז.

 

והמהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ' אינספח הסכם המצורף כבמכרז מתחייב לחתום על ה זוכהה  15.3
 ההסכם בהתאם למסמכי מכרז. המכרז, כאשר הפרטים החסרים בו יושלמו במעמד חתימת 

 

 שתהא טו' בנספח  כנדרש בנקאית ערבות על ההסכם הוא המצאת מועצהתנאי לחתימת ה כמו כן,
 של תוקפו לתקופת או בהסכם הקבועה לתקופה תקפה תהא אשר(, כללי) לצרכן המחירים למדד צמודה

טופס אישור קיום  תהמצאעל ההסכם הוא  מועצהתנאי נוסף לחתימת ה; מביניהם הארוך לפי, ההסכם
 טז חתום כנדרש ע"י חברת הביטוח;  הנספחים מצורפים -  -, בהתאם להוראות נספח הביטוחביטוחים

 
. הזוכה מועצהלהסכם בהתאם להנחיות יועץ הביטוח של ה טז' בנספחיםיובהר בזה כי יתכנו שינויים 

  מתחייב לפעול בהתאם לשינויים.

שהשתנו להכניס שינויים בהסכם שייחתם וזאת אם תיווכח לדעת  שומרת לעצמה את הזכות מועצהה 15.4
 נתונים ו/או הובאו לידיעתה עובדות שלא היו ידועות לה בעת פרסומו של המכרז. 

  
הופעה  – זוכה במכרז יחזור בו מהצעתו ו/או שלא יעמוד בהתחייבויות הנובעות ממנה, לרבות איהוהיה  15.5

ו/או אי הגשת טופס אישור קיום ביטוחים ו/או אי הגשת לצורך חתימה על ההסכם בנוסחו הסופי 
או לבטל את במכרז  רשאית לבטל את הזכייה מועצה, תהא השאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים

 .)להלן: "ההודעה"(זוכה בהודעה בכתב לההסכם אם נחתם, 
 

 אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות הצדדים על פי כל דין.
 

 את לחלט מועצה, רשאית הל ביטול הזכייה ו/או ביטול ההסכם במידה ונחתםמיום משלוח ההודעה ע 15.6
ת השירותים ספקאלמסור את ביצוע  או/ו הצדדים בין מוסכם כפיצוי וזאת שבידה הבנקאית הערבות

על  מועצההיפצה את  ואוה ולמשתתף הזוכה לא תהא כל טענה ו/או תביעה נגדהלמי שייקבע על ידה, 
  כך.ו/או עקב  -כתוצאה מגרמו לה ישי ו/או הוצאה כל הפסד

לפעול ולתבוע כל סעד אחר העומד לרשותה על פי  מועצהכדי לגרוע מזכויות ה אין באמור בסעיף זה
 .מסמכי המכרז ו/או ההסכם ו/או על פי כל דין
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תעמיד לעיון  המועצה ,ראש המועצההחלטת ועדת המכרזים ואישור , לאחר המכרזעריכת ום סיב 15.7

באתר האינטרנט שלה  מועצהבנוסף, תפרסם ה .במכרז ותהזוכ ותאת ההצע תשיבקשו זא המשתתפים
 את שמות הזוכים וכן את סכום הזכייה.

 
 ו,לראות את הצעת םאחרי משתתפיםמצהיר כי הצעתו גלויה וכי במידה ותהיינה פניות של  המשתתף 15.8

  ם הליכי המכרז כאמור.ו עם סיואין לו כל התנגדות לכך והוא נותן רשות מראש להראות הצעת
 

 מסמכים/עליו לציין מראש ובמפורש במסמכי הצעתו אלו סעיפים ,המציע מתנגד לאמור לעילשידה במ 15.9
וינמק ו/או הגנת הפרטיות יש בהם סוד מסחרי ו/או סוד מקצועי אין לגלותם משום שבהצעתו לדעתו 

 מועצהור את הצעתו מסורה לעם זאת מובהר למציע כי שיקול הדעת למס ט.את טענותיו באופן מפור
 .והיא רשאית להציג כל מסמך שלפי דעתה אינו חסוי

 
 בהצעה אלה שחלקים בכך הודאה מהווה כסודיים בהצעת המשתתף חלקים יובהר בזה כי סימון 15.10

העיון  זכות על מראש מוותר שהמשתתף ומכאן, האחרים המשתתפים של בהצעותיהם סודיים גם
 .האחרים םהמציעי הצעות של אלה בחלקים

 
במקרים    ה במכרז ירשאית לבטל את הזכי מועצהתהא הומהוראות כל דין, אמור לעיל המבלי לגרוע מ 15.11

 הבאים:
 

כי המשתתף או אדם אחר מטעמו נתן או הציע                 שוחד,  מועצההוכח להנחת דעתה של הכש 15.11.1
 ;ה במכרזימענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכי

 
כי הצהרה כלשהיא של המשתתף שניתנה במסגרת מסמכי המכרז אינה נכונה או  מועצהלהתברר  15.11.2

היה בה כדי להשפיע על קביעתו כזוכה  מועצהעובדה מהותית אשר לדעת ה מועצהשהמשתתף לא גילה ל
 במכרז.

 

כי הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי  מועצהנודע ל 15.11.3
 ו/או החברה, כולם או חלקם. ןקבלה
 
 
 
 

 

                                                                                      
                                                                                                          ,רב בכבוד

 זורית עמק יזרעאלמועצה א
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 'אנספח                                                   

 הצהרת המשתתף במכרז

 נספחיו כל על ההסכם ובפרט אתאנו הח"מ, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז 
 , מצהירים ומתחייבים בזה כדלהלן:"(מסמכי המכרז)להלן: "

נספחיהם, והבנו את כל האמור במסמכי המכרז קראנו בקפדנות את כל מסמכי המכרז לפרטיהם על  .1
 והגשנו את הצעתנו בהתאם.

אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא נבוא בתביעות כלשהן ו/או בדרישות המבוססות על  .2
 אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים מראש על טענות כאמור.

קבלים על עצמנו לבצע את העבודה אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים עפ"י מסמכי המכרז ואנו מ .3
 נשוא המכרז, בתנאים המפורטים בטופס ההצעה.

 הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים. .4

 בשלמותו. ובהסכםכנדרש במכרז  ביצוע העבודותכוללת את כל הדרוש לצורך  נוהצעת .5

 פרסום המכרז. השנים שקדמו למועד 7לא הורשענו בגין עבירה שיש עמה קלון במהלך  .6

לא הוגש כנגדנו ו/או כנגד מי מנהלינו ו/או כנגד מי ממורשה החתימה שלנו, למיטב ידיעתנו, כל כתב  .7
השנים שקדמו למועד פרסום  7אישום לבית המשפט או לבית דין בגין עבירה שיש עמה קלון במהלך 

שייקבע על ידי  המכרז. הננו מתחייבים ומצהירים כי נודיע בכתב למנכ"ל המזמינה ו/או מי
 המזמינה, מיד עם היוודע לנו הדבר, על כל כתב אישום אשר יוגש ו/או עלול להיות מוגש כאמור.

או טרם עברו  1987-לא הורשענו, לא אנו ולא מי ממנהלינו, בעבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז .8
 שנים ממועד ההרשעה האחרון. 3

 ירה של העסקת עובדים זרים.לא הורשענו, לא אנו ולא מי ממנהלינו, בעב .9

בזאת כי אני ו/או התאגיד אשר אנוכי מייצג ו/או כל בעל זיקה לתאגיד אותו אני  יםמצהירו הננ .10
מקיימים חובותינו לפי צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים מייצג, המשתתף במכרז זה, 

 "( המפורטים להלן:חוקי העבודההרלוונטיים ולפי חוקי העבודה )להלן: "

 1945דת תאונות ומחלות משלוח יד )הודעה(, ופק 

 1946ודת הבטיחות בעבודה, פק 

 1949 -דה(, תש"טבוק החיילים המשוחררים )החזרה לעחו 

 1951-ק שעות עבודה ומנוחה, תשי"אחו 

 1951-ק חופשה שנתית, תשי"אחו 

 1953-ק החניכות, תשי"גחו 

 1953-ק עבודת הנוער, תשי"גחו 

 1954-ק עבודת נשים, תשי"דחו 

 1954-ק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"דחו 

 1958-י"חשק הגנת השכר, תחו 
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 1959-ק שירות התעסוקה, תשי"טחו 

 1967-ק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"זחו 

 1995-ק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"החו 

 1957-ק הסכמים קיבוציים תשי"זחו 

 1987-ק שכר מינימום, התשמ"זחו 

 1988-שמ"חתה ויות בעבודה,ק שוויון ההזדמנחו 

 1991-ק עובדים זרים )העסקה שלא כדין(, התשנ"אחו 

 1996-שנ"ותה ק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם,חו 

 1998-יות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"חוק ד' לחוק שוויון זכפר 

 1998-לחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח 8יף סע 

 1957-ק הסכמים קיבוציים, התשי"זוח 

 2001-ק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"אחו 

 2000-לחוק מידע גנטי, התשס"א 29יף סע 

 2002-ק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, התשס"בחו 

 2006-חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, התשס"ו 

  הגנה על עובדים )חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין(,  לחוקא 5סעיף
 .1997-התשנ"ז

בעלי השליטה בו ו/או חברות הנני מצהיר בזאת כי אני ו/או התאגיד אשר אנוכי מייצג ו/או  .11
 אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה בו )יש לסמן את ההצהרה המתאימה(:

לא הורשענו בדין פלילי בגין הפרת חוקי העבודה בשלוש השנים הקודמות להגשת הצעה זו ולא  □
ה והאכיפה במשרד הכלכלה ביותר משני קנסות בגין הפרה של חוקי נקנסנו על ידי מנהל ההסדר

 העבודה בשנה הקודמת להגשת הצעה זו.

הורשענו בדין פלילי בגין הפרת חוקי העבודה בשלוש השנים הקודמות להגשת הצעה זו ו/או  □
נקנסנו על ידי מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה ביותר משני קנסות בגין הפרה של חוקי 

 בודה בשנה הקודמת להגשת הצעה זו כמפורט להלן:הע

_________________________________________________________________הרשעות:

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ות:קנס

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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 הנני בעל הניסיון הנדרש בתנאי הסף במכרז. .12

יום מהמועד האחרון  90תי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך הצעתנו היא בל .13
 להגשת הצעות ובמידה שנתבקש להאריך משך ההצעה נאריך תוקפה לתקופה הנוספת שתידרש.

כי המזמינה תהא זכאית, אך לא חייבת, לראות בהצעתנו ובקבלתה על ידה התחייבות  מסכימיםאנו  .14
 ינינו לבין המזמינה.בלתי חוזרת ומחייבת ב

כי ידוע לנו ואנו מסכימים, כי תחילת ביצוע השירותים נשוא המכרז מותנית במתן  מצהיריםאנו  .15
"(. כן ידוע לנו ואנו מסכימים, כי היה ומכל סיבה צו להתחלת עבודהאישור מהמזמינה )להלן: "

ות, אך לא רק, בשל חודשים מיום סיום הליכי המכרז, לרב 6שהיא לא יינתן הצו כאמור, במהלך 
"( ולא תהא לנו כל עילת תביעה ביטול המכרזהיעדר מימון, יתבטל המכרז ותוצאותיו )להלן: "

 .האצלנו הודעת זכיי נתקבלהבקשר לביטולו של המכרז בין אם נתקבלה אצלנו ובין אם לא 

ה, להורות אנו מצהירים כי ידוע לנו שהמזמינה רשאית, מבלי לגרוע מכלל האמור בהוראות מכרז ז .16
על ביצוע העבודות, בהיקף מצומצם התואם את מגבלות התקציב, בין בהפחתת פריט מסוים ובין 

לפי ראות עיניה וזאת ללא כל  לבהפחתה רוחבית, תוך התאמת הפריטים לתקציב המופחת והכו
 צורך במתן נימוקים כלשהם.

 רש במסמכי המכרז.הצעתנו והתחייבויותינו אנו מוסרים ערבות מכרז כנד קיוםלהבטחת  .17

הצעתנו כזוכה הננו מתחייבים להמציא למועצה את כל המסמכים הנדרשים,  ותוכרזהיה  .18
 לרבות הסכם חתום, ערבות ביצוע, ואישור על קיום ביטוחים תקפים.

 אנוהצעתנו הנה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי המציע בשמו מוגשת ההצעה,  .19
ה זו, חתימתנו מחייבת את המציע ואין כל מניעה על פי רשאים לחתום בשם המציע על הצע

 כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.

 

 

  חותמת המציע  תאריך
 חתימת המציע

 
 

 אישור עו"ד

 אני הח"מ___________, עו"ד של_________________________ )להלן: 
 
 ה זו ה"ה ____________ בעל "( מאשר בזה כי ביום ______________ חתמו בפני על הצהרהמציע"

 
 

 ת.ז. וה"ה __________________ בעל ת.ז. ______________ בשם המציע, לאחר שהוזהרו כדין 
 
 

 לחתימת המציע על הצהרה זו וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המציע.
 
 

 

 חתימת עוה"ד  חותמת עוה"ד  תאריך

 
  נספח ב'         



 

          _____________ 
 חתימת המשתתף         
     19 

 

 

 

 כרז ופירוט ניסיונופרופיל המשתתף במ

 :על המשתתף במכרז לציין במדויק את מעמדו המשפטי, בטבלאות שלהלן

יש לדייק במתן פרטים אלה, שאם לא כן עלולות להתעורר בעיות בעת ביצוע החתימה על  .1
 ההסכם.

