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 מסמך א'          
 

 ים -עירית בת
 

 9/17'  מכרז מס
 

נגישות מתו"ס ושירות במבנים ושטחים ציבוריים מתן שירותי ייעוץ פיקוח וביצוע סקרי 
 ים-השייכים לעיריית בת

 
מתן שירותי ייעוץ פיקוח וביצוע סקרי נגישות ים )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת הצעות ל -עירית בת

 ., הכל כמפורט במסמכי המכרז ים-מתו"ס ושירות במבנים ושטחים ציבוריים השייכים לעיריית בת
 

ז, המסמכים הנלווים וכן נוסח ההסכם שהזוכה יידרש לחתום עליו )להלן: "מסמכי את תנאי המכר
 17ים  רחוב נורדאו  -שלא יוחזרו (, בגזברות עיריית בת)ש"ח  1,500המכרז"(, ניתן לרכוש בעבור סך של 

   .בלבד 14:00 – 9:00ה, בין השעות -ים החל ממועד פרסום מודעה זו בימים א -( בת 308ים )חדר  -בת
 ;03-5558470טלפון לבירורים: 

 
על המציע לצרף להצעתו, בנוסף לכל מסמכי המכרז, ערבות בנקאית צמודה בלתי מותנית וניתנת לגבייה 

( בנוסח מסמך ה' עשרת אלפים ש"ח)במילים: ₪  10,000ים בסך של  -ללא כל תנאי עפ"י פניית עיריית בת
 .19.9.17 ה עד ליום( המצ"ב למסמכי המכרז. הערבות תעמוד בתוקפ1)
  

 שאלות ובירורים לגבי המכרז ניתן להעביר למר קדוש חיים, רכז נגישות עירוני ממונה הנגישות  באמצעות 
 – , או באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת03-5556105פקסימיליה למספר 
yam.muni.il-k@bat-haim.  14:00בשעה  8.6.17ליום וזאת עד. 

 
בצרוף כל מסמכי המכרז הנדרשים, חתומים ע"י המציע, יש להגיש במעטפה , את ההצעה בשני עותקים

, ולהכניס ידנית לתיבת המכרזים בעירייה )רח' 9/17מכרז מס'  –סגורה, שהומצאה למציע, עליה מצוין 
 .)להלן המועד האחרון להגשת הצעות( 13:00 בשעה 25.6.17( עד ליום  203חדר  2ים קומה  -בת 17נורדאו 
  

 .לא תתקבלנההאחרון מועד עד ההצעות שלא תוגשנה 
 

 . אין לשלוח הצעות בכל דרך אחרת למעט מסירה ידנית
 
 

 .הוראות מפורטות נוספות מצויות במסמכי המכרז
 

 
 
 
 

 ב ב ר כ ה
 יוסי בכר
 ראש העיר
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 ים-עריית בת
 

מתן שירותי ייעוץ פיקוח וביצוע סקרי נגישות מתו"ס ושירות במבנים ושטחים ל 9/17 מכרז מס'
 ים-ציבוריים השייכים לעיריית בת

 
 

שירותי ייעוץ פיקוח וביצוע  מתן/ המזמינה״(, פונה בזאת לקבלת הצעות להעירייה)להלן: ״ ים-עיריית בת
 כמפורט בנספח א' המצורף להסכם זה.  ים-בתהשייכים לעיריית ובשטחים פתוחים ם סקרי נגישות במבני

 
 כללי .1

 הגדרות 

 

אפשרות הגעה למקום, תנועה והתמצאות בו, שימוש והנאה משירות, קבלת מידע הניתן  -״נגישות״  1.1

או המופק במסגרת מקום או שירות או בקשר אליהם, שימוש במתקניהם והשתתפות בתוכניות 

א בחוק שוויון  19ובפעילויות המתקיימות בהם, והכל באופן שוויוני, מכובד, עצמאי ובטיחותי )סעיף 

(. הגדרה זו הנה בכפוף להגדרות החוק במסגרת חוק שוויון 1998 -ם עם מגבלות תשנ״חזכויות לאנשי

 .1965 -ותקנותיו וחוק התכנון והבניה, התשכ״ה 1998 -זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ״ח 

 

מכלול התקנות וההוראות העוסקות בהגדרת  -״תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות״ 1.2

ת להנגשת מבני ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים, סביבת רחוב, שירות וכל רכיב ההתאמות הנדרשו

 שיש בו ע״מ לפגוע בשוויון הזכויות של אנשים עם מוגבלות בהשוואה לאנשים ללא מוגבלות.

 

כמשמעותם בחוק שוויון  -״מורשה לנגישות השירות״ו״מורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה״  1.3

 מוגבלות. זכויות לאנשים עם

 

ביצוע בדיקות התאמת מבנים, שטחים ציבוריים פתוחים, ושרותים לדרישות תקנות  -״סקר נגישות״ 1.4

 .שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

 

 מסמכים ונספחי  המכרז 

 כמפורט להלן:והמסמכים מצ״ב להסכם זה הנספחים 

 ;ותנאי מכרז כלליים פניה לקבלת הצעות :מסמך א'

  הצהרת המציע והצעת המחיר :  'במסמך 

 ההסכם;                          :'גמסמך 

 

 רשימת המבנים לביצוע סקר נספח א':

 התחייבות עמידה בהתחייבויות המכרז;                          נספח ב': 
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 התחייבות לשימוש בתוכנות מחשב מורשות; נספח ג':

 בוטל נספח ד':

 ;בנקאית להשתתפות במכרזנוסח ערבות  :(1) נספח ה'

  נוסח ערבות בנקאית לביצוע המכרז: ( :2נספח ה )

 טופס פרטי מורשי נגישות; נספח ו':

 ;תצהיר בדבר העדר הרשעה פלילית  נספח ז':

 הצהרה בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום; נספח ח':

 ;המכרזהסכמה לתנאי ספח ט' :                          נ

 ;אישור על כיסוי ביטוחי                          : י'נספח 

 ;נספח יא' :                       ניסיון המציע וניסיון המבצעים

 ; העדר ניגוד ענייניםתצהיר בדבר   נספח יב': 

 ; אי תאום מכרזתצהיר בדבר נספח יג':                         
 

 

 וים חלק בלתי נפרד מהמכרז .וכל המסמכים והנספחים מה

 

 פרוט השירותים הנדרשים: .2

נים תשתיות וסביבה במות ביצוע סקרי נגישמתן ייעוץ, חוות דעת,  מטרת השירותים: 2.1

ם ושטחים ציבוריים פתוחים אותם מחוייבת העירייה במבנינגישות השרות  יוסקר "(מתו״ס)להלן:"

מתן מענה לשאלות הבהרה שישאלו ע״י מי מנציגי המזמין ביצוע הסקרים יכלול להנגיש על פי חוק. 

 בכל מבנה בו יבוצע סקר כאמור. תקופת ההתקשרות הכללית תפורט בהסכם.

אישור התאמות לאחר ביצוען ע״י מורשה נגישות מתו״ס ומורשה נגישות שרות אשר הוסמכו ע״י  2.2

 משרד הכלכלה.