על המציע לצרף להצעתו אישור מאת רואה חשבון או עורך דין המאשר את מעמדו המשפטי  .2
 ימה.ואת בעלי זכות החת

 יש למלא את הפרטים במקומות המתאימים למעמדו המשפטי של המציע בטבלה שלהלן: .3
 ימולא ע"י המציע שהינו חברה בע"מ מעמד משפטי

 
 

 חברה בע"מ

 . שם החברה________________________________1

 . מס' רשם החברות___________________________2

 _________. כתובת___________________________3

 . מס' טלפון_________________________________4

 . שם בעל זכות חתימה _____________ ת.ז._________5

 שם בעל זכות חתימה ______________ת.ז._________

 . מס' עוסק מורשה____________________________6

 חותמת

  
 

 מעמד משפטי
 ימולא ע"י המציע שהינו מציע פרטי

 
 

 יע פרטימצ

 . שם המציע ____________________ ת.ז._________1

 . כתובת____________________________________2

 . מס' טלפון_________________________________3

 . מס' עוסק מורשה____________________________4

 חותמת

  
 

 מעמד משפטי
 ימולא ע"י המציע שהינו שותפות

 
 
 

 שותפות

 שם השותפות_______________________________ .1

 . שם השותפים: _________________ת.ז.__________2

 ______________________________ ת.ז.__________

 ______________________________ ת.ז.__________

 . כתובת השותפות______________________________3

 ___________________. מס' טלפון_______________4

 . שם בעל זכות חתימה _____________ ת.ז.__________5

 שם בעל זכות חתימה _____________ ת.ז.__________

 שם בעל זכות חתימה _____________ ת.ז.__________
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 . מס' עוסק מורשה_____________________________6

 חותמת

  
 
 
 
 

 

 מעמד משפטי

 ינו שותפות רשומהימולא ע"י המציע שה

 

 

 

 שותפות רשומה

 . שם השותפות_______________________________1

 . שם השותפים:_________________ ת.ז.__________2

 ______________________________ ת.ז.__________

 ______________________________ ת.ז.__________

 _______. כתובת השותפות______________________3

 . מס' טלפון__________________________________4

 . שם בעל זכות חתימה _____________ת.ז. __________5

 שם בעל זכות חתימה  ____________ ת.ז.___________

 שם בעל זכות חתימה  ____________ ת.ז.___________

 . מס' עוסק מורשה_____________________________6

 חותמת

  

 

 טלפון מס' ___________תפקידו במציע  _____________ שם הינו: המציע של מטעמו במכרז הקשר איש

 בכל הנוגע  ,שתהיינה ככל, מטעמנו כתובת דוא"ל : __________________ ופניותיו _____________ נייד

 .אותנו תחייבנה ידי המזמינה על לו שתימסרנה והתשובות ,למכרז

 

 אישור עו"ד

"( מאשר את מעמדו המציעי הח"מ___________, עו"ד של_________________________ )להלן: "אנ
 המשפטי של המציע ואת זהות בעלי זכות החתימה במציע.

 

 

 תאריך
 חתימת עוה"ד  חותמת עוה"ד 
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 על המציע לפרט את העבודות הרלוונטיות להוכחת הניסיון הקודם.

 

 על המציע לצרף המלצות .

 בכבוד  רב,                                                                                                              

 

                                                                                                  _________________________ 

 עחותמת וחתימת המצי                                                                                                       

 

 

 

תיאור  שם הגוף

העבודות 
ו ע"י שבוצע

המציע עבור 
 הגוף

תקופת ביצוע 

העבודות 
)שנה + משך 

 זמן(

היקף כספי  

 של העבודות

 טלפון ממליץ שם הממליץ
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 ג' נספח

 לכבוד

 עמק יזרעאלמועצה אזורית ה

          

  הכנסות  יאישור  מחזור      

 

ני הח"מ,  רו"ח _________________, המשמש כרו"ח של _________________  ת.ז / ח.פ א
 יוכנסותחזור ה, משל הנ"ל מאשר כי עפ"י דו"חות כספיים מבוקרים _______________

 הינו:מעיסוק בתחום __________________ ,______________

 

 ______________   ש"ח      -    2017שנת  ב

 

 ______________   ש"ח      -    2018שנת  ב

 

 ______________   ש"ח      -    2019שנת  ב

 

 ______________   ש"ח     -    2020בשנת  

 

    ________________ תאריך 

                                                                            ____________________________ 

 חותמת  וחתימת  רו"ח                                                                                                                
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 נספח ד'           

 תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ובדבר שכר מינימום כדין

  1976 -לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

אני הח"מ ________________ת.ז.______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת וכי אהיה 

  זאת, כדלקמן:אעשה כן, מצהיר/ה ב צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא

אני משמש כ ___________________________ אצל המציע  .1
(, אשר הגיש הצעה למכרז מסגרת המציע - ___________________________ )להלן

, לביצוע העבודות נשוא המועצה האזורית עמק יזרעאלאשר פרסמה  XX/20XXפומבי  מס' 
 ה בשמו ובעבורו., ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זהמכרז( - המכרז )להלן

 הנני עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק בלתי נפרד מהצעת המציע למכרז. .2

 בתצהיר זה: .3

גם בעל השליטה בו או  -מי שנשלט על ידי המציע. אם המציע הוא חבר בני אדם     - "בעל זיקה"
תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל המציע, או תאגיד הדומה בהרכבו ובתחומי 

 המציע, או מי מאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה.פעילותו לאלו של 

 .1981-כהגדרתה בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א      -    "שליטה"

הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,  אנוכי וכל בעל זיקה למציע  .4

 במשבצת המתאימה[: X]יש לסמן 

 31 -י עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון, התשס"ג לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משת 
-, לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א2002באוקטובר 

 ;1987-ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991

  לפי חוק  ,2002באוקטובר  31 -הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג
ו/או לפי חוק שכר  1991-עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

,אך במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,   חלפה שנה אחת לפחות ממועד  1987-מינימום, התשמ"ז
 ההרשעה האחרונה;

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .5

__________ 
  חתימה   

 ראישו

הריני לאשר, כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד _____________, ה"ה ____________, 

ת.ז.__________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים 
 הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.

_______________ 
 חתימה וחותמת עו"ד
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 נספח ה'
 תצהיר בדבר ניסיון קודם 

 
מצהיר  להלן: "המשתתף"(הנני, חב'/שותפות/ע.מ. ________________ ח.פ. _________________ )

 בזה, כדלקמן:
 

 השנים שקדמו למועד פרסום המכרז 3 -המציע הינו בעל ניסיון ותק ומומחיות ועסק לפחות ב .1
עבור רשות מקומית אחת לפחות או עבור חברה ציבורית , וירובענף מיזוג הא( 2020 -2017נים ) בין הש

₪  300,000ו/או חברה פרטית אשר ביצע עבורה תחזוקת/ התקנת מזגנים באופן שוטף ובהיקף כספי של 
 .2017-2020לפחות לכל אחת מהשנים 

 

 עבורם ביצע את העבודות. –ופים אחרים המציע יצרף להצעה המלצות מרשויות / גופים ציבוריים / ג .2
 

 הישראליים התקנים בכל על ידי, עומדים המוצעים הריני מצהיר כי המזגנים וחלקי החילוף .3
הדרישות המפורטות בחוזר המנהל הכללי   "הבטחת הבטיחות הרלוונטיים לרבות,  והבינלאומיים

 .כפי שמעודכן  באתר אגף א' בינוי ותקצוב, במוסדות חינוך"
 

 ,תקן 931עונים על תקן ישראלי  יאשר יסופקו על יד המזגנים וחלקי החילוףמצהיר ומתחייב כי הריני  .4
 ,וכל דרישה ו/או תקן ו/או הנחיה ככל שקיימת, מטעם כל גורם רלוונטי , לרבות משרד 921ישראלי 

כיתות לימוד בש לשימוש למגורים ככלל, ולשימו לתיקון והתקנת מערכות מיזוג אוירהחינוך, בכל הנוגע 
 בפרט.

 

 .אמת זה תצהירנו ותוכן חתימתנו להלן, שמנו זהו כי מצהירים הרינו .5
 

 
תאריך            _______________        ________________    ___________________

 חותמת       חתימה     
 
 
          _________________     _______________ 

 חותמת       חתימה 
 
 

 אישור
 
 

 ___________ וגב' / מר __________________, הריני _______________, עו"ד לאשר בזאת כי גב' / מר _____
 
 

 הם מורשי החתימה של התאגיד וכי ביום _______________חתמו בפני על תצהיר זה לאחר שהזהרתים כי עליהם 
 
 

 ועים  בחוק.לומר את האמת, שאם לא כן, צפויים הם לעונשים הקב
 
 
 
 

                                ________________   __________________ 
 חותמת                חתימה                 
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 נספח ו'

 הצעת המשתתף במכרז

 

 כתובת  "(המציע)להלן: " _______________ נושא ת.ז. מס' __________הח"מ ___ יאנ
 ._______ טל ______________ פקס_________________________

 -במידה והמציע תאגיד 

  ___________נושאי ת.ז. מס'___ ________________-ו ____________אנו הח"מ _____
 

 _____ _שמספרו ________ ______חתימה מטעם__________ מורשה ___________-ו
 

 ________ טל ____________ פקס__________כתובת _______________ "(המציעהתאגיד " )להלן:

   לאחר שעיינו היטב בכל מסמכי המכרז ונספחיו, מגישים בזה את הצעת המציע למכרז
 כדלקמן: לתיקון והתקנות מערכות מיזוג אוירלביצוע עבודות  ______________\מס' 

 
המקום וסביבותיו, טיב  ואני)נו( מאשר)ים( בזה כי ביקרתי)נו( באתר העבודה והכרתי)נו( את תנאי .1

הקרקע וכל יתר הגורמים המשפיעים על עלות העבודה ותקופת ביצועה, והנני)נו( מגיש)ים( בזה 
את הצעתי)נו( זו, ומתחייב)ים( לבצע העבודה הנ"ל ולהשלימה בתקופה ועל פי לוח זמנים 

 .שנקבעים בחוזה

 ת, ולא ישולמו מקדמות.ידוע לי כי במכרז זה אין הצמדה למדד, לא תאושרנה התייקרויו .2

באם הצעתי)נו( זו תתקבל, הנני)נו( מתחייב)ים( לחתום על החוזה, תנאי החוזה ונספחיו,  .3
)חמישה( ימים מתאריך הודעת אישורה על ידי  5המפרטים, כתב הכמויות והתוכניות, תוך 

 ולהפקיד בו בזמן בידי המועצה, להנחת דעתו של גזבר המועצה: עירייהה

 טו'לתנאי המכרז בנוסח נספח  ערבות בהתאם .3.1

בנוסח נספח בהתאם לסעיף  לתנאי המכרז פוליסת ביטוח ואישור ביטוח   .3.2
 טז'

 
חופשית לקבל או לסרב לקבל הצעה זו. ברם, ההצעה תישאר  עירייהאני)אנו( מסכים)ים( בזה שה .4

 )תשעים( יום מהתאריך הסופי להגשת ההצעות. 90בתוקף במשך תקופה של 

ים( בזה כי מיום חתימתי)נו( על הצעה זו, מחייב אותי)נו( החוזה עם המסמכים אני)אנו( מצהיר) .5
המצורפים אליו כאילו היה חתום על ידי)נו(, ומתחייב)ים( בזה להתחיל בביצוע העבודה במועד 

 .בהוראה להתחלת העבודה עירייהשייקבע על ידי מהנדס ה

ספק את כל הציוד, הכלים, החומרים, לבצע את העבודות נשוא מכרז זה, ובכלל זה למתחייב אני  .6
, ליטול את האחריות, הכל בהתאם להוראות מכרז זה על המתקנים והשירותים הנדרשים במכרז זה

 .זה בהתאם להוראות ההסכם שצורף למכרז על נספחיו נספחיו ובכלל

 עלעים הננו מצהירים בזה כי הבנו את כל המסמכים הנ"ל על פרטיהם וכי כל הגורמים האחרים המשפי .7
הוצאות העבודה, ידועים ומוכרים לנו וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו ואנו מגישים בזאת את הצעתנו 
 לביצוע העבודה נשוא מכרז זה, בתנאים המפורטים במכרז.
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 מלא ביצוע כוללת"(, התמורה)להלן: " ידינו על המוצעת העבודות עלות כי ומתחייבים מצהירים הננו .8
 את כוללים וכן נספחיו על ההתקשרות הסכם לרבות המכרז מסמכי פי על תחייבויותינוה כל של ומושלם

 את וכולל סופי מחיר מהווה התמורה. העבודה לביצוע הדרושים א"וכה, האמצעים הציוד, החומרים כל
 ופירוט המכרז תנאי פי על, בביצועם הכרוכות וסוג מין מכל, כלליות ובין מיוחדות בין ההוצאות כל

 כמות בכל עובדים העסקת לרבות וההסכם המכרז נשוא להתחייבויותינו מלא כיסוי ומהווה, ריםהאת
 תקין לביצוע שיידרש אחר ואמצעי ציוד כל, ואחזקתם ייעודי וציוד מכונות, רכב כלי אספקת, נדרשת

 אחר ברד וכל, היטלים, מסים, ביטוחים, סילוק, פריקה, הובלות, המכרז נשוא העבודות כלל של ומושלם
 .המכרז נשוא העבודות לביצוע הדרוש

, ההסכם, הטכני המפרט, המכרז להוראות ניתנה בהתאם העבודות כל לביצוע הננו מצהירים כי הצעתנו .9
, הציוד, הרכב כלי, האדם כח כל את חשבוננו על ולהפעיל להעמיד נדרשים אנו כי בידיעה ,העבודה ותוכנית

 כולל הציוד הכרוכה העבודה מחיר לרבות, העבודות כלל לביצוע והתשומות הנדרשות, האמצעים
בהתאם  או/ו המספיקה או/ו הנדרשת ובכמות הדרושים אחרים ציודים או/ו החומרים וכל והחומרים

 במפרט הטכני הינה כמפורט , מיטבי באופן העבודה לביצוע לדעתה נחוצים אשר המזמינה לדרישות
 המצורף בזה.

כי הכמויות הנקובות בכתב הכמויות הן אומדן בלבד של הכמויות הדרושות  וידוע לנ מצהירים כי הננו .10
לביצוע העבודות ואין לראותן ככמויות הסופיות שעל הקבלן לבצען בפועל ו/או כהתחייבות מצד המועצה 

 לביצוע הכמויות כאמור.
 

 , אחזקה ןעבודות לתיקולתמורה בגין ביצוע  הצעתנו, ובחוזה המכרז במסמכי המפורט לכל בהתאם .11
מפרט הטכני התאם לב ' גבמחירון נספח י ביחס למחירים המופיעים והתקנות מערכות מיזוג אויר

. הסכומים המפרט הנחה זו תחול על כל פרקי ' הינה ________________% )אחוז(יבנספח 
 . אינם כוללים מע"מ

ים המופיעים במפרט למחיר 30%אין לנקוב בהצעה להנחה העולה על  - 30% -שיעור הנחה מירבי 
תפסל על הסף ולא )שלילית(  0 -או נמוכה מ 30% -הצעה שתנקוב בהנחה הגבוהה מ -הטכני כאמור 

 תובא לדיון.  

  -הרלבנטי למועד ביצוע עבודות  -  המחירון ג'בנספח יהתמורה תבוצע ע"פ המחירים המופיעים 
 בהפחתת ההנחה לעיל.  

יה תהיה רשאית להוסיף עבודות אשר אינם מופיעות במפרט למען הסר ספק, מובהר בזאת כי העירי

 בהפחתת ההנחה לעיל  שיפוצים המחירים בגינם יקבעו בהתאם למחירון ד.ק.ל -הטכני 
)בהפחתה ההנחה כאמור( יחושב באופן שלא  שיפוצים למען הסר ספק, מחיר היחידה במחירון ד.ק.ל

 או "קבלן ראשי" או כל תוספת אחרת. תתווספנה לו תוספות כלשהן, לרבות "רווח קבלני" 

כמו כן ידוע לנו כי במקרה בו נבצע רק חלק מהעבודות נשוא המכרז, בהתאם לדרישות המזמינה 
ולשביעות רצונה, התמורה שתשולם לנו תחושב בהתאם להצעתנו המפורטת בכתב הכמויות ביחס 

 לעבודות שבוצעו בפועל בתוספת מע"מ.   
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 מעבר, בה הכרוך כל על, המכרז נשוא העבודות ביצוע בגין נוספת תמורה כל תשולם אל כי בזאת מובהר .12
 .זו הצעתנו נשוא לעיל לתמורה

 
 

 שם המציע:______________________________________________
 
 

 שמות מורשה החתימה: ____________________________________________
 
 

 _____________, טל'____________, פקס____________פרטי המציע, כתובת: ________
 
 
 

 תאריך כתיבת ההצעה: ___________________ חתימת המציע: ____________________
 
 
 

 אישור עו"ד
 

"( מאשר בזה כי המציעאני הח"מ___________, עו"ד של_________________________ )להלן:" 
 ביום 

 
 הצעה זו ה"ה ____________ בעל ת.ז. __________________ בעל ______________ חתמו בפני על 

 
 

 ת.ז. ______________ בשם המציע, לאחר שהוזהרו כדין לחתימת המציע על הצעה זו וכי חתימת ה"ה 
 

 המפורטים לעיל מחייבת את המציע.

 

 _____________________, עו"ד               
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 1ו'   נספח

 מכרזבות ער

  ,לכבוד
 בנק: ________________

 סניף: _______________
  

 מיקוד: ______________

 תאריך: ______________

 א.ג.נ.,

 

 ערבות בנקאית מס' _____________הנדון:  

מסגרת ת הצעת המבקשים למכרז ( בנוגע להגשהמבקשים -)להלן  ז עמק יזרעאל "מואפי בקשת -על .1

לביצוע עבודות תיקון והתקנת מערכות מיזוג למוסדות חינוך ולמבני ציבור מכרז  - 5/2022פומבי מס' 
 כשהוא צמוד למדד כמפורט להלן.  ₪ 25,000אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של  -

לאחר יום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום ימים  7אנו נשלם לכם מפעם לפעם, בכל מקרה, תוך 
בגבול סכום הערבות המוגדל, מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה תשלום 
מהחייב, ובלבד שהסכום הכולל שיהיה עלינו לשלם עפ"י כל דרישותיכם גם יחד לא יעלה על סכום 

 הערבות.

הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת  אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של
 מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

ועד בכלל וכל דרישה על פיה צריכה להגיע בכתב למשרדי  10/10/2022ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 

_________________________, לא הסניף החתום מטה שמענו הוא: __________________
יאוחר מאשר בתאריך הנ"ל, בשעות שבהן הסניף הח"מ פתוח לקבלת קהל. דרישה שתגיע אלינו 

לאחר המועד הנ"ל, לא תיענה. מודגש בזה כי דרישה בכתב, כאמור לעיל, אינה כוללת דרישה שתגיע 
לא תחשב כ"דרישה" בהתאם לבנק באמצעות הפקסימיליה, מברק או כל אמצעי אלקטרוני אחר וזו 

 לכתב ערבות זה. 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

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

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

 בכבוד רב,              

 בנק : _____________________       
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  'זנספח   
 

 היעדר תיאום השתתפות במכרזתצהיר בדבר 
 ובדבר היעדר חשש לניגוד עניינים         

 
אני הח"מ _____________ ת.ז. _____________ מוסמך כדין לחתום על תצהיר זה בקשר עם הצעת 

תרת למכרז שבכו ________________________________________________)להלן: "המשתתף"(,
 מצהיר בזאת כדלקמן:  )להלן : "המכרז"(,

 אי תיאום השתתפות במכרז

 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המשתתף ומנהליו. .1

 אני נושא המשרה אשר אחראי במשתתף להצעה המוגשת מטעם המשתתף למכרז. .2

 ההצעה מוגשת ללא התייעצות, הסדר או קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר. .3

צעת המשתתף למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד אשר יש לו את ה .4
 הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.

 לא  הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז. .5

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא. .6

למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או הצעת המשתתף  .7
 מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.

 אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל. .8
 הצהרה על העדר חשש לניגוד עניינים

בין ביצוע  ניגוד ענייניםחשש לבמצב של אינו נמצא  שתתףאני מצהיר כי נכון ליום תצהירי זה, המ .1
 השירותים בהתאם למכרז זה לבין ענייניו האחרים ו/או תפקידים אחרים אותם הוא ממלא.  

אני מצהיר כי אין למציע ו/או לנושאי המשרה בו, לרבות לבני משפחתם מדרגה ראשונה, כל עניין כלכלי  .2
, היה ויבחר הלקבלן ל שתתףוהשירותים שעל המ ההמועצניגוד עניינים עם חשש לאו אחר העלול לעמוד ב

 כזוכה במכרז, במסגרת תנאי המכרז הנ"ל.

אני מצהיר ומתחייב כי אם הצעתי תוכרז כהצעה הזוכה, אני אמנע מכל פעולה במסגרת מתן שירותים  .3
שור שיש עמה חשש לניגוד עניינים או שיש חשש כי היא תגרום לי להימצא במצב של ניגוד עניינים בכל הק

 . תלביצוע מלוא התחייבויותיי בהתאם לחוזה ההתקשרו

בלי לגרוע מהאמור לעיל, אני מתחייב  להודיע למועצה באופן מידי על כל סיבה שבגללה אני עלול להימצא  .4
 ניגוד עניינים כאמור לעיל. חשש לבמצב של 

אחריה אלא ואך אני מתחייב שלא לעשות שימוש במידע שיגיע לידיעתי במהלך תקופת ההתקשרות ול .5
ורק לצורך מילוי התחייבויותיי כלפי המועצה וכן אני מתחייב לא להעביר לכל גורם אחר את המידע 

 האמור וכן לא לעשות בו כל שימוש אחר.

הריני מודע לכך כי במידה שאבחר, בנוסף להצהרתי זו, אגיש למועצה שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים  .6
 לתנאים הכלליים. 11ף כנספח מס' בהתאם להוראות ההסכם המצור

 הנני מצהיר כי זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת. .7

 
_________  ___________  _________________        ___________ 

 שם המצהיר ותפקידו            חתימת המצהיר               שם המשתתף              תאריך     
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 אישור

 
 

 ביום  ________________________ מאשר כי  עו"ד  מטה,  החתום  ______יהננ

ושא ת.ז שמספרה נ_________________ הה"ה יינבפ  והתייצב  ________________

, ושא ת.ז שמספרה _________________נ_________________ הוה"ה_________________ 

לומר את האמת כולה ורק אותה וכי  ו/הםכי עלי ם/ולהתחייב בשם המשתתף ולאחר שהזהרתי ך/יםהמוסמ

עליה  ם/ווחת ם/ת הצהרתונוכוניי את נבאוז ו/שים הקבועים בחוק אישרנלעו ים/צפוי א/וכן יה ה/ואם לא יעש

 יי.  נבפ

 
 

 _______________                 _____________________ 
 שם מלא +חתימה+ חותמת      תאריך        
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 ח' נספח

 העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר עיריה עלהצהרה 

 לכבוד 

 המועצה(  -המועצה האזורית עמק יזרעאל  )להלן

 .,א. נג.

( במסגרת הצעתי במכרז המציע -הצהרה זו מוגשת על ידי __________________________ )להלן .2
XX/20XX ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי במכרז.   שפורסם ע"י העיריה 

 ביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:העיריה ההנני מצהיר בזאת כי  .3

כדלקמן  הקובע  1958 -צו המועצות המקומיות )המועצות האזוריות( תשי"ח ׳)א( לב 89סעיף  .3.1
: 

על עשרה  חבר עיריה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה"
אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או 

 זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות״. ןב -לעסקה עם העיריה, לעניין זה, ״קרוב״ 

 )א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  12 כלל .3.2

 המקומיות הקובע:

לעניין זה, ״חבר  .״חבר העיריה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית
 יטה בו.ליה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שיחבר עיר  -ה״ יעירי

 הקובע כי:לפקודת המועצות )נוסח חדש(  59סעיף  .3.3

, סוכנו או וגוז-א על ידי בןולעצמו בבעקיפין,  ולאבמישרין  ה, לאילעובד עירילא יהיה  "  

למענה או בשמה, פרט שנעשה עם העיריה או עסק חוזה  כל חלק או טובת הנאה בכל  ,שותפו
לעניין  שיש לעובד בהסכם העבודה שלו או בהסכם הכללי של עובדי העיריה ופרט לחוזה 

 ״.ה מספקתיבדבר קבלת שירות מהשירותים שהעירי

  בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי : .4

סוכן  בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני לו  העיריה אין לי: מליאתן חברי בי .4.1
 או שותף.

אחוזים בהונו  עשרהיה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על יאין חבר עיר .4.2

 ו.או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי ב

 אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות. .4.3

ידוע לי כי העיריה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה  .5
 לא נכונה.

 אמת. וינהאני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו  .6
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 צו המועצות( ל3׳)ב 89אמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף באין  .7

רשאית  ,מחבריה ובאישור שר הפנים 2/3העיריה ברוב של  מליאת, לפיהן מקומיות )מועצות אזוריות(ה

, ובלבד שהאישור מקומיות )מועצות אזוריות(ה צו המועצות)א( ל 'א 89להתיר התקשרות לפי סעיף 
 תנאיו פורסמו ברשומות.ו

 

 ____________________המציע:_מורשי חתימה של חתימת    ______________תאריך:_

 

 

 אישור

הריני לאשר, כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד _____________, ה"ה ____________, 

צפוי/ה לעונשים ת.ז.__________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא 

 הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.

_______________ 

 חתימה וחותמת עו"ד
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 'טנספח          

 

 

 שהיאישור ותצהיר כי העסק בשליטת א

 
 אישור רו"ח

 
ת כי המציע חב' / שותפות/ ע.מ.______________ אני הח"מ רו"ח _________________ מאשר בזא

 .1987 –( לתקנות העיריות )מכרזים(, התשמ"ח 1)ה22( הוא עסק בשליטת אישה כהגדרתו בס' להלן: "העסק")
 

 בעלת השליטה בעסק הינה גב'  _______________ נושאת ת.ז. ______________.
 
 

 תאריך______________  ______חתימה וחותמת רו"ח__________ כתובת ___________
 
 
 

 
 תצהיר בעלת השליטה                                                 

 
אני גב' ____________ ת.ז _____________ שם העסק ______________ ח"פ ___________ מצהירה 

 מצא בשליטתי., העסק נ1987 –( לתקנות העיריות )מכרזים(, התשמ"ח 1)ה22בזאת כי בהתאם לס' 
 

 חתימה ________________                            שם מלא _______________ 
 
 
 

 אישור עו"ד                                                        
 

הנני מאשר בזה כי ביום _________ הופיעה בפני, עורך דין __________________, גב' 
זיהיתיה באמצעות ת.ז. __________, ולאחר שהזהרתיה כי עליה לומר את האמת ______________ אשר 

וכי תהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא תעשה כן, אישרה את נכונות הצהרתה דלעיל וחתמה עליה 
 בפני.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       עורך דין
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 'ינספח 

 
 טופס הסכמה להיבחר כ"זוכה נוסף"

 
 

ורשה ______________ נושא/ת ח.פ. ________________ מגישה בזאת באמצעות מורשי חברת /עוסק מ
מטה,  את הסכמתה להיבחר כ"זוכה נוסף", כמשמעותו במסמכי המכרז, לרבות  החתימה שלה, החתומים

 .תנאים הכלליים על תתי סעיפיו, ככל שלא אבחר לזוכה עיקריבס' ________ ב
 

 .העיקרי אספקת השירותים לזוכה את למסור המועצה בכוונת ,ככלל כי לי ידוע כי ,בזאת מאשר הנני
 

 עבודה נוסף לזוכה להעביר ,הבלעדי דעתה שיקול פי על ,כמן כן, הנני מצהיר כי ידוע לי כי אם העיריה תחליט
 העבודה את לבצע הנוסף הזוכה על ,העיקרי מהזוכה המועצה רצון שביעות חוסר בשל לרבות ,כלשהי

 .ל התנאים הקבועים במסמכי המכרז ובהתאם להצעתו לכ בהתאם
 

 תועבר לטיפולי לא או כלשהי עבודה הנוסף הזוכה לטיפול תועבר שלא שייתכן לי ידוע אציין כי ספק להסרת
 לכך. בקשר וטענה דרישה כל לי יהיו לא ,נוסף כזוכה אבחר אם .רב זמן במשך עבודה

 

 

 
_________________  __________________ __________________ 

  שם + חתימה         שם+ חתימה             שם+ חתימה       
 
 
 
 
 
 
 

 אישור
 

 ,____________במשרדי ברחוב בפני, הופיע ___________ ביום כי ,בזה מאשר הנני _______________ עו"ד
ות.ז. _____________   ,_____________ידי ת.ז. על עצמם מר/גב' ____________שזיהו  ___________מר/גב'

החתומים על התצהיר הינם מורשי החתימה של שם חב' ______________ בעלת ח.פ. ______________וחתימתם 
  מחייבת את התאגיד לכל דבר ועניין. 