ייה תפנה בכל עבודה למאגר היועצים שהציעו הצעתם למכרז זה יבחרו מספר מציעים זוכים, והעיר 2.3

וזכו במכרז.  כמות העבודה אינה ידועה מראש וכי לאחר בחירת הזוכים במכרז תפנה העירייה מעת 

לעת עפ"י חוזה המסגרת למאגר המציעים הזוכים לצורך קבלת הצעות מחיר לביצוע העבודה הנדרשת 

וף להזמנות מאושרות וחתומות על ידי נציגי העירייה השירותים יינתנו מעת לעת ובכפ .לאותה עת 

 .ובכפוף לקיומו של תקציב עירייה מאושר המורשים לבצע הזמנות כאמור, על פי שיקול דעתה הבלעדי

 

    ,בעניין זה יובהר ויודגש, כי ביצוע ההתאמות כפועל יוצא מתוצאות הסקר ע״י המזמיןלמען הסר ספק,     

  לכל לטת המזמין ובהתאם לשיקול דעתו והוא אינו מחויב כלפי מבצע העבודה תבוצענה בהתאם להח    

 למספר מסוים או בכלל של התאמות.היקף עבודה וכמות ובכלל זה     

 

 השירותים:מרכיבי  .3

  לעירייה השייכיםובשטחים ציבוריים פתוחים ם במבני ביצוע סקרי נגישות:-שלב א' . 3.1

   נותן השירותים יבצע סקרי נגישות בהתאם לפרמטרים המפורטים בחוקים ובתקנים הרלוונטיים 

ביחס לכל סוג מבנה, תשתיות, סביבה ושרות, תוך פירוט הליקויים המצריכים התאמות לצורך 

  .עמידה בחוקים ובתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות

 ושרות(. תו"סמות הללו בחתך רכיבי הבדיקה הנסקרים )מיש לצרף אומדן עלות ביצוע ההתא     
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 ויציגה לאישור נציג המזמין.( ) דוח בדיקה   פורמט נותן השירותים יכין תבנית - 'ב שלב 3.2    

ושרות, בבהירות ובאופן אשר יאפשר  תו"סבתבנית יוצגו פערים שנמצאו בביקורת, בחתך של מ

ו צמו תבנית לדוח הבדיקה אשר על פיבקרה על טיפול בפערים אלו. נציג המזמין רשאי לקבוע בע

 יפעל נותן השירות.

נגישות שירות אשר אישור ההתאמות לאחר ביצוען ע"י מורשה נגישות מתו"ס ומורשה  - 'ג שלב  3.3          

 הוסמכו ע"י משרד הכלכלה.

בכל שלב  נותן השירותים יציע בדוח הבדיקה התאמות נגישות לכל ליקוי שנמצא -'ד שלב  3.4    

,הקיימים נשוא מכרז זהעל פי כל חוק , תקנות ודין  , על ההתאמות שיוצעו על ידו לעמודבעבודתו

 . כעת ואשר ויהיו מעת לעת 

 

 (תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז )תנאי סף .4

 

 באופן מצטבר:מובהר, כי על המציעים לעמוד בכל תנאי הסף שלהלן 

משרד הכלכלה מסוג ״מורשה נגישות השירות״  מטעםבעל הסמכה מקצועית בתוקף על המציע להיות  4.1

, היה והמציע הוא חברה או שותפות על אחד ״מורשה נגישות מבנים, תשתיות וסביבה )מתו״ס(״ /אוו

בעל הסמכה מקצועית בתוקף כאמור לעיל. על המציע להוכיח את מבעלי החברה או  השותפות להיות 

 הסמכותיו באמצעות תעודות הסמכה ממשרד הכלכלה אשר יצורפו להצעתו.

עבודות תכנון  30ו ביצוע סקרי נגישות ו/א 30המציע הינו בעל ניסיון מוכח בביצוע - ניסיון המציע 4.2

 .  2014-2016במהלך שלוש השנים האחרונות עבודות פיקוח על הנגשה  30הנגשה ו/או ביצוע 

)הנגשת  הם הוא מגיש את הצעתובכל אחד מהתחומים בלפחות עבודות  מחוייב להציג  שלוש המציע 

  . (שת שטח ציבורי פתוח, הנגשת מבניםשירות, הנג

המפורטים במסגרת מסמך ב' יש להדגיש כי המציע רשאי להגיש הצעתו על אחד או יותר מהתחומים  

 המצורף לחוברת המכרז .

 

״ / המבצעבמכרז )להלן: ״ נדרשים אשר באמצעותם יסופקו השירותים הככל שיש למציע עובדים  4.3

 ז.ציין פרטיהם כנדרש בנספח י"א המצ"ב למסמכי המכרעליו ל (״המבצעים״

מבצעים יידרשו להיות בעלי הסמכה מקצועית בתוקף על ידי משרד הכלכלה מסוג ״מורשה נגישות ה

המציע להוכיח את הסמכותיו על  ״מורשה נגישות מבנים, תשתיות וסביבה )מתו״ס(״. /אוהשירות״ ו

ממשרד הכלכלה אשר  באמצעות תעודות הסמכה בתחומים בהם הגיש הצעתושל כל אחד מהמבצעים 

 .יצורפו להצעתו

  בהתאם לפירוט כדלקמן: יסיון קודם מוכחעל כל אחד מהמבצעים להיות בעל נ  4.4

עבודות פיקוח על ביצוע עבודות  20עבודות תכנון הנגשה ו/או  20סקרי נגישות ו/או ביצוע  20ביצוע 

בכל עבודות של המבצע ות שלוש לפחציע יציג המ. (2014-2016במהלך שלוש השנים האחרונות )הנגשה 

   אחד מהתחומים בהם הוא מגיש את הצעתו )הנגשת שירות/הנגשת שטח ציבורי פתוח/הנגשת מבנים(.

לצרף להצעתו קורות חיים בין היתר לצורך הוכחת תנאי הסף המפורט בסעיף זה, נדרש המציע 

 . כל אחד מהמבצעיםמפורטים של 

״ניסיון המציע״ ו״ניסיון המבצע״ ולצרף אליו את כל -״ י"אנספח ״על המציע למלא כנדרש את  

 המסמכים והתיעוד הנוגעים לנושאים אלו כפי שפורט לעיל.



6 

 

 -בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל״ויהיה עוסק מורשה והמציע   4.5

ן בהתאם להוראות פקודת מס : בעל אישור תקף מפקיד שומה או רו״ח בדבר ניהול ספרים כדי1976

 .1975 -הכנסה)נוסח חדש( ומס ערך מוסף התשל״ו

ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים לעניין תשלום שכר מינימום 2דרישות סעיף המציע עומד בתנאי  4.6

 והעסקת עובדים זרים כדין.

        
גם של בעליו ו/או מנהליו ו/או מורשי החתימה של התאגיד( נעדר  -המציע )ואם המציע הינו תאגיד  4.7

הרשעות קודמות במהלך השלוש השנים האחרונות בעבירה שיש עימה קלון ו/או בעבירה פלילית הכרוכה 

נאי זה באלימות או בעבירות מרמה וזאת בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה במכרז.  להוכחת ת

 למסמכי המכרז. 'זבנספח על המציע למלא את התצהיר המפורט 

גם של בעליו ו/או מנהליו ו/או מורשי החתימה של התאגיד( נעדר  -המציע )ואם המציע הינו תאגיד   4.8

הרשעות קודמות במהלך השלוש השנים בעבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין 

 -, התשס"ב 3)תיקון מספר  חוק שכר המינימוםובעבירות לפי  1991 -, התשנ"א והבטחת תנאים הוגנים(

 למסמכי המכרז. 'חבנספח (; להוכחת תנאי זה על המציע למלא את התצהיר המפורט 2002

 .'ביבנספח  תצהיר החתום על ידי המציע על העדר ניגוד עניינים בהתאם לנוסח המופיע    4.9

 .'יגבנספח תצהיר החתום על ידי המציע בדבר אי תאום מכרז בהתאם לנוסח המופיע   4.10
 

, להוכחת יצרף העתק מהקבלה על שמו בגין רכישת מסמכי המכרז  -מציע אשר רכש את מסמכי המכרז  4.11
 תנאי זה.

 

 המסמכים שעל המציע לצרף להצעתו:. 5

)חברה, עמותה, אגודה שיתופית או שותפות(. אם המציע  תעודת רישום תאגיד-באם המציע תאגיד  א. 