 
________________________ _________________________ 

 תאריך    חתימה וחותמת   
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 'אנספח י         

 

 התקשרות הסכם 

 
 ביום ____ בחודש ____   במועצה אזורית עמק יזרעאלשנערך ונחתם 

 

 -ב י ן-

 מועצה אזורית עמק יזרעאל
     : חפ

 "(הרשות" או "מועצהה" או "המזמין)להלן: " 

 -לבין-  

 : ____________קבלןשם ה
 ______________ח.פ./ ע.מ 

 ___, מס' טלפון: _________
 פקס: _______________

E-MAIL_______________________ 
 באמצעות איש הקשר: ___________

 "(קבלןה)להלן: "

 מצד שני

 

והתקנת מערכות מיזוג למוסדות  , תחזוקה לביצוע עבודות תיקון  5/2022מכרז מס'  מהפרס מועצהוה    :הואיל                   
ולבצע העבודות  מועצההשירותים ל לספקהקבלן הגיש הצעתו למכרז, והציע , וחינוך ולמבני ציבור

, "העבודות"ו/או  "השירותים" או "המכרז)להלן:" הצעת הקבלן בכמפורט במסמכי המכרז ו
 בהתאמה(;

 
העבודות לפי והקבלן מצהיר, כי הוא עומד בכל תנאי המכרז, כי יש בידו את כל האמצעים לבצע את  והואיל:                    

ההסכם, וכי הוא בעל הרקע המקצועי, הידע, הניסיון, כוח האדם, הכישורים והמומחיות הדרושים 
 ,על מנת לבצע את העבודות ואת כל התחייבויותיו לפי ההסכם ברמה מקצועית גבוהה;

 
מעוניינת  מועצהוההקבלן עם  מועצההאישרה את התקשרותה של  מועצההוועדת המכרזים של  והואיל:                     

מעביד ,זאת מבלי לגרוע מזכות -להתקשר עם הקבלן על בסיס קבלני ושלא במסגרת יחסי עובד
להפסיק את השימוש בשירותי הקבלן על פי הסכם זה בכל עת ו/או להשתמש בשירותי  מועצהה

 ; קבלנים אחרים, לפי שיקול דעתה הבלעדי
 

את שירותיו ולבצע את העבודות בתנאים המפורטים בהסכם זה,  מועצהלמוכן להעניק  והקבלן  :והואיל                    
 ;מסכימה לתנאים אלה מועצהוהוכקבלן עצמאי, 

 

     

 כדלקמן: ,הוסכם בין הצדדיםהוצהר, הותנה ולפיכך    
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 פרשנות ונספחים .1

 

 .מנוהיהמבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד  .1.1

 

פרשנות  משות לצרכי נוחות בלבד ואין לעשות בהן שימוש לצורךמש ,כותרות הסעיפים בהסכם זה .1.2

 התניות בהסכם.

 למונחים הבאים המשמעויות שלצדם: ויהיזה  במסמך .1.3

 
עבודות תיקון, תחזוקה  והתקנת מערכות מיזוג למוסדות חינוך ולמבני  5/2022 מס' מכרז -"המכרז"

 במועצה אזורית עמק יזרעאל. ציבור
 

 _____________ במכרז זכהמציע ש-"קבלן"ה
 

, לרבות כל מקרקעין אחרים אשר המכרזנשוא  בהם יבוצעו העבודות המקרקעין  -"אתר העבודות" 
 יועמדו לרשות הקבלן לצורך ביצוע העבודות על פי ההסכם;

 
 רותיהם יושכרויו/או שליחיו ו/או המועסקים על ידו או אלה שש קבלןעובדיו של ה -"קבלן"עובדי ה

 קבלןשו על ידו או על ידי עובדיו או על ידי שליחיו בביצוע ההסכם וכל מי שהאו ירכ
 .אחראי על פי כל דין למעשיו או למחדליו

 
העבודות נשוא המכרז כמפורט במסמכי המכרז , לרבות העבודות  - "העבודה" או "השירותים

 .המכרז ובמסמכיהמפורטות במפרט 
 

 מק יזרעאל.מועצה אזורית ע -או "המזמין" "מועצהה"
 
 מנהל לצורך חוזה זה.כלשמש  מועצהמי שהוסמך על ידי ה -"המפקחאו " "נהלהמ"
 

 וההפך.האמור ביחיד גם ברבים משמע וההפך, האמור בלשון זכר גם בלשון נקבה משמע  .1.4

 

 מסמכי החוזה .2

 

 כל מסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה. .2.1

 

 ונה של הוראה מהוראות החוזה לבין הוראה ברורהסתירה, אי התאמה או פירוש ש במידה שתתגלה .2.2
יכריע  - ומפורשת במסמך אחר מהמסמכים הנספחים לחוזה, ובהיעדר הנחייה אחרת מאת המנהל

או מי מטעמו, על פי שיקול דעתו הבלעדי; והמשתתף מתחייב כי יפעל  מועצהבה היועץ המשפטי ל
 כל טענה בכל נושא., ומוותר בזה על מועצהבהתאם להחלטת היועץ המשפטי ל

 
 

 תמהות השירו .3
 
מזמינה בזאת מהקבלן את ביצוע העבודות, כהגדרתן בהסכם, והקבלן מקבל בזאת על עצמו  מועצהה

את ביצוע העבודות האמורות ,הכל בהתאם להוראות ההסכם ומסמכי המכרז. למען הסר ספק 
שת על מנת לבצע את העבודות מובהר, כי העבודות כוללות כל פעולה הנלווית לביצוע העבודות והנדר

 ברמה וביעילות הנדרשים ותוך עמידה באיכות, בתקציב ובלוחות הזמנים.
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 הצהרות והתחייבויות הקבלן .4

 מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:  הקבלן  

להתקשר , כי אין כל איסור, הגבלה או מניעה כלשהי, לרבות מכוח דין, חוזה או מסמכי היסוד שלו .4.1
ם ולבצע את התחייבויותיו על פיו, כי אין כל התחייבות שלו המנוגדת להתחייבויות בהסכ ןהמזמי עם

שנתן על פי ההסכם וכי אין בחתימתו על ההסכם או בביצוע התחייבויותיו על פיו משום הפרה של 
בגין  מועצההסכם או התחייבות אחרים כלשהם שלו, וכל דין, וידוע לו, שיחויב לפצות ולשפות את ה

 ו/או דרישה אשר תוגש כנגדו בקשר עם הפרת הצהרתו זו;  כל תביעה

 

שיונות ו/או ההיתרים הנדרשים על פי כל דין לניהול פעילותו, יכי הוא בעל כל האישורים ו/או הר  .4.2
 ובפרט, לביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם; 

 

 לבצע את העבודות;  ירותים וכי הוא עומד בכל תנאי המכרז, וכי יש בידו את כל האמצעים ליתן את הש .4.3

 

כי הוא בעל הרקע המקצועי, הידע, הניסיון, הכישורים, המיומנות ,המומחיות והיכולת  הפיננסית  .4.4
הדרושים ,על מנת לבצע את העבודות ואת כל התחייבויותיו לפי ההסכם ברמה מקצועית גבוהה 

ת בנאמנות ובמסירות, כי הוא יבצע את העבודו ,, וכןמועצהוביעילות מירבית, לשביעות רצונה של ה
 ;ןידיעותיו וניסיונו לתועלת המזמיוישתמש בכישוריו, 

 

יהיו באיכות וברמת דיוק גבוהים, ויעמדו בדרישות כל דין, והוא  ןהעבודות שיבצע עבור המזמיכי כל   .4.5
 שיקויים האמור בסעיף זה; האחראי לכך

 

עיל, מעולה ביצוע העבודות באופן יכי יעשה את כל ההכנות הדרושות והסידורים שיהיו נחוצים לשם   .4.6
 ;ןולשביעות רצון המזמי

 

כי יש ברשותו את כל הידע, המתקנים, הציוד והאמצעים הנדרשים לביצוע העבודות והם ימשיכו  .4.7
 להיות ברשותו במשך כל מהלך ביצוע העבודות )ובכלל זה בתקופת ההסכם ובתקופת האחריות(; 

 

העבודות עבודות ובכלל זה בקשר עם אתר ביחס לביצוע  ה כי הוא בדק את כל הטעון בדיקה מוקדמת .4.8
וכי הוא מכיר היטב את הדרישות במסגרת ביצוע  ,קשר עם מערכות התשתיות והחיבוריםוסביבתו וב

העבודות ,והוא מוותר מראש, בויתור בלתי חוזר, על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או השגה 
 מור לעיל;בקשר עם הא מועצהאחרת כלשהי כלפי ה

 

( היא מלאה והוגנת, וראויה  לכל להלן 16התמורה )כהגדרתה בסעיף על סמך בדיקותיו כאמור,  .4.9
 התחייבויותיו על פי ההסכם;

 

להפר זכויות יוצרים של  ןחר ולא יגרום למזמיכי בכל פעולותיו, הוא לא יפר זכויות יוצרים של א .4.10
בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו  ןהוראות סעיף זה, ישפה את המזמי אחר. הפר הקבלן את

 ;ןמיד עם דרישתה ראשונה של המזמי להם, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, וזאת

 

אינה מחויבת להזמין ממנו את ביצוע העבודות או כל חלק מהן והיא רשאית  מועצהכי ידוע לו שה .4.11
רמים אחרים, בין שהגישו הצעות לפרסם פניות נוספות ו/או מכרזים נוספים ו/או להתקשר עם גו

 למכרז ובין שלא, לשם ביצוע עבודות, או חלק מהם; 

 

 יו, הצהרותיו והתחייבויותיומו בהסכם בהסתמך על מצגמתקשרת ע מועצהכי ידוע לו שה   .4.12
דיוק במצגיו והצהרותיו ו/או אי קיום איזו -המפורטים בהסכם ובהצעת הקבלן, וכי כל אי

 סכם, יהוו הפרה יסודית של התחייבויותיו ושל הסכם.מהתחייבויותיו על פי הה
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 התחייבות לביצוע .5

 קבלן, על פי צרכיה, בכפוף לתקציבה המאושר ובהתאם לשיקול דעתה והקבלןהרשות מוסרת בזאת ל .5.1
, כקבלן עצמאי, הכל בהתאם להוראות החוזה ולמסמכי ספק השירותיםמקבל בזאת על עצמו ל

 מוחלטת של המנהל, וימלא לצורך זה אחר כל הוראותיו.האחרים, להנחת דעתו ה המכרז
 

כמות מסכים ומצהיר בזאת במפורש, כי ידוע לו שהרשות רשאית שלא להזמין ממנו את  קבלןה .5.2
אם מחמת אחד הטעמים והשירותים הנוספים לתחזוקה ותיקון מזגנים, , םאו חלק ם, כולהמזגנים

תקציבה, מבלי ו לעדי, צרכיהלשיקול דעתה הב בהתאם המנויים לעיל ואם מחמת סיבה אחרת כלשהי
. םהזמנת-או אי היביליםו/או פיצוי ו/או סעד אחר בגין היקף הזמנת  שהוא יהא זכאי לכל תמורה

 במפורש על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם האמור. מוותר בזאת קבלן, הקבלןלמען הסר 
 

 נאמנות, בשקדנות, באופן בטיחותילבצע התחייבויותיו מכח המכרז/ההסכם ב קבלןעוד מתחייב ה .5.3
 וברמה גבוהה לשביעות רצון הרשות, בכל היקף שיידרש, ובהתאם להוראות הרשות ובמחירי הצעתו.

 

שיוזמנו ויסופקו  המזגנים שיתוקנו,  כמות תקבע רק עפ"י  ,, התמורה לפי חוזה זהספקלמען הסר  .5.4
 הרשות עפ"י חוזה זה. בפועל בהתאם להזמנות

 

בהתאם לכל האמור במסמכי המכרז, הוראות הבטיחות ועפ"י  יספק השירותיםב, כי מתחיי קבלןה .5.5
 כל דין ו/או תקן.

 
 שירותיםאת ה קבלןה ספקמבלי לפגוע באמור דלעיל וביתר זכויותיה של הרשות עפ"י כל דין, אם לא י .5.6

 בלןקיחליף ה או שלא בהתאם לתקנים המאושרים,ו/באיכות שלא בהתאם למפרט  ספקםבמועד או י
 .באופן מיידי, ללא עלות נוספת, ו/שסופק המזגניםאת 

 

 תפקידיו וסמכויותיו של המנהל .6

 מבלי לגרוע מיתר סמכויות המנהל עפ"י הסכם זה, מוסכם ומוצהר, כי בנוסף להיותו של המנהל נציג .6.1
 שירותיםהרשות לעניין הסכם זה, כמפורט בהסכם, יהא המנהל מוסמך לבקר, לבדוק ולפקח על טיב ה

 והתאמת הנ"ל לדרישות המכרז והחוזה. קבלןשיסופקו על ידי ה
 

 בדבר תקלות ו/או אי עמידה בזמנים ו/או אי התאמה של קבלןלמסור הודעה ל ,כן יהיה רשאי המנהל .6.2
 לעיל. קביעתו של המנהל לעניין זה הינה סופית ואינה ניתנת לערעור. על.6.1כמפורט בס"ק  מזגניםה
 מנהל, לשתף עמו פעולה ולאפשר לו לבקר כל חלק מהשירות המבוצע עללמלא אחר הוראות ה קבלןה

 ידו.
 

מהתחייבויותיו למילוי תנאי חוזה זה ולמילוי  קבלןהפיקוח אשר בידי המנהל לא ישחרר את הסמכות  .6.3
יהיה אחראי לכל הפעולות, השגיאות ההשמטות והמגרעות שנעשו או  קבלןהדרישות שבדין וה כל

 על ידו. נגרמו
 

 :כי כלפי המזמין בזאת ומתחייב מצהיר ןקבלה .7

. מועצהולפי תקציב מאושר ו/או כל שיקול אחר שיקבע ע"י ה מועצהההסכם יופעל בהתאם לצורכי ה .7.1
בהיקף עבודות  קבלןכמו כן, מצהיר ומסכים כי אין בחתימה על הסכם זה, התחייבות להפעלת ה

 כלשהו.

 

ת השירותים  לרבות ספקי בהתקשרות לביצוע א, שיקול דעת בלעדמועצהמצהיר ומסכים כי ל קבלןה .7.2
 , תקציבה, הצעת המחיר וכל שיקול רלוונטי אחר לפיהם תקבע את הזוכה/ים.קבלןשיקולי ניסיון ה

גם לא באמצעות הזוכה  השירותים, נשוא המכרז,  רשאית לבצע הזמנת מועצהיובהר בזה, כי ה .7.3
ת ספקבכל אופן שהוא, בלעדיות בא  קבלןבמכרז, ואין בחתימה על הסכם זה, כדי להקנות ל

 השירותים. 
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 .במומחיותובצע את השירותים ברמה מקצועית גבוהה, בנאמנות, בדייקנות, מתחייב ל קבלןכמו כן, ה

 

ת ספקדרש למען אחזקת רישיון מן הסוג הנאמתחייב למלא אחר הוראות כל דין בקשר ל קבלןה .7.4
 וכיוצ"ב.  םמכון התקניאישור כדוגמת עוסק מורשה, השירותים, 

 
שיון ו/או היתר טרם ביצוע יר כי יהא בידיו בכל תקופת ההסכם מתחייב קבלןהמבלי למעט מהאמור, 

על ידו ו/או ע"י  ,ות נשוא הסכם זהדלצורך ביצוע העבובקיומו או נדרש  חובהפעולה כלשהי שיש 
 עובדיו ו/או מועסקיו, וזאת בכפוף לכל דין.

 

נהלים ף, סדיר, יעיל ואיכותי, תוך שמירה קפדנית על יאופן רצב יםהשירות ספקמתחייב ל קבלןה .7.5

העשויה להינתן מזמן לזמן ע"י  –מתוך ציות לכל חיקוק ולכל הוראה ו/או תקנים ו/או על פי כל דין 
 .מועצהרשות מוסמכת ו/או ע"י ה

 

 .כאמור בהסכם זה ובנספחיובמועדים את השירותים  ספקמתחייב ל קבלןה .7.6

 

קרא את כל תנאי הסכם זה ודרישותיו, הבין אותם, והוא מתחייב לבצע חייב כי מצהיר ומת קבלןה .7.7
על חלקיה ובהתאם לתנאים ולדרישות המפורטים בהסכם זה הנובעת מהם עבודה שירותים והאת ה

או מי מטעם  המנהללהנחיות כפי )וככל( שיוצאו ובהתאם  מועצהלהזמנות העבודה מטעם הובהתאם 
, הכל הנדרשיםלעת, בדייקנות, ביעילות, במומחיות ובמיומנות, במועדים המזמין כפי שיהיו מעת 

 בכפוף להוראות הסכם זה.בהתאם ו
 

ת ספקלא הנוגעים המקצועיים והמסמכים םנהליכל ה את מכיר מצהיר ומתחייב כי הוא קבלןה .7.8
 .ולפי שינויים, עדכונים והתאמות ככל שיחולו בהם לפיהם יפעלהשירותים וכי 

 

, עליו יחולו ,והעבודות , החומריםהמוצרים, השירותים לטיב האחריותר ומתחייב כי מצהי קבלןה .7.9

 .זה בהסכםבמפורש  אחרת נקבע אם אלא

 

 או זה בהסכם באמור יןמצהיר ומתחייב כי א קבלןלמעט אם נאמר אחרת במפורש בהסכם זה, ה .7.10
החלה  חובה מכל בלןקה את לשחרר כדי, ביצועו במסגרת או פיו על שתינתן הודעה בכל או מכוחו

  .דיןעליו מכח הוראות ה
 
על כל שינוי במעמדו החוקי באופן מיידי בע"פ ובדואר אלקטרוני,  ,בכתבמתחייב להודיע  קבלןה .7.11

 , כולם או חלקם; את השירותיםספק לנסיבה בעטיה לא יהא בידו ו/או על כל 
 
לעמוד בהתחייבויותיו על  אפשרות מסתברת כי לא יוכלמבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה של  .7.12

מתחייב להודיע על  קבלןה, כל עניין אחר שיש בו כדי להשפיע על מתן השירותיםבפי הסכם זה ו/או 
 ר( ימים לכל היות3כך תוך שלושה )

 

פגיעה בכל זכויות יוצרים, זכויות פטנטים או  ,, כי אין בהתקשרות עפ"י חוזה זהקבלןעוד מצהיר ה .7.13
 שי כלשהו, וכי לא הוגשה תביעה על הפרת זכויות כאמור.זכות אחרת של צד שלי כל

 

 , כאמור.  מועצההשירותים בהתאם לדרישות ה ספקמתחייב כי י קבלןה .7.14
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 קבלני משנה .8

 הםלמסור את ביצוע השירות או חלק מאינו רשאי  קבלןמבלי לפגוע באמור ביתר הוראות החוזה, ה .8.1
 .ובכתב של המנהללקבלן משנה, בלי שקיבל תחילה את אישורו מראש 

 

 כספים מאת הרשות. קבלןלקבלן המשנה לא תהיה כל זכות עיכבון, אף אם יגיעו לו או ל .8.2
 

מאחריותו ומחובה  קבלןמסירת חלק מהשירות לקבלן משנה, לא תפטור ולא תשחרר את ה .8.3
מחובותיו על פי החוזה והוא יישאר אחראי לכל הפעולות, השגיאות, ההשמטות  כלשהי

שייגרמו ע"י קבלן המשנה, או שנגרמו מחמת התרשלותו, ויהיה דינם כאילו  יםהמגרעות והנזק
 על ידו. ו/או נגרמו קבלןנעשו ע"י ה

 השירותים וביצועם .9

עבודות תיקון, תחזוקה  והתקנת מערכות מיזוג הקבלן ומי מטעמו יבצעו את העבודות ובכלל זה  .9.1
, כפי שתועברנה מועצהיות ולדרישות ה,בהתאם להנח מועצהבור העלמוסדות חינוך ולמבני ציבור 

 מועצהמעת לעת לקבלן ולתוכניות המצורפות למסמכי המכרז ו/או שתאושרנה ו/או תקבענה על ידי ה
, לרבות מפרט העבודות/ המפרט הטכני המצ"ב כנספח מעת לעת, וזאת על פי הוראות מסמכי המכרז

 .  יב'

 

ת את כל הפעולות וההתחייבויות שעל וות כוללמבלי לגרוע מכלליות האמור במסמכי המכרז, העבוד .9.2
הקבלן לבצע בהתאם למפרט ולתוכניות, בין אם מפורשים ובין אם לאו, לרבות כל עבודה בקשר עם 

ו/או מי שימונה מטעמה לניהול, תיאום ופיקוח על ביצוע העבודות על  מועצהההאמור שתוטל על ידי 
 (". המפקח)להלן: " למפרט ידי הקבלן בהתאם 

 

על חשבונו מטיב מעולה ובמומחיות ויספק  הקבלן יבצע על חשבונו כל פעולה במסגרת ביצוע העבודות .9.3
 את כל כוח האדם והאמצעים שיהיו דרושים מעת לעת למטרה זו.

 

אך דרוש לביצוע העבודות בהתאם לתכניות המאושרות על  ,כל דבר שאינו מופיע בהסכם על נספחיו  .9.4
מקצוע או בהתאם להוראות הדין, יבוצע על ידי הקבלן ברמה מקצועית ה, בהתאם למקובל בעיריידי ה

 גבוהה כאילו נכלל בהסכם מלכתחילה.  

 

ולקבל בודות, ביצוען וכל הקשור בהן על הקבלן למלא את דרישות השלטונות המוסמכים ביחס לע  .9.5
של הקבלן את כל האישורים והרישיונות הנדרשים על פי דין בקשר עם האמור. לא תשמע כל טענה 

 כי לא ידע את הדרישות הנ"ל, כולן או חלקן. 

 

העבודות ספים וכי באתר ידוע לקבלן שבביצוע העבודות ובמהלכן יהיה צורך לשלב עבודות קבלנים נו  .9.6
ומי מטעמה. הקבלן מאשר בזאת כי ידאג לתיאומים עם הקבלנים  מועצהתבוצענה עבודות על ידי ה

רש מבלי לפגוע במהלכן התקין של ביצוע העבודה, ככל שייד הלך השוטף שלמבהנוספים ולשילובם 
ו/או  מועצההעבודות וכן יעשה כל הנדרש לביצוע היעיל והמהיר של העבודה, והכל על פי הנחיית ה

בקשר לקיומו של הסכם זה  ותהוראות כל דין החלמתחייב לשמור בקפדנות על  קבלןההמפקח. 
  השירותים. תאספקו

 

מצהיר ומתחייב לפעול בביצוע התחייבויותיו נשוא חוזה  קבלןוראות החוזה, המבלי לפגוע בשאר ה .9.7
 באופן בטיחותי, לשמירת רווחתם ושלומם של עובדיו וכל אדם וגוף אחר, בהתאם לכל דין, לרבות זה

 חוק" :להלן) 1954 –חוקי הבטיחות בעבודה לרבות על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד 
( "פק' הבטיחותלהלן: ") 1970 –התש"ל  (נוסח חדש))ופקודת הבטיחות בעבודה  ("ארגון הפיקוח

 והתקנות על פיהם, בהתאם להנחיות מפקח העבודה הראשי במשרד העבודה.



 

          _____________ 
 חתימת המשתתף         
     41 

 

 

 

 לרשות יעמדוו יוכנועבודתו  שתוצרי לכך אחראי יהא ,ובשקיפות בחריצות, בהגינות ינהג קבלןה .9.8
בהתאם להוראות הדין, לתקנים,  ,טובה מקצועית וברמה ומפורט מדויק, מלא, שלם באופן המזמין

  .פקחמהמזמין וה הנחיות פי-ועל הנחיות, כללים מקצועיים וכו',
 

 פקח בכל דבר ועניין הנוגע להסכם זה ומסמכי המכרז.ממתחייב לפעול ע"פ הנחיות ה קבלןה .9.9

 

עי ומיומן, כפי שנקבע מתחייב לעמוד בלוח הזמנים שנקבע ולהעמיד לצורך זה,  כח אדם מקצו קבלןה .9.10
 בצו תחילת עבודה.

 

על המשך רצף עבודה תקין  קבלןהוכרז מצב חירום על ידי הרשות המוסמכת לכך, יחויב והבמידה  .9.11
 ת השירותים.ספק, אלא אם ניתנו הנחיות ע"י גורם מוסמך, המונעות המשך אעל פי כל דין

 

   וביקורת מידע מסירת, דיווח .10

 

פיקוח על העבודות נשוא המכרז, ובכלל זה בקרה בכל נושא אחר ו/או הקבלן מתחייב לבצע בקרה ו .10.1
 .  מועצהנוסף אשר יוגדר על ידי ה

 

ופן ביצוען וכן לבדוק את טיב המפקח יהיה רשאי לבדוק את ביצוע העבודות ולהשגיח על א .10.2
 החומרים, איכות הציוד והכלים בהם משתמש הקבלן וכן המפקח יהיה רשאי לבדוק אם הקבלן מבצע

 . מועצהכהלכה את התחייבויותיו על פי ההסכם ועל פי הוראות ה

 

הקבלן יאפשר למפקח ולכל מורשה על ידו, להיכנס בכל עת לכל מקום בו נעשית עבודה כלשהי בקשר  .10.3
עם העבודות על מנת לבדוק אותה ולהשגיח על ביצועה וכן לבדוק את הציוד המשמש לביצועה. כניסה 

 עם הקבלן. לחצרי הקבלן תהיה בתיאום 

 

עם נוגע לפעולותיו ולמעשיו בקשר הקבלן ימסור למפקח על פי דרישה, הסברים והבהרות בכל ה .10.4
 ביצוע התחייבויותיו. 

  

 להתרחשותו.  ךעל כל אירוע חריג מיד בסמו מועצההקבלן ידווח ל .10.5

 

ח המפקו/או  מועצההפיקוח הנ"ל של הלמען הסר ספק, מובהר בזאת כי אין בסמכויות ופעולות  .10.6
לגרוע מהאמור במפרט וכן אין בהן לגרוע מאחריות הקבלן לביצוע מלוא התחייבויותיו על פי ההסכם 

 .ו/או לשחררו מאלו

 

  ביצוע לעניין הסברים או/ו וחשבון דין, מי מטעמו או פקחלמ למזמין ו/או ימסור קבלןה .10.7
 ל אמצעי בכ ידם על שיידרש אחר הסבר וכל הדרישה למועד התקדמות הביצוע, השירותים

  .אשר ייקבע על ידי המפקח ו/או מי מטעמו             

 

 . המפקח עם ויעיל מתמיד קשר קיום ותוך בתיאום השירותים את לבצע מתחייב קבלןה .10.8
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 עצמאיקבלן  – קבלןה .11

ייתן את השירותים נשוא הסכם זה, למזמין כקבלן עצמאי, ימלא את תפקידו בנאמנות,  קבלןה .11.1
 במלוא הזמן הנדרש, כמתחייב מתפקידו.זריזות, במסירות ו

 

הצדדים מסכימים ומצהירים בזאת כי היחסים ביניהם הינם יחסים של קבלן ומזמין שירות, וכי  .11.2
ו/או מי מטעמו, בכל תקופת ההסכם ו/או  קבלןלא מתקיימים ולא יתקיימו ביניהם ו/או בין עובדי ה

 מעביד, על כל הכרוך והנובע מכך.-עם סיומו יחסי עובד

 

 קבלןימצאו תחת פיקוחו, השגחתו, ביקורתו ואחריותו של ה קבלןעובדי הכל מוסכם בין הצדדים כי  .11.3
שא בכל ההוצאות הכרוכות והקשורות בעבודות על פי מסמכי החוזה על ידי  יבלבד, י קבלןבלבד. ה

שבא  מראש ובכתב( וכל מי המזמיןהסכמת  אם נתקבלהעובדיו ו/או קבלני המשנה שיועסקו על ידו )
מטעמו, לרבות תשלום שכרם, זכויות סוציאליות ותשלומים והפרשות אחרים כנדרש על פי דין 

 וכמקובל בתחום זה.

 

ישולם לפחות  שכר המינימום שייקבע, מפעם לפעם  ,מתחייב כי לעובדים שיועסקו על ידו קבלןה .11.4
יים את הוראות חוק מתחייב לק קבלןה שור רו"ח בעניין.יימציא לה א המזמיןוכי לדרישת  ,בחוק

וחוק עבודת הנוער,  1991 -עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 
 .1953 –תשי"ג 

 

 , תהווה הפרה יסודית של תנאי החוזה.קבלןמוסכם בזאת כי הפרת הוראות החוקים הנ"ל על ידי ה .11.5

 

האמור בכל חוקי העבודה, הבטיחות מתחייב למלא אחר כל הוראות כל דין ולמלא אחר  קבלןה .11.6
 והבריאות ביחס להעסקת עובדיו.

 
לצורך ביצוע העבודה, יהיו בעלי אזרחות ישראלית )יוצא צבא  קבלןכל העובדים שיועסקו על ידי ה .11.7

או עובד זר בעל האישורים הנדרשים(. העסקת עובדים שאינם בעלי אזרחות ישראלית, תהא  מותנית 
 .  מועצהחוק ובנוסף מטעם אגף הביטחון של ה בקבלת אישור מראש על פי

 

יחליט להיעזר לצורך ביצוע תפקידיו לביצוע השירותים בכוח אדם מקצועי ו/או  קבלןבמידה וה .11.8
 עובדים מטעמו, הוא יעשה כן על חשבונו בלבד. 

 

ע להיעזר בכוח אדם מקצועי, אין בכך כדי להשפי קבלןה שיבחר ככל כי  בזאת מובהר, ספקהסר  למען .11.9
יישא באחריות המלאה לכל  קבלןה, כן כמו. מועצהלבין ה קבלןמעביד בין ה-על העדרם של יחסי עובד

 פעולותיו ו/או מעשיו /ואו מחדליו של כל אחד מעובדיו ו/או הבא מטעמו. 
 