לפיו  תצהירבין השותפים או  ההתאגדותהסכם הינו שותפות לא רשומה, עליו לצרף להצעתו את 

 רשומה. המציע הינו שותפות ללא

 .ב. על המציע שהינו חברה/שותפות רשומה לצרף להצעתו נסח חברה/שותפות עדכני מרשות התאגידים 

 2017עדכני לשנת  אישור ניהול תקין מרשם העמותותעל המציע לצרף  ציע הוא עמותה רשומהאם המג. 

 .2016וכן לשנת 

בתוקף על ידי משרד הכלכלה מסוג ״מורשה נגישות של המציע שתהיה הסמכה מקצועית ד. אישור 

 לעיל. 4.1לצורך הוכחת סעיף  -״מורשה נגישות מבנים, תשתיות וסביבה )מתו״ס(״ /אוהשירות״ ו

, הכוללת את רשימת כל המקומות בהן בוצעו העבודות  4.2ה. אישורים בדבר ביצוע עבודות כנדרש בסעיף 

עבודות מכל תחום שהוא  3, כמו כן יש לצרף לפחות 2014-2016שנים המהלך בוהתחומים בהן בוצעו 

 לעיל. 4.2לצורך הוכחת סעיף  -וכן המלצות ממקומות בהם ביצע את העבודות מגיש את הצעתו

בעלי הסמכה לעיל ולצרף תעודות ו/או אישורים בדבר היותם  4.3המבצעים כהגדרתם בסעיף ו. רשימת 

ת מבנים, ״מורשה נגישו /אומקצועית בתוקף על ידי משרד הכלכלה מסוג ״מורשה נגישות השירות״ ו

 לעיל. 4.3סעיף לצורך הוכחת – וכן המלצות ממקומות בהם בוצעו העבודות תשתיות וסביבה )מתו״ס(״

סיונם יש לצרף עבודות שבוצעו על יז. על המציע לצרף קורות חיים לכל אחד מהמבצעים ולצורך הוכחת נ

עבודות לכל אחד מהם  20 -עבודות מתוך ה 3לעיל וכן להציג  4.4ידי כל אחד מהם בהתאם לנדרש בסעיף 

 לעיל . 4.4לצורך הוכחת סעיף  –לכל אחד מהתחומים שתוגש הצעה 

אישור מפקיד שומה /או רו"ח  – 1976-לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל״ז בתוקף אישורים  .ח
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 בדבר ניהול ספרים כדי, אישור על ניכוי מס במקור בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה )נוסח חדש(.

 

התחייבות  אישור מעורך דין עלתנאי הסף יידרש המציע להציג  ת. לצורך הצגת החומר הרלוונטי להוכחט

.  כנספח "ג"לעמוד בדרישה לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מחשב מורשות, בנוסח המצ״ב  המציע

אם המציע הינו שותפות לא רשומה ימולא וייחתם על ידי כל אחד מהשותפים בנוסח המיועד 

 ל"יחיד".

 "(1ה )"  כנספחהמצ"ב  ערבות בנקאית להשתתפות במכרז, בנוסח .י

בנוסח המצ״ב  תחייבות המציע לעמוד בכל הדרישות שבמכרז ללא יוצא מן הכלל,מסמך המעגן ה. יא

 להוכחת עמידתו בתנאי הסף.נספח "ב" כ

 בנוסח נספח ז' המצ"ב.-.  תצהיר בדבר העדר הרשעה פלילית יב

תשלום שכר מינימום לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, . תצהיר חתום בדבר  גי 

נספח ח' בנוסח  - 1976 -תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין( התשל״ו

 המצ"ב.

 י' המצ"ב. נספחבנוסח  -אישור על כיסוי ביטוחי. די

 .המצ"ב יב' נספחבנוסח  -העדר ניגוד עניינים. תצהיר בדבר טו

 יג' המצ"ב נספחבנוסח  –אי תאום מכרז תצהיר בדבר . טז

 בגין רכישת מסמכי המכרז של המציע   העתק הקבלה על שמו. יז
 

ו/או המועסקים על ידו( על העדר עבירות/ הרשעות  .אישור מטעם משטרת ישראל )לגבי המציע ולכל עובדיויח 
 .2001 –לפי חוק העסקת עברייני מין במוסדות מסויימים תשס"א 

 

 

 עריכת ההצעה והגשתה.  6

 

כל עוד מוגדרת זו כתקפה על  לא תישמע כל טענה של המציע והמציע לא יהא רשאי לחזור בו מהצעתוא. 

יעמדו למזמינה כל הסעדים על פי מסמכי  -מכל סיבה שהיא  חזר המציע מהצעתופי מסמכי המכרז. 

 המכרז ועל פי הוראות כל דין.

המוסמכים  גורמיםב. בהגשת הצעתו למכרז ייחשב כל מציע כמאשר כי הצעתו אושרה כדין על ידי ה

מטעמו, וכי אין בהגשת ההצעה ובקיום התחייבויותיו על פיה )ככל שהצעתו תבחר כהצעה הזוכה( כדי 

רום לסתירה או להפרה של מסמכי התאגדות, של הסכם בעלי מניות או של כל מסמך או התחייבות לג

׳ בעניין הסכמה טהמציע יחתום על טופס נספח  -המציע צד להם או של הוראות כל דין אחרים אשר

 לתנאי המכרז.

בי מסמכי המכרז ג. הצעת המציע תכלול את מסמכי המכרז, ואת פרטי ההצעה. המציע לא יכתוב דבר על ג

 .עצמם )למעט חתימות ואימותן במקומות המיועדים לכך(

   

ד. כל חלק בפרטי ההצעה יהיה מסומן באופן זהה לסימונו של הסעיף במסמכי המכרז שביחס אליו הוא 

ניתן, ויכלול ציון מלא ומפורט של הנספח הרלבנטי למסמכי המכרז, החלק הרלבנטי באותו נספח, 

 שביחס אליו הוא ניתן.והסעיף הספציפי 

 ה. המציע אינו רשאי לשנות את מסמכי המכרז, להוסיף עליהם או למחוק מהם,

להסתייג או לשנות מן האמור במסמכי המכרז או להתנות עליהם, בין בגוף המסמכים ובין במכתב 
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 לוואי ובין בכל דרך אחרת שהיא.

הם בין ע״י תוספת בגוף המסמכים ובין ו. כל שינוי או תוספת במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגבי

 -במכתב לוואי או בכל דרך אחרת לא יובאו בחשבון בעת הדיון בהצעה )ואם ההצעה תזכה 

בהתקשרות בין הצדדים( כאילו לא נכתבו ואף עלולים לגרום לפסילתה של ההצעה עפ״י שיקול דעת 

 .העירייה

 כל דין. ז. לא יהיה בתוכן ההצעה דבר שאינו מתיישב עם הוראות

ההצעות תוגשנה בשפה העברית בלבד. ההצעה תוגש לאחר שהושלמה כראוי וכשהיא נושאת את החותמת 

הרשמית של המציע וחתימתו של המציע )באמצעות מורשי החתימה מטעמו( בכל עמוד, לרבות ומבלי 

תר מסמכי לגרוע מכלליות האמור לעיל בהזמנה להציע הצעות זו, בהסכם ההתקשרות, בנספחים ובכל י

 המכרז. חתימת המציע תהיה מאומתת בידי עו״ד במקומות המיועדים לכך.

 

 למר קדוש חיים, רכז נגישות עירוני ממונה הנגישות  שאלות ובירורים לגבי המכרז ניתן להעבירח. 

-haim-k@bat, או באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת03-5556105באמצעות פקסימיליה למספר 

yam.muni.il. 