 לאחר  ההסכםהסבה ו/או העברת ביצוע  .12

סור לאחר כל זכות או חלקו, ולא להעביר או למ כולו או  ,סב הסכם זהלא להמתחייב  קבלןה  .12.1
חובה הנובעת מהסכם זה אלא אם כן ניתנה לכך הסכמת המזמין מראש ובכתב. ניתנה הסכמת 

החלה מהתחייבות, אחריות או חובה כלשהי  קבלןההמזמין כאמור, לא יהיה בכך כדי לשחרר את 
 הסכם.או /דין ו עליו מכח כל

 

 

ובלבד  מגבלה ללא זה הסכם לפי זכויותיו את להמחותלהסב או  רשאי יהא המזמיןמוסכם בזה כי  .12.2

 פי על קבלןה מזכויות לגרוע כדי יהיה לא שכזו המחאה בכל כי מובהר. קבלןשישלח הודעה על כך ל

 .פיו על להתחייבויותיו להוסיף כדי או/ו זה הסכם
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   עניינים ניגוד .13

 

רסים או חשש כלשהו לניגוד ת השירותים אינה מעמידה אותו בכל מצב של ניגוד אינטספקמצהיר כי א קבלןה
 מתחייב כדלקמן:  קבלןאינטרסים. מבלי למעט מהאמור, ה

 

אינו נמצא במצב של חשש לניגוד עניינים בין ביצוע השירותים בהתאם למכרז זה לבין ענייניו  כי .13.1
 האחרים ו/או תפקידים אחרים אותם הוא ממלא.  

 

חתם מדרגה ראשונה, כל עניין כלכלי או ו/או לנושאי המשרה בו, לרבות לבני משפ קבלןלכי אין  .13.2
לה, במסגרת  קבלןל קבלןהוהשירותים שעל  מועצהאחר העלול לעמוד בחשש לניגוד עניינים עם ה

 הנ"ל. ההסכםתנאי 
 

מכל פעולה במסגרת מתן שירותים שיש עמה חשש לניגוד עניינים או שיש חשש כי  כי הוא ימנע .13.3
 ועניינים בכל הקשור לביצוע מלוא התחייבויותילהימצא במצב של ניגוד  קבלןלהיא תגרום 

 . להסכם  זהבהתאם 

 

באופן מידי על כל סיבה שבגללה עלול  מועצהלהודיע ל קבלןהבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב  .13.4
 להימצא במצב של חשש לניגוד עניינים כאמור לעיל. 

 

ת ולאחריה אלא ואך במהלך תקופת ההתקשרו ומתחייב שלא לעשות שימוש במידע שיגיע לידיעת .13.5
וכן מתחייב לא להעביר לכל גורם אחר את המידע  מועצהכלפי ה וורק לצורך מילוי התחייבויותי

 האמור וכן לא לעשות בו כל שימוש אחר.

 

כי קיים חשש לניגוד עניינים, ימסור על כך הודעה ליועץ המשפטי  קבלןבכל מקרה בו יתברר ל .13.6
 משנודע לו על כך.( שעות 24בתוך עשרים וארבע ) מועצהל

 

 קבלןעל החלטתה בעניין וה קבלןלאחר בדיקת ובחינת כל ההשלכות האפשריות, תודיע ל מועצהה .13.7
 ומוותר על כל טענה בעניין זה. מועצהמתחייב לפעול בהתאם להחלטת ה

 

 לא יוכל להמשיך לטפל בנושא בו הוא נמצא בניגוד  קבלןכי ה מועצההיה והחליטה ה .13.8
 . מועצהוהוא מתחייב לפעול בהתאם להחלטת ה קבלןניינים, תימסר על כך הודעה לע                  

 

השירותים ע"פ חוזה זה, אזי ספק אינו יכול ל קבלןכי עקב ניגוד העניינים ה מועצההיה ותמצא ה .13.9
לכל סעד ע"פ כל דין לרבות חילוט ערבות  מועצהיבוטל החוזה באופן מיידי מבלי לגרוע מזכות ה

 .מועצהשימוש בזכות הקיזוז הנתונה להביצוע ו/או 

  

אין בנוהל זה, כדי לגרוע מכל הוראה בדבר ניגוד עניינים ע"פ כל דין, חקיקה או פסיקה, אלא אך  .13.10
 להוסיף עליהן.

  

 התנאי בדבר איסור החשש לניגוד עניינים הנו תנאי מהותי ויסודי בחוזה זה. .13.11
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 ערבות בנקאית .14
 

מקורית אוטונומית, ערבות בנקאית  מועצהימציא ל קבלןהעל הסכם זה,  מועצהכתנאי לחתימת ה .14.1
המועצה האזורית עמק יזרעאל בלתי מותנית ובלתי חוזרת, צמודה למדד המחירים לצרכן, לטובת 

מדד הבסיס הינו מדד ₪(.  חמישים אלף)במלים:   ₪ 50,000  ךבס להסכם זהטו' לנספח בהתאם 
 המחירים לצרכן הידוע במועד החתימה על ההסכם.

 
במשך כל תקופת ההסכם, לרבות בתקופת ההארכות בהתאם לשיקול  תעמוד בתוקף בות זו,ער .14.2

 . הזוכה בהתאם למסמכי המכרז קבלןעד מילוי כל התחייבויות הו ,מועצהדעת ה
 
מוסמכת לחלט את הערבות באופן אוטונומי, כל אימת  אתה מועצההמבלי לגרוע מכלליות האמור,  .14.3

 . ופרו תנאים בהסכם זה ומבלי שיהא עליה להוכיח זאתשתסבור כי הופר תנאי או ה
 
 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תשמש הערבות להבטחת ולכיסוי של: .14.4

 

 עקב או בקשר עם הפרה או אי מילוי תנאי   מועצהכל נזק או הפסד העלול להיגרם ל .14.4.1
 כלשהו מתנאי חוזה זה.                     
 

   עלולה להוציא או לשלם או  מועצה, שהקבלןים לכל ההוצאות והתשלומים הקשור .14.4.2
 להתחייב בהם בקשר עם חוזה זה.      

 

  רשאית לגבות את סכום הערבות, כולה או  מועצהתהא הבכל מקרה, כאמור,  .14.4.3
 , בפעם אחת או במספר פעמים, ולהיפרע מתוכם לגבי הנזקים, ההפסדים, מקצתה     
 ההוצאות והתשלומים כאמור.     

 

 עקב  מועצהר לעיל אינו בא לפגוע בכל זכות או סעד אחר שיעמדו לרשות ההאמו .14.4.4
 ובגין ההפרה.     

 

 נזיקין לגוף ו/או לרכוש .15

ו/או  מועצההקבלן אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד גוף ו/או רכוש ו/או אחר, שייגרמו ל .15.1
בדיו ו/או למי מטעמו עקב לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או לקבלן ו/או לעו

 ו/או בקשר עם ביצוע השירותים ו/או הפרת התחייבויותיו על פי חוזה זה.
 

הקבלן אחראי בגין כל נזק ו/או אובדן שיגרם עקב שגיאה מקצועית של הקבלן ו/או מי מטעמו, טעות  .15.2
חומרים ו/או הזנחה ו/או השמטה במעשה ו/או במחדל במילוי חובתו המקצועית ו/או עקב שימוש ב

ו/או חוסר התאמתם  מועצהאו אביזרים לקויים ו/או פגם במוצרים ו/או חוסר התאמתם לדרישות ה
לתקנים הנדרשים מהמוצרים. אחריותו של הקבלן תחול גם לגבי כל מקרה שיתגלה לאחר תום 
תקופת ההתקשרות על פי חוזה זה. אחריותו של הקבלן בגין האמור בסעיף זה תחול גם בגין 

 ם שבוצעו על ידי מי מטעמו או בשליחותו.שירותי
 

תוך כדי ו/או בקשר  מועצההקבלן אחראי, לכל נזק ו/או חבלה שיגרמו למתקני, רכוש ו/או ציוד  ה .15.3
פי הסכם זה ובכל זמן ציוד ומתקנים הנמצאים תחת השגחת הקבלן, והוא -עם ביצוע השירותים על

 א דיחוי.מתחייב להשלים כל אובדן ולתקן כל נזק, כאמור, לל

 

הקבלן אחראי בלעדית לכל אבדן ו/או נזק ו/או קלקול לציוד מכל סוג ותאור הנמצא בשימושו או  .15.4
שהובא על ידו ו/או על ידי מי מטעמו בקשר עם ביצוע השירותים, ובכלל זאת למערכות, לחלקים, 

זק ו/או מכל נ מועצהלרכיבים, לאביזרים ולחומרים הנדרשים לביצוע השירותים והוא פוטר את ה
 אובדן שיגרם לציוד כאמור.
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ו/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשירותה, מכל אחריות לכל אובדן ו/או  מועצההקבלן פוטר את ה .15.5

נזק שהם באחריותו על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין ומתחייב לשפות ו/או לפצות באופן מלא, מיד 
או את שלוחיה בכל סכום בגין כל תביעה ו/או את עובדיה ו/ מועצהעם קבלת דרישה בכתב, את ה

ו/או דרישה ו/או הוצאה שתגרם לה בגין אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש שהם באחריותו על פי 
תודיע לקבלן על  מועצהחוזה זה ו/או על פי כל דין, לרבות הוצאות משפטיות ואחרות בקשר לכך. ה

 להתגונן מפניה. קבלת תביעה כאמור בתוך זמן סביר מקבלתה ותאפשר לו

 

 ביטוח .16

ועל פי כל דין, ממועד תחילת ביצוע השירותים ולמשך  מבלי לפגוע באחריות הקבלן על פי הסכם זה .16.1
כל תקופת ההתקשרות )לרבות כל הארכה שלה(, מתחייב הקבלן לערוך ולקיים על חשבונו בחברת 
ביטוח מורשת כחוק לעריכת ביטוחים בישראל, את הביטוחים המפורטים בטופס האישור על קיום 

מהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: "אישור המצורף להסכם זה ו 'טזכנספח מסומן  -ביטוחים 
קיום ביטוחים"(, אצל חברת ביטוח המורשית בישראל , ולעניין ביטוח אחריות מקצועית וחבות 

 המוצר כל עוד עלולה להיות לקבלן אחריות על פי דין.

 

 :בכל הפוליסות הנזכרות מתחייב הקבלן לכלול את התנאים הבאים .16.2

 :מועצההקבלן ו/או ה –שם "המבוטח" בפוליסות הינו  .16.2.1

כל יישוב מיישובי  לרבותמועצה אזורית עמק יזרעאל " לעניין הכיסוי הביטוחי: מועצה"ה .16.2.2
 חברות בת ו/או עובדים של הנ"ל. המועצה ו/או תאגידים עירוניים ו/או

בגין ו/או בקשר עם מעשה או  מועצהביטוח אחריות כלפי צד שלישי מורחב לשפות את ה .16.2.3
 מטעמו בביצוע השירותים. ומי  מחדל של הקבלן

היה ותוטל עליה אחריות כמעבידה  מועצהביטוח חבות מעבידים מורחב לשפות את ה .16.2.4
לנזקים בגין תאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע שיגרמו לעובדי הקבלן בקשר עם ביצוע 

 השירותים.
בגין ו/או בקשר עם הפרת חובה  מועצהביטוח אחריות מקצועית מורחב לשפות את ה .16.2.5

 ית של הקבלן ומי מטעמו בביצוע השירותים.מקצוע
בגין ו/או בקשר עם ביצוע השירותים ו/או  מועצהביטוח חבות המוצר מורחב לשפות את ה .16.2.6

 המוצרים של הקבלן ומי מטעמו בביצוע השירותים.
יכלול תאריך רטרואקטיבי לא יאוחר  –ביטוח אחריות מקצועית ו/או ביטוח חבות המוצר  .16.2.7

 מועצהשירותים המקצועיים ו/או מועד אספקת המוצרים לממועד התחלת ביצוע ה
 בהתאמה.

 חריג רשלנות רבתי לא יחול בפוליסות . .16.2.8

סכום השתתפות עצמית בפוליסות, בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי ביטוח  .16.2.9
 ₪ . 100,000הנובעים מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך 

 ., למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדוןמועצהביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי ה .16.2.10
 מועצההביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ו/או לשנוי תנאיהם לרעה, אלא לאחר שתימסר ל .16.2.11

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

קיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את כל סעיף בפוליסות הקבלן )אם יש כזה( המפ .16.2.12
וכלפי מבטחיה,  מועצהאחריות מבטחי הקבלן  כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי ה

 מועצההביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", המזכה את ה  מועצהולגבי ה
תהיה מבלי ש מועצהבמלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בביטוחי ה

להשתתף בנטל החיוב כאמור  מועצהלחברת הביטוח של הקבלן זכות תביעה ממבטחי ה
. למען הסר ספק, מבטחת הקבלן  מוותרת על 1981-לחוק חוזה הביטוח תשמ"א 59בסעיף 

 וכלפי מבטחיה.  מועצהטענה של ביטוח כפל כלפי ה
" של קבוצת כלל היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט .16.2.13

 ביטוח התקפות במועד התחלת הביטוח.
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ביטוחי הקבלן יכסו את אחריותו בין היתר גם בגין העבודות כוללות עבודות פריקה,  .16.2.14
 טעינה, מכשירי הרמה, הקמה ופירוק.

 
עם החתימה על הסכם זה, את  מועצה, הקבלן מתחייב להמציא לידי מועצהללא כל דרישה מצד ה .16.3

חתום על ידי מבטחו. הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי המצאת אישור הביטוח  אישור הביטוח כשהוא
כשהוא חתום על ידי המבטח הינו תנאי מתלה ומקדמי לביצוע השירותים על ידו, ואולם אי המצאתו 

יום לפני  14-לא תגרע מהתחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין. לא יאוחר מ 
את אישור הביטוח כאמור  מועצהטוחי הקבלן, מתחייב הקבלן להפקיד בידי המועד תום תקופת בי

לעיל בגין הארכת תוקפו לתקופות ביטוח נוספות, מידי תקופת ביטוח ולמשך כל התקופה בה 
 התחייב לערוך ביטוח.

 

המועצה רשאית, אך לא חייבת, לבדוק את אישור הביטוח שיומצא על ידי הקבלן כאמור לעיל,  .16.4
תחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים והקבלן מ

נשוא אישור הביטוח להתחייבויותיו על פי הסכם זה. הקבלן מצהיר כי זכויות המועצה לעריכת 
הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינה מטילה על המועצה ו/או מי מטעמה כל חובה ו/או 

י הביטוחים נשוא אישור הביטוח, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי היעדרם, ואין כל אחריות לגב
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 לעיל ובין אם לאו, בין אם נבדק אישור הביטוחים ובין אם לאו.

 

ייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם ולחדשם הקבלן מתח .16.5
מעת לעת לפי הצורך ולא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים. 

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

 

הביטוחים על ידי הקבלן כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא מובהר כי, אין בעריכת  .16.6
מהתחייבויותיו בהתאם להסכם זה או כדי לשחרר את הקבלן מחובתו לשפות ו/או לפצות את 

בגין כל נזק שהקבלן אחראי לו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין. תשלום תגמולי ביטוח  מועצהה
ו/או מי  מועצהום השיפוי ו/או הפיצוי לו יהיו זכאים הכלשהם לא יהיה בהם אלא כדי להפחית מסכ

 מטעמה בגין נזק או הפסד.

 

מוסכם כי קביעת גבולות האחריות ו/או היקף הכיסוי הביטוחי כמפורט באישור עריכת הביטוחים  .16.7
הינה בבחינת דרישת מינימום המוטלת על הקבלן שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה. 

ון את חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם. הקבלן מצהיר ומאשר על הקבלן לבח
ו/או מי מטעמה בכל הקשור  מועצהבזאת כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי ה

 לגבולות האחריות האמורים ו/או היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא על ידו. 

 

לכל אובדן ו/או נזק לרכוש המובא על ידו ו/או  ו/או מי מטעמה מאחריות מועצההקבלן פוטר את ה .16.8
ו/או המשמש לצורך מתן השירות, ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה  מועצהמי מטעמו לחצרי ה
ו/או מי מטעמה בגין אובדן ו/או נזק כאמור; הפטור כאמור לא יחול  מועצהו/או תביעה כלפי ה

 לטובת אדם שגרם נזק בזדון.

 

ות ו/או מהתנאים של נספחי הביטוח מהווה תנאי יסודי                  בהסכם עמידה בכל אחד מהורא .16.9
 זה, והפרת כל הוראה מההוראות שבהם תחשב כהפרה יסודית של  ההסכם.
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 תמורה .17

 

לפי  מועצהצוע העבודות ומסירתן לבתמורה למילוי מלוא התחייבויותיו של הקבלן ובכלל זה גמר בי .17.1
בהתאם לקבלן  מועצה, תשלם המועצהההסכם לשביעות רצונה של ה ,מסמכי המכרז ובכלל זה

לעבודות שבוצעו על ידו לפי דרישת המועצה בהפחתת ההנחה שניתנה על ידו בהצעת המחיר ביחס 
 "(.התמורה)להלן: " )בצירוף מע"מ(למפרט הטכני למחירון ו

 
מכל  סופית, קבועה ומוחלטת, וכוללת את כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות,  התמורה הינה .17.2

 על פי תנאי המכרז בשלמות ומהווה כיסוי מלא לכל שירותיםת הספקוסוג שהוא, הכרוכות בא מין
 ביטוחים, הפקת חשבוניות וכיו"ב.  מנוף, , לרבות כח אדם, הובלות,קבלןהתחייבויות ה

 

 אחרת תמורה לכל זכאי יהיה לא קבלןוה ,וסופית ממצה הינה ן המאושר,בהתאם לחשבו התמורה .17.3
 .זה בהסכםבמפורש  אחרת נקבע אם אלא, שהוא סוג מכל זולתה

 

לא יהיה זכאי לכל תוספת בגין הפרשי הצמדה למדד, מכל מין וסוג  קבלןכן מובהר ומוצהר, כי ה .17.4
 במהלך ההתקשרות. שהוא

 

 ל או תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר יחולו בעתידעוד מובהר במפורש, כי כל מס, היט .17.5
כל  קבלןוישולמו על ידו. הרשות תנכה מהסכומים המגיעים ל קבלןעל ביצוע הסכם זה, יחולו על ה

שעליה לנכות לפי כל דין, ובכלל זאת מיסים ותשלומים אחרים, והעברתם לזכאי תהווה תשלום  סכום
 .קבלןל

 

 תמורה והיקפה מותנה בקיומו של אישור תקציבי לתשלומים אלה והזמנהכן מובהר כי תשלום ה .17.6
 מאושרת ע"י הרשות.

 

למען הסר ספק, יובהר להלן כי, התמורה לקבלן מותנית בקבלת התקציב מהגורם המתקצב ו/או  .17.7
יגרור עיכוב בהעברת התמורה לקבלן. לקבלן לא תהא כל  מועצההמממן. עיכוב בהעברת התקציב ל

 דרישה ו/או טענה בשל כך.תביעה ו/או 
 

 תנאי התשלום .18

 

יגיש לרשות חשבונית מס "מקור" לתשלום בהתאם להצעתו בכפוף להזמנות מאושרות  קבלןה .18.1
 .("חשבוניתלהלן: ")שנמסרו לו מהרשות 

 

ויאשרם בחתימתו, בחלקם או  קבלןהמנהל יבדוק את החשבונית והחשבון המוגשים על ידי ה .18.2
הפרטים המופיעים בהם, שלמותם וכיו"ב, בהתאם לשיקול דעתו לאחר בדיקת נכונות , במלואם

בזאת, כי במקרה בו הפרטים המופיעים בחשבון ובחשבונית אינם נכונים ו/או מלאים  הבלעדי. מובהר
לבצע תיקונים ו/או  קבלןבמלואם או בחלקם, רשאי המנהל שלא לאשרם ולהורות ל ו/או מדויקים,

מתחייב לעשות כן באופן ובמועד  קבלןשיקול דעתו הבלעדי, וה החלפות הנדרשות לפיו השלמות ו/א
 המנהל. אשר יידרש ע"י

 

 2017-ם, התשע"זספקיבהתאם למועד הקבוע בחוק מוסר תשלומים ל מועצההחשבון ישולם ע"י ה .18.3
"(. החשבון ישולם ללא כל חוק מוסר תשלומיםאו כל חוק אחר שיבוא במקומו לעניין זה )להלן: "

 חייבת בניכויים על פי כל דין.  מועצהניכוי הסכומים שהתוספת שהיא, ב
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, בהתאם להוראת  2017 -התשלום יהא בהתאם להוראות חוק מוסר תשלומים לספקים, התשע"ז .18.4
(, היתה העסקה ממומנת, כולה או חלקה, באמצעות מימון 1(:"על אף האמור בפסקה )1)ו() 3סעיף 

ד תשלום החלק היחסי מהתמורה שממומן חיצוני, רשאית הרשות המקומית לדחות את מוע
 תשלום נדחה(...." –באמצעות המימון החיצוני )בפסקה זו 

 

מחויב לצרף לחשבון את כל הנתונים ו/או המסמכים, בהתאם לנדרש עפ"י  קבלןמובהר בזאת, כי ה .18.5
תהא זכאית לעכב ו/או להחזיר חשבון שהוגש שלא כנדרש, בהתאם  מועצההחוזה על נספחיו, וכי ה

 קבוע בחוק מוסר תשלומים . ל
 
בהמחאות בנקאיות ו/או בהודעת זיכוי לבנקים,  ,עפ"י תנאי החוזה את המגיע קבלןלתשלם  מועצהה .18.6

 .מועצהלפי בחירת ה
 
, אלא אם כן קיבל על כך מועצהלא יהיה רשאי להמחות את זכותו לקבלת סכומי כסף מה קבלןה .18.7

 ידו.או מי שימונה על  מועצההסכמה מראש מאת גזבר ה
 

 קיזוז .19

 

על פי הסכם זה, כל  קבלןרשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנה ל מועצהכי ה ,מוסכם בזאת  .19.1
( מאת קבלן)לרבות הסכם אחר שבינה לבין ה תאחר סיבהסכום המגיע לה על פי הסכם זה או מכל 

 .קבלןה

  

 קבלןם לה מאת הלגבות את הסכומים המגיעי מועצההוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של ה .19.2
 בכל דרך אחרת לרבות חילוט ערבויות בנקאיות.

 
 

 פיצויים מוסכמים בגין איחורים .20

אם לא ישלים הקבלן את ביצוע העבודות או כל חלק מסוים מהעבודות או שלב משלבי ביצוען  .20.1
התקופה שנקבעה בחוזה, בהתחשב בהארכתה או בקיצורה לפי תנאי החוזה, ישלם הקבלן  תוך

מערך  () חמש מאיות האחוז 0.05% -צויים מוסכמים וקבועים מראש סכום השווה לכפי למזמין
לפי הגבוה מבין השניים, כפיצויים  -בגין כל יום איחור ₪  1,000איחור, או שיש כל יום  החוזה בגין

מראש על כל יום איחור בהשלמת העבודות. סכום זה יהיה צמוד למדד  מוסכמים וקבועים
הצעת הקבלן, ויוגדל בשיעור עליית המדד בין החודש הבסיסי לבין  הגשת תשומות הבניה מיום

בפועל. חובת הקבלן לשלם למזמין את הפיצויים המוסכמים הינה  החודש שבו הסתיימה העבודה
  בנוסף לכל זכות ו/או סעד אחרים

 
 של המזמין על פי יתר הוראות החוזה על נספחיו ועל פי הוראות כל דין.

 

מכל סכום שיגיע  לעיל,  20.1רשאי לנכות את סכום הפיצויים האמורים בס"ק המזמין יהיה  .20.2
לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות. תשלום  לקבלן בכל עת או

גבייתם אינם פוטרים את הקבלן מהתחייבותו להשלים את העבודות או  הפיצויים, ניכויים או
  החוזה. מכל התחייבות אחרת לפי

 

 אם לפני השלמת העבודות כולן נתן המנהל לקבלן תעודת השלמה לגבי חלק כלשהו מהעבודות, .20.3
והמזמין החזיק או השתמש בחלק האמור, יופחת לגבי כל יום לאחר מתן תעודת ההשלמה 

,לפי הערך  20.1חלק יחסי מהפיצויים המוסכמים והקבועים מראש האמורים בס"ק  האמורה,
 ות האמור לבין העבודות כולן.העבוד היחסי שבין חלק
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רשאית בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את  מועצהמבלי לגרוע מהוראות ההסכם, ה .20.4

יום בכתב לזוכה, ולזוכה לא תהיינה כל תביעות  30ההתקשרות על פי הסכם זה, בהודעה מוקדמת של 
לו בגין השירותים שניתנו על  ו/או טענות, כספיות או אחרות, למעט זכותו לקבלת התמורה המגיעה

ידו בפועל, אם ניתנו, עד למועד היכנס הפסקת ההתקשרות לתוקף וזאת בהתאם לאמור בהסכם 
 ההתקשרות בין הצדדים.

 
למרות האמור לעיל, אם הזוכה לא מילא אחת או יותר מהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז ו/או  .20.5

שמורה הזכות,  מועצהלאלתר; במקרה זה ל תהא רשאית להפסיק את ההתקשרות מועצהההסכם, ה
 לשיקול דעתה הבלעדי, האם להקציב לזוכה זמן מוגדר לתיקון ההפרה.

 
 קבלןתיקונים ע"י הביקורת קבלת הטובין וביצוע  .21

 יבוצע לאחר שהמנהל יבדוק ויאשר את טיב ואיכות העבודה  ,תשלום התמורה בחוזה זה .21.1
 בהתאם לנדרש במסמכי החוזה ונספחיו.ו/או השירותים ו/או הטובין שסופקו,    

 

לבצע תיקונים והשלמות, על חשבונו, כפי שנדרשו ע"י המנהל, הנובעים מביצוע לקוי או  קבלןעל ה .21.2
ה ספקאה לקויה ו/או חסרה של הטובין ו/או מספקאחסר של העבודה ו/או מתן השירותים ו/או מ

 .של טובין באיכות לקויה
 

ת הטובין בהתאם ספקאדה ו/או את מתן השירותים ו/או את לא יבצע את העבו קבלןבמקרה שה .21.3
לתנאי החוזה ולהנחת דעתו של המנהל, רשאי המנהל או מי שימונה על ידו, בהתאם למיטב שיקולו, 

רשאית לרכוש את העבודה ו/או  מועצה. כמו כן, תהיה הקבלןלנכות מהתשלומים המגיעים ל
תהיה  מועצהשא בכל ההוצאות הכרוכות בכך, והייוהוא  קבלןהשירותים ו/או הטובין על חשבון ה

 .קבלןרשאית לגבותן ו/או לנכותן מכל סכום המגיע ו/או שיגיע ל

 סילוק פסולת וניקוי מקום העבודות עם השלמת העבודות .22

 

הקבלן יסלק ממקום העבודות, מזמן לזמן ו/או בהתאם להוראת המנהל, ובכל מקרה לא יאוחר  .22.1
הצטברה במקום כתוצאה מפעילותו ופעילות קבלני משנה המועסקים ימים, את כל הפסולת ש 2-מ

 .בביצוע העבודות על ידו

מיד עם גמר ביצוע העבודות, ינקה הקבלן את מקום העבודות ויסלק ממנו את כל החומרים  .22.2
הפסולת והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא, וימסור את מקום העבודות כשהוא נקי  המיותרים,

 ומתאים למטרתו.
 

בלן יסלק את הפסולת אך ורק לאתר שאושר למטרה זו על ידי הרשויות המוסמכות, הק .22.3
ת של הקבלן כולל דרכי הובלת הפסולת אל אתר הסילוק, הוא באחריותו הבלעדי והסילוק לאתר,

חילוקי דעות בין הקבלן לקבלנים האחרים יקבע המפקח את אחריותו ל ועל חשבונו. במקרים ש
 הפסולת. סילוקוחלקו של כל קבלן אחר ל

 

 שמירת זכויות וסודיות .23

 

מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את ביצוע  קבלןה .23.1
התחייבויותיו על פי חוזה זה, כולן או חלקן, וכל ידיעה שהגיעה אליו בקשר עם ביצוע חוזה זה 

 מועצהת הכלל, אלא בהסכמת הואשר אינו נחל מועצהוהמתייחסת לכל ענין ונושא הקשור ב
מתחייב כי הוראה זו תקוים  קבלןמראש ובכתב או בהתאם להוראת צו של בית משפט בארץ. ה

גם על ידי עובדיו והוא יחתים כל אחד מעובדיו על נוסח של מסמך הצהרת סודיות אשר תוכנו 
 יאושר על ידי המנהל.
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 .מועצהיהיו רכוש ה ועצהמעבור ה קבלןעל ידי ה יפותחו הזמנות שיוכנו ו/או   .23.2
 

רשאית להשתמש בכל זמן כראות עיניה בחומר ובכל ידיעה, מסמך, או פרטים אחרים  מועצהה .23.3
רשאית לפרסם או למסור חומר, כולו או מקצתו, למי שתמצא לנכון  מועצהוה קבלןשנמסרו ע"י ה

 .קבלןבכל דרך שתראה בעיניה, הכל לפי שיקול דעתה וללא צורך בקבלת הסכמת ה

 

 

 אחריות .24

  הקבלן מתחייב לבצע את העבודות הכרוכות במתן שירותיו בנאמנות וברמה מקצועית  .24.1

 גבוהה והוא יהיה האחראי הבלעדי לטיב השירותים המסופקים על ידו.      

 

לשירותים, בכללותם או בחלקם, אין בו כדי לשחרר את הקבלן מאחריותו  מועצהאישור ה .24.2
אחריות כלשהי בקשר עם טיב  מועצהאמור כדי להטיל על ההמקצועית המלאה, ואין באישור ה

 השירותים. 