 (.03-5556176)יש לאשר טלפונית את קבלת הפקס בטלפון מס׳ 14:00בשעה  8.6.17וזאת עד ליום 

 הפונים נדרשים לערוך את שאלותיהם בטבלה מסודרת, הערוכה במבנה כמפורט להלן: 

 

 מס״ד פרק מס׳ סעיף פרוט השאלה

פירוט השאלה בלשון 

בהירה בשפה 

 העברית

מס׳ סעיף 

 בפרק/נספח

מס׳ סידורי של  שם פרק/נספח

 השאלה

  

. על   -בלבד 9/17 מכרז פומבימס' ״במעטפה סגורה ואטומה עליה ירשם בשני עותקים תוגש . ההצעה ט

 המעטפה לא יופיע כל סימן מזהה של המציע.

יש למלא אחר ההוראות  -להלן  10סעיף מסמך ב' וכן בהוראות נוספות בדבר אופן ההגשה מפורטות ב

 באופן מדויק.

 חדר מס' המעטפה תופקד במסירה ידנית בלבד, בתיבה המיועדת לכך במשרדי העירייה,. י

)להלן: ״המועד האחרון להגשת ההצעות״(. אין לשלוח את  13:00בשעה  25.6.17מיום לא יאוחר  201

 ושנקבעוהשעה ההצעות בדואר. לא תתקבל הצעה שהופקדה בתיבת המכרזים לאחר המועד האחרון 

 להגשת ההצעות.

לדחות את המועד האחרון  ת ההצעות ולפי שיקול דעתה הבלעדי. העירייה רשאית, בכל עת לפני פתיחיא

 להגשת ההצעות.

יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות. לפי בקשת  180. ההצעה תהיה תקפה למשך תקופה של יב

. לא למאגרעל כניסה סופית ההעירייה, בכתב, יאריך המציע את תוקף הצעתו, עד לקבלת החלטה 

)שבעה( ימי עסקים מהמועד שהתבקש לעשות כן, תפסל הצעתו  7האריך המציע את הצעתו בתוך 

 והוא לא ישתתף בהמשך המכרז, בלי שתוקנה לו זכות או תהיה לו טענה כלשהי כלפי העירייה.

פת . מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר, כי המציע מחויב לקיים את כל התחייבויותיו במהלך תקויג
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ההתקשרות בהתאם להצעתו במכרז, גם ככל שהם מחמירים ביחס להוראות הסכם ההתקשרות, כך 

שבמידה והצעתו של המציע או מסמך אחר שהוכן על ידו ואושר על ידי המזמינה כולל הוראה 

 מחמירה, לפי קביעת המזמינה, מהוראות אחרות של ההסכם למתן שירותים,

 המחמירה, אלא אם תקבע המזמינה אחרת.יהיה המציע מחויב להוראה       

 

 מסמכי המכרז. 9

 

לצרכי הגשת ההצעה בלבד ולא לשום מטרה  למציעיםמסמכי המכרז הינם רכוש המזמינה, ונמסרים  א.

)כולם או חלקם( ו/או להשתמש בהם לכל מטרה  מכרזרשאי להעתיק את מסמכי ה אחרת. המציע אינו

 אחרת מלבד הגשת הצעתו זו.

אות בנתונים הכלולים במסמכי המכרז משום מצג, הצהרה ו/או התחייבות כלשהי מטעם אין לר ב.

המזמינה ו/או מי מטעמה, ואין המזמינה ו/או מי מטעמה מתחייבים לנכונות ו/או לשלמות האמור 

 בהם.

על המזמינה ו/או ועדת המכרזים ו/או כל היועצים ששימשו אותם לא תחול אחריות מכל מין וסוג שהוא 

ל הנוגע לטעות ו/או אי דיוק ו/או השמטה שחלו במסמכי המכרז ו/או בכל הקשור למסמכי המכרז ו/או בכ

 בכל הנוגע למידע שנמסר ו/או יימסר ו/או שהיה נגיש למציעים בכתב ו/או בעל פה במסגרת הליך המכרז.

 

 

 :לבחירת הזוכים המכרזאמות מידה  . 10

 

 במכרז  יםהליך בחינת הזוכבוצע ילאחר בחינת עמידת המציעים בתנאי הסף להשתתפות במכרז , א. 

 המפורטים להלן:שלבים בהתאם ל  מבין ההצעות הכשרות

  30% בדיקת איכות -שלב ראשון  א.

 מבין הצעות שעמדו בתנאי הסף, תיבחן איכות ההצעה.

נקודות  30 ייתן ניקוד איכות שיגיע למקסימום המזמין  -שלב בחינת פרמטרים איכותיים )שלב א'(• 

 :איכות לכל אחת מההצעות עפ"י הקריטריונים והמשקלות המפורטים להלן

  רכיב ניקוד

10 

 התרשמות הועדה מנסיונו/ם ומקצועיותו/ם של המציע /המבצעים, ניסיון

 מבני הגנת עבודת/סקר(הנגישות בתחום המציע/המבצעים של מצטבר

 הסף בתנאי הנדרש למינימום מעבר)ציבוריים פתוחים שטחים/ציבור

כמות המלצות, התרשמות משיחות עם אנשי קשר וממליצים על טיב  וכן

   .וכן ראיונות שיבוצעו עם המציעים ועוד.העבודה 

 

10 

התרשמות מהמלצות המציע, שביעות רצון מהשירות של המציע, מטיב 

 עבודתו וממקצועיותו

 

10 

  הביצוע שיוגשו במסגרת הדרישות של המכרזאיכות דוחות 
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 סה"כ 30

 • 

 תהיה רשאית במסגרת  העירייה באמצעות ועדת מכרזים )או כל נציג שימונה מטעם העירייה ( •

 ,.הליך ההחלטה לזמן את המציע לראיון             

 המציע יפרט בהצעתו )על גבי נספח ו׳ למכרז זה( את אנשי הקשר בדבר השירותים שבוצעו על ידו,        •

 על ידי המבצעים מטעמו.             

  

 

 70%הצעת המחיר  -שלב שני  ב.

 

שטחים ציבוריים שירות, נגישות מבנים,  ייעוץ, חו"ד סקר מחיר עבור ביצוע  הצעתהמציע יגיש . 1

,  10%בטבלה נלקח בחשבון עם סטייה של מבנה בהתאם לפילוח הבא גודל הוגינות ציבוריות  פתוחים

 , (מטר 550שלפי הטבלה הינם עד  מבנים מטר נכללים 500ה של עד ילדוגמה קטגור)

 ' "הצעת המציע".בעל המציע להגיש את הצעת המחיר במסמך 

 

 הניקוד הסופי של הצעת המציע.המרכיבים האיכות וההצעה הכספית יהוו את  2שקלול 

 

 

 

 פסילת הצעות. 11

 

ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעות אם הן חסרות, מוטעות, או מבוססות על הנחות בלתי נכונות או 

על הבנה מוטעית של נושא המכרז, זולת אם החליטה הוועדה אחרת. אין באמור כדי לגרוע מזכותה 

 לו בהצעה בתום לב.של המזמינה למחול על פגמים טכניים שיפ

 

 .בוטל. 12

 

 

 .בוטל. 13

 

 

 זכות עיון בהצעה הזוכה. 14

 

, כל משתתף במכרז רשאי לעיין 1993-)ה( לתקנות חובת המכרזים התשנ״ג21בהתאם לתקנה 

לבקשתה,  בפרוטוקול וועדת המכרזים, בהתכתבויותיה עם המציעים, בחוות דעת מקצועיות שהוכנו

יום מקבלתו את ההודעה על  30בעמדת היועץ המשפטי בוועדה ובהצעת הזוכה במכרז וזאת בתוך 

 תוצאות המכרז.
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משתתף במכרז לא יהא רשאי לעיין בחלקים של החלטת ועדת המכרזים, או בחלקים של ההצעה 

או לפגוע  הזוכה אשר העיון בהם עלול לדעת ועדת המכרזים לחשוף סוד מסחרי, או סוד מקצועי

 בביטחון הציבור.

 היררכיה בין המכרז להסכם. 15

 ההסכם המצורף במכרז זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. 15.1

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

בכל מקרה של סתירה בין נוסח המכרז לבין נוסח החוזה יעשה מאמץ ליישב בין שני הנוסחים  15.2

 הוא זה הקובע. העירייהובכל מקרה המסמך אשר פרטיו לטובת 

בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח מפרט המכרז לבין נוסח החוזה, יגבר נוסח החוזה, ויראו  15.3

 ים וכנוסח הכתוב במכרז.נוסח זה כנוסח המחייב את המציע

 

 הוראות כלליות. 16

רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה, או שחסרה בה התייחסות מפורטת  העירייה 16.1  

 מונע הערכת ההצעה כדבעי. עירייההלסעיף מסעיפי המכרז שלדעת 

כחלקם בכדי לקבל נשמרת הזכות לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל המציעים כולם או  רייהלעי 16.2

הבהרות להצעתם, או בכדי להסיר אי בהירויות שעלולות להתעורר בבדיקת ההצעות, הכל בכפוף 

 להוראות התכ״ם, ולהוראות חוק חובת המכרזים, והתקנות שהותקנו מכוחו.

 על פי כל דין. העירייהבסעיפי המכרז כדי לגרוע מזכויות  אין 16.3  

 

 נוסח הגשת ההצעה:. 17

על המציע להגיש את הצעתו על פי האמור לעיל תוך ציון הפרטים הרלבנטיים וחתימתו על  17.1  

 הנספחים למסמכי מכרז זה.

בעת הצורך ניתן להוסיף לאחר הפירוט הנדרש נושאים אותם מעוניין המציע לפרט והכלולים  17.2  

 בהצעתו.

תוגשנה במתכונת שלהלן, לרבות שומרת לעצמה את הזכות לפסול על הסף הצעות שלא  העירייה 17.3  

פי תנאי הסף לרבות מילוי וחתימה כנדרש ע״ג הנספחים לתנאי -צירוף כל המסמכים הנדרשים על

 הסף.
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 בס"ד

 'במסמך 
 הצעת המציעהצהרה ו

 לכבוד
 ים-בתעיריית 
 א.ג.נ.,

 
 9/17 ס'מכרז פומבי מהנדון: 

 
נגישות מתו"ס ושירות במבנים ושטחים ציבוריים השייכים מתן שירותי ייעוץ פיקוח וביצוע סקרי ל

 ים-לעיריית בת
 

 
 
 . אני הח״מ מצהיר כי קראתי בעיון את תנאי המכרז, וכל המסמכים הנלווים אליו, וכי1

 הבנתי את כל מסמכי המכרז.

 . אני מצהיר בזאת כי:2

נגישות השירות" ו/או סמכה מקצועית בתוקף של משרד הכלכלה מסוג "מורשה הנני בעל ה  א.

ידע, הניסיון והמומחיות "מורשה נגישות מבנים, תשתיות וסביבה )מתו"ס(", וכן הנני בעל ה

 ציבוריים פתוחים .   י ציבור, בשטחים מבנשירות, ביצוע סקרי נגישות הדרושים ל

סמכיו נשוא המכרז לכל מ השירותים הנדרשים ומומחיות מקצועיות כנדרש במתן יש לי ניסיון     

 ונספחיו.

 תמנ-חומרים וכוח האדם הדרושים עלברשותי, או יש בכוחי להשיג את כל הציוד, המתקנים, ה    ב.

לבצע את העבודות נשוא המכרז/ההסכם בהתאם לדרישות ולתנאים שבמסמכי המכרז, ובמועדים           

 המפורטים בהסכם.

  פי הוראות -הנני מסוגל, מכל בחינה שהיא, לבצע את כל הדרישות ו/או ההתחייבויות על  ג.

ימים מיום קבלת כל הזמנה למתן  7הנני מתחייב להתחיל במתן השירות נשוא המכרז תוך  ד.

 השירות נשוא המכרז מאת נציגי העירייה.

 הנני פועל בהתאם ובכפוף להוראות כל דין. ה.

לא אעסיק עובדים קטינים, אשר גילם מצוי מתחת לגיל המותר להעסקתם על פי הנני מתחייב כי  ו.

 1952-חוק וכי אנהג בכל הקשור לביצוע שירותי האבטחה על פי חוק עבודת הנוער, התשי״ג

 והתקנות לפיו.

ידוע לי כי המחירים הכלולים בהצעתי, כפי שנרשמו על ידי, כוללים את כל ההוצאות, בין  ז.

 פי תנאי המכרז.-כלליות, מכל מין וסוג, הכרוכות בביצוע העבודות נשוא המכרז, על מיוחדות ובין

כן הנני מצהיר כי התחשבתי בהצעתי בעובדה, כי יהיה עלי לשלם לעובדים שיועסקו על ידי שכר    ח.

, ובהתאם לכל הוראות דיני העבודה, 1987-בהתאם להוראות חוק שכר מינימום, התשמ״ז

 יבוציים הרלבנטיים לענף.לרבות ההסכמים הק

 הערכה בלבד וכי ןבמכרז הינ ים הרשומוכמותה שתכולת העבודה  ימצהיר בזאת כי ידוע ל נני הט. 

למכרז זה יבחרו מספר מציעים זוכים, והעירייה תפנה בכל עבודה למאגר היועצים שהציעו 

דרישות כספיות לגבי  כל  טענות ו/או יוכן כי לא יהיו ל הצעתם וזכו במכרז, בהתאם לשיקוליה 

וכן לא יהיו הכספית  , מעבר להצעתיהמידע וההערכות כפי שנרשמו במסגרת המכרז על נספחיו 

מתן עבודות ע"י העירייה בהיקף או בכל סוג בגין או כל סעד אחר כל טענות ו /או דרישות כספיות 
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 אחר.לזוכה זה או שהוא במהלך ההתקשרות 

פי כל דין, לרבות -כל האישורים, הרישיונות וההיתרים הנדרשים עלידוע לי שאני נדרש לקבל את  .י

 , לצורך ביצוע העבודות, כאשר אני אשא בכל ההוצאות הכרוכות בכך.ים-בתהוראות חוקי העזר ל

 

אם אזכה במכרז הנדון, הנני מתחייב לבצע את השירות נשוא המכרז בהתאם לכל תנאי המכרז   .3

העירייה והממונה על כמפורט לעיל ולשביעות רצונה המלאה של ולמסמכי ההסכם, במחיר הצעתי 

 הנגישות מטעמה.

ידוע לי כי השירותים יינתנו מעת לעת ובכפוף להזמנות מאושרות וחתומות על ידי נציגי העירייה  . 4

ובכפוף לקיומו של תקציב עירייה מאושר,  המורשים לבצע הזמנות כאמור, על פי שיקול דעתה הבלעדי

ידוע לי ואני מסכים על כך, כי כמות העבודה אינה ידועה מראש וכי לאחר בחירת הזוכים כמו כן 

ת וקבלת הצעצורך מציעים הזוכים למאגר הלמעת לעת עפ"י חוזה המסגרת במכרז תפנה העירייה 

 . לאותה עת מחיר לביצוע העבודה הנדרשת

 ימים 10. אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב לתכנן ולבצע את כל הפעולות המפורטות דלקמן, וזאת תוך 5

 מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז:

על כל חלקיו ומסמכיו המהווים יחד את מסמכי ההסכם, ולהחזיר את ההסכם  -א. לחתום על ההסכם 

 לעירייה כשהוא חתום כדין.

או חלף ערבות בנקאית בהתאם לדרישת קאית להבטחת קיום תנאי ההסכם ב. להמציא לכם ערבות בנ

 הכל כמפורט בהסכם. -העירייה

 ג. להמציא לכם פוליסות ביטוח תקפות כמפורט בהסכם.

לעיל, כולן או מקצתן,  5. אני מצהיר בזאת, כי ידוע לי, שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף 6

במועד/ים שהוקצב/ו לשם כך, אאבד את זכותי לקבל העבודה והעירייה תהא רשאית לחלט את 

הערבות הבנקאית שמצורפת להצעתי זו. כן ידוע לי, שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או 

 ם הגשת הצעתי למכרז.סעד שיעמדו לרשות העירייה עקב הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי ע

. המציע מצהיר כי הצעתו גלויה וכי במידה ותהיינה פניות של מציעים אחרים, לראות את הצעתו, אין לו 7

כל התנגדות לכך, והוא נותן רשות מראש להראות את הצעתו, לאחר קבלת החלטה סופית של ועדת 

פורש במסמכי הצעתו, אלו המכרזים. במידה והמציע מתנגד לאמור לעיל, עליו לציין מראש ובמ

סעיפים לדעתו, הינם חסויים. עם זאת מובהר למציע כי שיקול הדעת להראות את הצעתו מסורה 

 לועדת המכרזים והיא רשאית להציג כל מסמך שלפי דעתה אינו חסוי.

 

 

  בחירת המציע  .8
 

חן הצעת המחיר לאחר בחינת העמידה של המציע בכל התנאים המוקדמים )כשירויות המציע( , תב   

מרכיב האיכות הינן המשקלות לפיהן תבחנה כל ההצעות בשני מרכיבים : איכות והצעה כספית. 

 70ביותר תקבל הטובה מהשקלול )ההצעה הכספית  70%מהשקלול והצעה כספית  30%המהווה 

ידורג אף הוא בהתאם  30%נקודות כל יתר ההצעות תדורגנה באופן יחסי אליה, ניקוד האיכות המהווה 

, ניקוד האיכות וניקוד ההצעה הכספית יהוו שקלול סופי של מסמך א' לעיל 10בסעיף לטבלה המפורטת 

 ההצעה.
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 הצעה כספית : 

בצע את כל ההתחייבויות נשוא מכרז זה במחירים הנני מציע לספק את כל השירותים והעבודות ול
 הנקובים בטבלה שלהלן בניכוי אחוז ההפחתה הנקוב על ידי :

 

  אחת ציון המחיר לבקשה –מהמשקל  %07 .א
 

י מקסימום  לא מחיר שטח המבנה  סוג סקר תחום
 כולל מע"מ

נא לחתום על יד כל 
תחום בו מעוניין 
המציע להגיש 

 הצעתו
מתו"ס במבנה  סקר נגישות מבנה

 קיים
0-500 2,300  

  500-1000 2760 
 3220 1000מעל   

במבנה  סקר נגישות שירות שרות
 קיים

0-500 1400  

   500-1000 1680 
 1960 1000מעל   

שירות ומתו"ס סקר נגישות  מבנה+שרות
   במבנה קיים

0-500 3000  

  500-1000 3600 
 4200 1000מעל   

 שטח ציבורי
 פתוח

  3000 ---  בחוף רחצהסקר נגישות 

סקר נגישות בשטחים  
ציבוריים פתוחים כולל גנים 

 ציבוריים

 600 דונם*מחיר ל

 
 כל שטח חלקי יחושב באופן יחסי*
 
 
 
 

                   בשיעור של                       %             על התחום ו/או התחומים המסומנים לעיל ניתנת על ידי/ינו הפחתה/הנחה 

)במילים : הנחה/הפחתה בשיעור           _____________     אחוז(   מהמחירים המכסימאליים 

 המצויינים לעיל )להלן "התמורה"(.

ולכל התחומים להם לעיל  בטבלה המכסימאלייםהמציע לנקוב באחוז הנחה אחיד לכל המחירים  על

 הגיש הצעתו.

. כאשר  %X.YZמקומות לאחר הנקודה, דהיינו  2מספר עשרוני עם . אחוז ההנחה שיירשם יהיה 

 .5או  0המקום השני לאחר הנקודה לא יהיה 

 
 
 
 

 מסמך א'.  10כמפורט בסעיף בדיקת מדדי איכות המפורטים   -מהמשקל  %30 מרכיב האיכות :  .ב

תמורה זו כוללת את כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג הכרוכות בביצוע  .ג

העסקת העובדים בהתאם להוראות ההסכם )מסמך  נסיעות, פיקוח,השירות נשוא המכרז, לרבות 

 .וכיוצ"ב ׳(ג

 וסף מע״מ כדין.תועל סכומי התמורה הנקובה בטבלה דלעיל, י .ד
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       לדרישת העירייה , היה ותחליט  ימים נוספים בהתאם 90הצעתי והצהרתי זו בתוקף למשך   .9

 העלויות להארכת הערבות תוחלנה על המציע.למכרז אזי העירייה להאריך את תוקף הערבות 

ידוע לי כי העירייה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לחייב אותי לעמוד מאחורי הצעתי גם          

 בנסיבות בהן בוטלה זכייתו של מציע אחר אשר הוכרז כזוכה במכרז.

        

ידוע לי כי העירייה רשאית לדרוש ממני פרטים נוספים בדבר זהותי, כישוריי, ניסיוני, הוותק המוכח   .10

עבודות נשוא המכרז, יכולתי הכספית, וזאת כתנאי לבדיקת הצעתי ו/או להתקשרות הצוע ישלי בב

 ואני מתחייב לספק את הפרטים, המידע והמסמכים כפי שיידרשו.עמי, 

 

 בכבוד רב,

 

 _________________________שם מלא של המציע )באותיות דפוס(:

 אדם/שותפות/חברה/אחר: נא לפרט

 ________________________________________ת.ז. או מס׳ ח.פ.:

 בשם המציע: .שמות ומספרי הזיהוי של האנשים המוסמכים לחתום 

 _________________________________כתובת:

 ___________________________________טלפון:

 ____________________________תאריך:

 __________________________________________חתימה מלאה:

 )כשהמציע הוא תאגיד משפטי, חברה, שותפות וכיו״ב( אישור חתימה

 ,.......................... ת.ז .......................... עו״ד/רו״ח מאשר בזאת כי ה״ה,  ...................... אני הח״מ

 אותה, ולחייב , .................................... בשם לחתום מוסמכים ............................................... ת.ז 

  וכי הם חתמו על מסמך זה בפני.

  .............................. חתימה:  .......................... תאריך:
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 נספח א'          בס"ד

 

 רשימת מבנים לביצוע סקרים

 

שיידרש הזוכה לבצע ביצוע סקרים המהווה דוגמא לביצוע עבודה ל המקומות הפוטנציאליים להלן רשימת 

 מעת לעת בהתאם לדרישות והנחיות העירייה.

 

 תיאור הנכס

ברחוב  קהילתי פיס מרכז

 )הפיס אשכול(  5הדקל 

 ברחוב הבונים ספורט אולם

 5 ישראל אורט

 חברתיים לשירותים האגף

 13 נגבה ברחוב

 ברחוב כנרת קהילתי מרכז

 6 כנרת

עירונית ברחוב  סיפריה

 98יוספטל 

 ברחוב ריבקבית  מוזאון

 6הדדי ציון שאול 

אודיטוריום עירוני ע"ש 

מנחם רוטשילד ברחוב הדדי 

 8ציון שאול 

 חוף הסלע 

גן חיה ויצחק וולקר ברחוב 

 שרת 

גן מפקורה ברחוב 

 טשרניחובסקי

 טיילת בת ים
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 בס"ד

 

 'בנספח 

 עמידה בהתחייבויות המכרז להתחייבות 

 במסמכיו ובנספחיוובכל האמור 

 

, עירייהידינו על נספחיה, מהווה ״הצעה בלתי חוזרת״ ל-הצעת המחיר, יחד עם מסמכי המכרז שנחתמו על

. לעניין התחייבותנו זו, אם הוגש טופס הצעת מחיר, או העירייהידי -המחייבת אותנו וניתנת לקיבול על

נים, לוקים בחסר או כוללים שינוי, מסמכים אחרים שיש לצרף אל מסמכי המכרז כשהם מסויגים, מות

תוספת או השמטה כלשהם, תהיו רשאים לראות את הצעת המחיר, מסמכי המכרז שבנדון ויתר 

המסמכים שהוגשו, כאילו הוגשו ללא השינויים, ההסתייגויות או ההתניות האמורים לעיל, או לפסול את 

 זאת.הצעתנו, לפי שיקול דעתכם הבלעדי ובלי שתהיו חייבים לנמק 

אנו מצהירים, כי אנו מקבלים על עצמנו את כל ההתחייבויות וההתניות המפורטות במסמכי המכרז, על 

נספחיהם וצרופותיהם והם יהוו חלק בלתי נפרד מהצעתנו הבלתי חוזרת ומהתחייבויותינו כלפיכם אם 

 ידיכם.-הצעתנו תתקבל על

  שם המציע:

 תאריך: כתובת:

 המוסמכים לחתום בשם המציע:שמות ותפקידי החותמים 

  __________________ תפקיד: _______________________ שם:

  __________________ תפקיד: _______________________ שם:

 

____________________                                                                               ___________ 

 המציע וחותמת חתימות תאריך

 

 

 אישור

 ו ______________ ה״ה ע״י נחתם זה מסמך כי בזאת מאשר עו״ד, , __________________ אני הח״מ

 הרשאים ומוסמכים לחתום עליו בשם הספק, וחתימתם מחייבת אותו., 

 

 

 

_____________ 

 עו״ד
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 בס"ד

 

 נספח ג'

 התחייבות לשימוש בתוכנות מחשב מורשות 

 

 )להלן: ״המציע״(, מתחייב __________________ מס' ת.ז. נושא _________________ אני הח״מ

 בזאת בכתב, לעמוד בדרישה לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מחשב מורשות .

 

___________                                                                           _______ 

 חתימה תאריך

 

 אישור

 

  ______________________ שבשירות עו״ד  _____________________ אני הח״מ

מאשר בזאת כי המציע חתם על  ״המציע״( )להלן ______________ שמספרו/נושא ת.ז מס'

 מורשות.זו לעמוד בדרישה לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מחשב  התחייבות

 _______________________________________  _______________________  

 חתימה/חותמת תאריך עו"ד שם
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 ס"דב

    

 (1ה )ספח נ

      

 ערבות בנקאית להשתתפות במכרז

                                                              

 : __/ ___/ ___ תאריך

 

  לכבוד

  ים -עירית בת

 ים -בת

 

 .,א.ג.נ

 '________________הנדון : ערבות בנקאית מס

  

על פי בקשת ____________ )ולהלן "המבקש"( אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום שהוא עד 
שקלים חדשים( )להלן: "סכום הערבות"( שתדרשו  פיםאל  עשרת  ש"ח )במילים: 10,000לסכום כולל של 

רי נגישות מתו"ס ושירות מתן שירותי ייעוץ פיקוח וביצוע סקל 9/17מאת המבקש בקשר למכרז מס' 
 ים-במבנים ושטחים ציבוריים השייכים לעיריית בת

 

סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

  "(או כל מוסד רשמי אחר שיבוא במקומה )להלן: "המדד

 

_ )היום האחרון להגשת הצעות למכרז(. ___מדד הבסיס לעניין ערבות זאת הנו המדד הידוע ביום __

  .המדד החדש לעניין ערבות זו יהא המדד שפורסם לאחרונה קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו

 

לפי דרישתכם הראשונה בכתב, חתומה ע"י ראש העיר ו/או גזבר העיריה אנו נשלם לכם עם החזרת כתב 

בתוספת הפרשי הצמדה מבלי להטיל עליכם חובה  ימים, כל סכום עד לסכום הערבות, 7ערבות זה, תוך 

  .להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקש

 

 .2017  שנתספטמבר  לחודש 19  ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום 

 

 .ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא

                                                         

 , בכבוד רב        

 בנק
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 בס"ד

 (2ה )נספח 

 לביצוע נוסח ערבות בנקאית

 לכבוד

 ים-עיריית בת

 מס'________ ערבות הנדון:

ערבים בזה כלפיכם בערבות אוטונומית  )להלן: ״החייב״( אנו ח.פ. המציע(, )שם לבקשת  . 1
יוצמד למדד, ( ש״ח, שבמילים: חמשת אלפים  )  5,000    ובלתי מותנית לסילוק כל סכום עד לסך של 

מתן שירותי ייעוץ פיקוח וביצוע סקרי החייב בקשר עם  תדרשו מאת אשר כמפורט להלן, מתאריך
 .9/17במסגרת מכרז מס'  ים-השייכים לעיריית בתנגישות מתו"ס ושירות במבנים ושטחים ציבוריים 

לצרכי ערבות זו המונח ״מדד״ משמעו: מדד המחירים לצרכן, הכולל פירות וירקות, כפי שהוא  .2

 מתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

)היום האחרון להגשת הצעות למכרז(.  __מדד הבסיס לעניין ערבות זאת הנו המדד הידוע ביום ____

״המדד החדש״ לעניין ערבות זו, יהא המדד שפורסם לאחרונה וקודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות 

 זו.

 הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן:

 תברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, אזי יחושב סכום הערבותוי היה.2.1

עור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי )להלן:״סכום הערבות כשהוא מוגדל בשי

 המוגדל״(.

 בסכום הערבות. ויתברר כי המדד החדש שווה למדד היסודי או נמוך ממנו, לא יחול שינוי היה .2.2

)שבעה( ימים מתאריך  7אנו נשלם לכם מפעם לפעם כל סכום, בגבול סכום הערבות המוגדל, תוך  .3

שתכם הראשונה בכתב, מבלי שתהיו חייבים לנמק ו/או לבסס את דרישתכם ומבלי שנהיה רשאים דרי

לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את 

 סילוק הסכום האמור מאת החייב או להימנע בכל דרך מביצוע התשלום ע״פ ערבות זו .

 מכל לבטלה רשאים נהיה לא ואנו בכללועד _____________ ישאר בתוקפה עד ליוםערבות זו ת   .4

 עילה שהיא. בנוסף לאמור לעיל, ערבות זו הינה עצמאית, בלתי תלויה ובלתי מותנית.

 , _______ כל דרישה* על פי ערבות זו יש להפנות בכתב לסניף הבנק שמספרו: .5

 . ________________________ ושכתובתו:

 בכבוד רב,

 ______________בנק

 חתימה וחותמת

 תעשה בכתב ו/או באופן שיקבע בהוראות הבנק כפי שיפורטו בגוף הערבות. -* דרישה כאמור בערבות זו 
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 בס"ד

 נספח ו'

 (מבצעים ) טופס פרטי מורשי נגישות

 

 .לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי _________ , ת.ז ,בעל/ת _____________ אני הח״מ

 ,מצהיר/ה בזה בכתב כלהלן:אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק 

 . _____________ ח.פ  _______________________________ המציע . אני מנהלה/תה של 1

 .___________ במסגרת מכרז מציע של ה וליתן תצהיר זה כחלק מהצעת וומוסמך מטעמ

ע בעלי הסמכות יקיים אצל המצ תנאי הסף של המכרז. הריני להצהיר כי מעבר לדרישות המפורטות ב2

תופיע טבלה זהה וכן מלל חופשי לתיאור  ומסמך נוסף ב )ניתן לצרף לטבלה זועפ״י הפירוט שלהלן 

 :(הניסיון

פרטי המבצע )טלפון 

 סלולארי + דוא״ל(

 

 

 

 

 

 

שנות ניסיון )סקר/עבודות 

 תכנון/עבודות פיקוח

 הסמכה מקצועית 

)מורשה נגישות 

 מתו"ס/שרות(

 שם

 המבצע

 מס׳

 סידורי

    .1  

    .2  

    .3  

    .4  

    .5  

    .6  

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

                               __________ 

 חתימת המצהיר

 אישור

 בפניי התייצב/ה _______ ביום כי בזה מאשר/ת ___________ מ.ר __________ אני הח״מ, עו״ד

 עליו/הכי שהזהרתיו/ה ולאחר _______ שמספרה ב.ז עצמו/ה זיהה/תה אשר ________ מר/גב׳

לא יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק , אישר/ה את להצהיר את האמת וכי אם 

 נכונות תצהירו/ה וחתם/ה עליו בפניה.

 חתימה                                                                                                                           
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 נספח ז' 

                                                            

 

 בדבר העדר רישום פלילי תצהיר

 :()ימולא על ידי לפחות שני מנהלים בכירים אצל המציע 

   אני הח"מ ____________________ ת.ז. _________________ משמש כ_________________ 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי  שם המציע(  _________________ )במציע 

 :לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן

 9/17 למכרז פומבי מס'  מציע _______________   הנני עושה תצהיר זה בתמיכה להצעת ה .1

ות במבנים ושטחים ציבוריים מתן שירותי ייעוץ פיקוח וביצוע סקרי נגישות מתו"ס ושיר ל           
 .ים-השייכים לעיריית בת

 :הנני מצהיר כי לא הורשעתי בעבירה פלילית מסוג פשע / הורשעתי בעבירה/ות מסוג פשע )פרט .2

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 :הנני מצהיר כי לא הורשעתי בעבירה פלילית מסוג עוון / הורשעתי בעבירה/ות מסוג עוון )פרט .3

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

הידוע לי לא תלוי ועומד כנגד איש מעובדי התאגיד,  הנני מאשר כי לא תלוי ועומד נגדי וככל .4

מנהליו ובעליו, כתב אישום בגין עבירה מסוג פשע או עוון / כן תלוי ועומד נגדי או כנגד איש מעובדי 

 __________________ :התאגיד, מנהליו ובעליו, כתב אישום בגין עבירה מסוג פשע או עוון )פרט

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 )מחק את המיותר בכל אחד מהסעיפים(

 .הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת

_______________  

 חתימת המצהיר

 דין:-עורך אישור

אני הח"מ ___________________ עו"ד, מאשר/ת כי ביום ___________ הופיע/ה בפני בכתובת 

____________________ מר/גב' _________________________ המוכר/ת לי אישית ו/או 

/ה על פי ת.ז. מס' _____________ ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי ותיהיהישז

פוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות ההצהרה הנ"ל יהיה/תהיה צ

 .וחתם/ה עליה בפניי

                                                 

_______________    _______________ 

 תאריך       עו"ד
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 בס"ד

 נספח ח'             

 בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום  הצהרה

 

אני הח"מ_____________, נושא ת.ז. מס' ____________)להלן: נותן השירותים(, מצהיר בזאת, 

  :בכתב, כדלקמן

  :הנני מצהיר כי התקיים בי אחד מאלה  1.

עובדים זרים בשנה שקדמה אני ובעל הזיקה אלי, לא הורשענו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק  א((

  .למועד חתימת ההצהרה

אם אני או בעל הזיקה אלי הורשענו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים  ב((

  .ההרשעה האחרונה לא היתה בשנה שקדמה למועד חתימת ההצהרה –

  – לעניין סעיף זה

גם  בעל  -נותן השירותים הוא חבר בני אדם מי שנשלט על ידי נותן השירותים, ואם –בעל זיקה" "

  .השליטה בו או חבר בני אדם אחר שבשליטת  בעל השליטה בו

 -חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א –חוק עובדים זרים" "

1991. 

 .1968 -כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח –שליטה" "

 :תקיים בי אחד מאלההנני מצהיר כי ה 2.

 .אני ובעל הזיקה אלי לא הורשענו בעבירה לפי חוק שכר מינימום א((

אני או בעל הזיקה אלי הורשענו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום, אך במועד חתימת ההצהרה  ב((

  .חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה

וק שכר מינימום, אך במועד חתימת אני או בעל הזיקה אלי הורשענו בשתי עבירות או יותר לפי ח ג((

  .ההצהרה חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה

  –לעניין סעיף זה

 -כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א –"שליטה"  -אמצעי שליטה", "החזקה" ו" 

1981.  

 :כל אחד מאלה -בעל זיקה" " 

 .חבר בני אדם שנשלט על ידי נותן השירותים (1)

 :תן השירותים הוא חבר בני אדם, אחד מאלהאם נו (2)

 ;בעל השליטה בו א(( 

  חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה ב(( 

במהותו להרכב כאמור של נותן השירותים ותחומי פעילותו  של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי 

 ;פעילותו של נותן השירותים

 ;מטעם נותן השירותים על תשלום שכר העבודהמי שאחראי  ג( (

חבר בני אדם אחר, שנשלט  –אם נותן השירותים הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  (3)
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 ;שליטה מהותית בידי מי ששולט בנותן השירותים

הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה לפי חוק שכר מינימום שנעברה אחרי יום כ"ה בחשון  –הורשע" " 

  .(31.10.2002)התשס"ג 

  .1987 -חוק שכר מינימום, התשמ"ז –חוק שכר מינימום" " 

 .החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני אדם –שליטה מהותית" "

הנני מצהיר כי שמי הוא ______________, כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי  3.

  .אמתוכי תוכן הצהרתי 

 

                                                  

____________________       _______________ 

 שם המצהיר + חתימה            תאריך                                                            
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 העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימוםבדבר   הצהרה -במידה והמציע תאגיד

 

אני הח"מ ______________, נושא ת.ז. מס' _______, מורשה החתימה מטעם 

__________________ שמספרו ____________)להלן: נותן השירותים( מצהיר בזאת, בכתב, 

  :כדלקמן

 

 ) :עיגול החלופה המתאימה)יש להקיף ב הנני מצהיר כי התקיים בנותן השירותים אחד מאלה 1.

נותן השירותים ובעל הזיקה אליו, לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים  א()

  .בשנה שקדמה למועד חתימת ההצהרה

אם נותן השירותים או בעל הזיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק  ב()

  .נה לא היתה בשלוש השנים שקדמו למועד חתימת ההצהרהההרשעה האחרו –עובדים זרים 

  

  –לעניין סעיף זה 

 

גם  בעל השליטה  -מי שנשלט על ידי נותן השירותים ואם נותן השירותים הוא חבר בני אדם –בעל זיקה" "

  .בו או חבר בני אדם אחר שבשליטת בעל השליטה בו

 

 -קה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"אחוק עובדים זרים )איסור העס–חוק עובדים זרים" "

1991. 

 

 .1968 -כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח –שליטה" "

 

  :()יש להקיף בעיגול החלופה המתאימה הנני מצהיר כי התקיים בנותן השירותים אחד מאלה 2.

 

 .נותן השירותים ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום א()

נותן השירותים או בעל הזיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום, אך במועד  ב()

  .חתימת ההצהרה חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה

נותן השירותים או בעל הזיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, אך  ג()

  .ועד ההרשעה האחרונהבמועד חתימת ההצהרה חלפו שלוש שנים לפחות ממ

 

 -לעניין סעיף זה 

  

  .1981 -כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א –"שליטה"  -