 

אין באמור בסעיף זה כדי לפטור את הקבלן מהחובות החלות עליו בביצוע עבודתו על פי כל דין,  .24.3
 ל זכות או סעד המוקנים לה כדין. על כ מועצהואין לפרש את האמור בהם כויתור של ה

 

חשב כהפרה האמור בסעיף זה, על כל סעיפי המשנה שבו, הנו מעיקרי ההסכם, והפרתו תי  .24.4
 יסודית של ההסכם. 

 

 הפרות, תרופות וביטול חוזה .25

 
,  3, 4,  5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24מוסכם בין הצדדים כי הסעיפים:  .25.1

כל הוראה מההוראות )לרבות סעיפי המשנה( הינם תנאים עיקריים ויסודיים של חוזה זה והפרת  2

 תיחשב כהפרה יסודית של החוזה.שבהם 

 

מבלי למעט מהאמור, כל הוראה מהוראות ההסכם, גם אם אינה נקובה לעיל, שהפרתה לא תוקנה  .25.2

,  תיחשב גם היא כהפרה מועצה( ימים מיום קבלת ההודעה על כך מאת ה7תוך שבעה ) בלןקע"י ה

 יסודית של ההסכם.

, ע"פ הוראות מועצה, אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד העומדים לקבלןלמען הסר ה .25.3
 סכם.מסמכי המכרז ו/או ע"פ כל דין, בכל מקרה של הפרה יסודית, לרבות ביטול מידי של הה

 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של  .25.4
בכל הזכויות המוקנות לה במקרה של הפרה יסודית, לרבות ביטול מידי  מועצהחוזה זה ויזכו את ה

 של ההסכם ללא כל הודעה מוקדמת:

אה לפועל לגבי נכסי הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצ    .25.4.1
, כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין קבלןה

 ( ימים ממועד ביצועם.7תוך שבעה )
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ו/או נגד מי מבעלי מניותיו התראת פשיטת רגל או ניתן צו כינוס  קבלןהוגשה נגד ה .25.4.2
רגל, ובמקרה של  נכסים לגבי נכסיו, כולם או חלקם, או הוגשה נגדו בקשת פשיטת

שהוא תאגיד נתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה  קבלן
לפירוק או ניתן נגדו צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו כולם, או 
חלקם, או הוא פנה לנושיו למען קבלת ארכה או פשרה למען הסדר איתם על פי סעיף 

 .1983-סח חדש( תשמ"גלפקודת החברות )נו 233

 

 הסתלק מביצוע החוזה. קבלןכי ה מועצההוכח להנחת דעתה של ה .25.4.3
 

או אדם אחר מטעמו    נתן או  קבלןהוכחות, להנחת דעתה, כי ה מועצהכשיש בידי ה   .25.4.4
הציע שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז ו/או בקשר 

 לחוזה זה או ביצועו.
 

ו/או נגד מי מבעלי מניותיו  קבלןכתב אישום או ננקטו הליכים פלילים נגד האם הוגש    .25.4.5
 ו/או מי ממנהליו ו/או מי מעובדיו הבכירים למעט עבירות תנועה.

 

שניתנה במכרז או בקשר עם חתימת חוזה זה אינה  קבלןהתברר כי הצהרה כלשהי של ה .25.4.6
, היה בה כדי מועצהה עובדה מהותית אשר, לדעת מועצהלא גילה ל קבלןנכונה, או שה

 להשפיע על ההתקשרות עמו.

זכאית, מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה  מועצהחוזה זה הפרה יסודית, תהא ה קבלןהפר ה   .25.5
 המוקנית לה על פי חוזה זה או על פי כל דין, לבטל ההסכם.

לעיל,  25.3.5או  25.3.2או  25.3.1מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בכל מקרה כאמור בסעיפים  .25.6
 .מועצהלהודיע על כך מידית בכתב למנהל ולראש ה קבלןכולו או חלקו מתחייב ה

כל סכום בגין שירותים שיינתנו על  קבלןזכאית שלא לשלם ל מועצה, הקבלןבמידה שלא עשה כן ה
ע"פ הסכם זה וע"פ  מועצהידו לאחר קרות מקרה כאמור, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות העומדת ל

 כל דין.

אית החל ממועד רש מועצהתהא העל פי הקבוע באחד הסעיפים האמורים לעיל, ההסכם  בוטל .25.7
ם על פי ספקהתחייב ל קבלןשהשירותים או גורם אחר לשם קבלת התאגיד הביטול להעסיק כל 

  הסכם זה.

על פי הסכם זה, ועל פי כל דין ומבלי למעט מהזכויות  קבלןמבלי לגרוע מהאחריות המוטלת על ה .25.8
עקב הפרת ההסכם, לרבות  מועצהיישא בכל הוצאה שנגרמה ל קבלןעל פיהם, ה מועצההמוקנות ל

בגין הפרש עלות ההתקשרות עם גורם אחר. יובהר כי נזקים שנגרמו, לרבות הפרשי עלות 
 .  קבלןההתקשרות, ינוכו באופן מידי מכל תמורה המגיעה ל

לפנות בבקשה ו/או לקבל בבית אינו זכאי בשום מקרה ונסיבות  קבלןמוסכם בזה במפורש כי ה .25.9
משפט ו/או ערכאה כלשהי צווי ביצוע בעין ו/או צווי עשה ו/או צווי מניעה ו/או סעד הצהרתי, 
זמניים או קבועים, בקשר להסכם זה ו/או לביצועו ו/או לאי ביצועו על ידה ו/או ע"י גורם אחר, 

יעכב בידיו בשום מקרה או כי הוא לא  קבלןלמעט למתן סעד כספי. כמו כן, מצהיר ומסכים ה
נסיבות כל חלק מהעבודות נשוא הסכם זה ו/או כל מסמך ו/או כל ציוד ו/או כל תוכנה ו/או כל 

ו/או שהגיעו  מועצהו/או שניתנו לו ע"י ה מועצהקובץ שנרכשו ו/או סופקו על ידו והפכו רכוש ה
מוותר על כל זכות עכבון, ככל לידיו ו/או שנוצרו על ידו במהלך ו/או לצורך ביצוע הסכם זה, והוא 

מתחייב לא לבצע ולא לדרוש ולא לבקש מבימ"ש  קבלןשזו מוקנית לו ע"פ כל דין. בכל מקרה, ה
 כל צו שיפוטי בדבר עכבון.    
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וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע להוראות הסכם זה לעניין  מועצהספרי ה .25.10
 ות ההשלמה ומועדי הוצאתן.ומועדיהם, לשיעור הוצא קבלןתשלומים ששולמו ל

 מועצהבזכויותיה על פי מסמכי המכרז כביטול החוזה על ידי ה מועצהלא יראו בשימוש ה .25.11
יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו  קבלןהודיעה על כך במפורש ובכתב, וה מועצהאלא אם ה

 על פי החוזה, כל עוד לא ניתנה לו הודעה כאמור.

ו/או הסעדים הנ"ל בהסכם זה הינם מצטברים לכל תרופה מוסכם בין הצדדים כי התרופות  .25.12
 ו/או סעד עפ"י ההסכם ו/או עפ"י כל דין. 

 הקבועים והסעדים התרופות כל לצדדים יעמדו, ובנספחיו זה בהסכם אחרת נקבע אם זולת .25.13
 .1971-א"התשל(, חוזה הפרת בשל תרופות) החוזים בחוק

( 4) ארבעה תוך המאוחר ולכלאלקטרוני,  מתחייב להודיע למזמין מיד בע"פ ובדואר קבלןה .25.14
, על כל אפשרות מסתברת כי לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו, כולן או מקצתן, מכל סיבה ימים

 שהיא.

 כלליות הוראות .26

מוסכם  כל הסכם אחר שבין הצדדים וככל שקיים, עובר לחתימת הסכם זה.זה בא במקום  סכםה .26.1
פים נכונה את המוסכם והמותנה בין הצדדים במלואו בזאת כי תנאי מסמכי המכרז וההסכם משק

לא תהיה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות  מועצהוכי ה
 בין בכתב ובין בעל פה, שאינם נכללים בהסכם זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו. 

 של שני הצדדים. הסכם זה לא יהא תקף אלא לאחר שחתמו עליו מורשי החתימה .26.2

כל שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת מורשי החתימה  .26.3
 יהא מנוע מלהעלות כל טענה בעניין שלא נעשה בדרך האמורה. קבלןשל שני הצדדים וה

 , לרבות עיכוב ניכוי פיצוי מוסכם אחד אומועצהשום ויתור הימנעות מפעולה, מתן אורכה מצד ה .26.4
העלות הטענה ו/או להגשת זכויותיה ולא ייחשבו כמניעה לעל זכות מיתור ו, לא ייחשבו כויותר

 . מטעמה תביעה

הפרת הוראה מהוראות הסכם זה לא סעד בגין על  מועצהמבלי לגרוע מכלליות האמור, ויתור ה .26.5
מה או מאוחרת יותר של אותו תנאי או תנאי אחר דוה פרתוהתו גופה או יתור על הפרויראה כו

 שונה.

 הנוגע מידע כל דרישתו לפי לו קבלןול המנהל של ולהנחיותיו להוראותיו להישמע מתחייב קבלןה .26.6
 .זה הסכם במסגרת לפעילותו

 הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנוגעת להסכם זה; בחיפה לבית משפט השלום .26.7

ית או במייל או בפקס הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו לפי חוזה זה תינתן בכתב במסירה איש .26.8
או במכתב רשום לפי כתובת המצוינת בכותרת להסכם זה. הודעה שתישלח בדואר רשום תחשב 

( שעות לאחר הישלחה מבית דואר בישראל. הודעה שנשלחה במייל 72כנתקבלה שבעים ושתים )
תיחשב כנתקבלה ברגע משלוחה. הודעה שנשלחה בפקס תיחשב כנתקבלה ברגע אישורה )ע"י 

 לח(.השו

 .כתובות הצדדים הינם כאמור בכותרת להסכם, וכפי שימסרו ע"י הצדדים במהלך ביצוע  .26.9
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

          ______________________                                      _______________________ 

 מועצהה                                                                                      קבלןה                   
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 'בינספח 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לתיקון והתקנת מערכות מיזוג אויר במוסדות ציבורם למתן שירותי טכני מפרט
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 'גנספח י

 

 

 

 

 

 אויר במוסדות ציבור למתן שירותי לתיקון והתקנת מערכות מיזוג חירון מ
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 ספח טו'נ

 ערבות בנקאית לביצוע

        ,לכבוד

 ____________ בנק

 סניף: ___________

   מיקוד: _______________

 ערבות בנקאית צמודה מס' _____________  הנדון:  

הסכם מסגרת נו לפי י( לביצוע התחייבויותהמבקשים - )להלן ז עמק יזרעאל"מואפי בקשת -על .1
אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק , וע תיקון והתקנת מערכות מיזוג אויר___ לביצ_______מיום _

בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים ( ₪ ם אלףחמישי)ש"ח  50,000כל סכום עד לסך של 
  (.הפרשי הצמדה -מהצמדת הסך הנ"ל למדד המפורט להלן )להלן 

מיד עם דרישתכם הראשונה  ,בתוספת הפרשי הצמדה ,אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסך הנ"ל
וש את בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם באופן כלשהו, או לדר

הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת 
 הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת 

 בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל 

 במכתבנו זה :

ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר -משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם על -"מדד" 
 כדלקמן: ,הפרשי הצמדה יחושבו כלכלי.

המדד  - ןפי ערבות זו )להל-אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, על

המדד  -כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש __/__ שפורסם ביום _______ )להלן  ,(החדש
יהיו הקרן והפרשי הצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין  ,(היסודי

 בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי.

 ל.ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטו

 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ________ ועד בכלל.

 דרישה שתגיע אלינו אחרי __________ לא תענה.

 .לאחר יום _______________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת

 א.ושהאופן ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל 

 בכבוד רב,                                       
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 _________בנק : ____________

 נספח טז'
 

 
 

 

 תאריך הנפקת האישור: אישור קיום ביטוחים 

ל תנאי אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כ
שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת  הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים

 הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
 מעמד מבקש האישור אופי העסקה המבוטח מבקש האישור

אזורית עמק יזרעאל מועצה 
ו/או  ו/או תאגדים עירוניים 

ים עירוניים  ו/או חברות תאגיד
 בנות ועובדים של הנ"ל.

 שם
 
 

 

 אספקת מוצרים☐

 אחזקה☐
 

אחר : עבודות התקנה ☒
 ותחזוקת מזגנים

 

 מזמין מוצרים☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐
 

 ת.ז./ח.פ.
____________ 

 ת.ז./ח.פ.
 

 מען
 , עפולה . 90000ת.ד 

 מען
 

 כיסויים

 סוג הביטוח
 

חלוקה לפי גבולות אחריות 
 או סכומי ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ 
 סכום ביטוח

 כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים 
 לנספח ד'יש לציין קוד כיסוי בהתאם 

מט סכום
 בע

אחריות כלפי צד 
 שלישי

ביט  
______ 

 אחריות צולבת  302 ₪  2,000,000  
 הרחב שיפוי 304
 קבלנים וקבלני משנה  307
 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור  309
 תביעות המל"ל 315
 ראשוניות 328
 רכוש מבקש האישור יחשב כצד ג  329

ביט   אחריות מעבידים
______ 

 ויתור על תחלוף מבקש האישור  309 ₪      20,000,000  
 מבוטח נוסף היה ויחשב כמעבידם  319
 ראשוניות  328

         אחריות מקצועית
 
 

ת. 
 רטרו: 

 
_____ 

 
 
 
 
 
 

1,000,000  ₪ 
 
 

 אובדן מסמכים 301
 אחריות צולבת  302
 הרחב שיפוי 304
 ור ויתור על תחלוף לטובת מבקש האיש 309
 מרמה ואי יושר עובדים 325
 עיכוב /שיהוי עקב מקרה ביטוח 327
 ראשוניות 328
 חודשים.  6תקופת גילוי  332

ביט   חבות מוצר
______ 

 
 

ת. 
 טרו: ר
 

 אחריות צולבת  302  1,000,000 
 הרחב שיפוי 304
 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור  309
 ראשוניות 328
 חודשים. 12תקופת גילוי  332

 (*:ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 
 התקנת ושדרוג מערכות וצמודי מבנה 029
 שירותי תחזוקת מערכות 089

 ביטול/שינוי הפוליסה *

 יום לאחר משלוח הודעה למבקש   60של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא  שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול
 האישור בדבר השינוי או הביטול.

 חתימת האישור
 המבטח:


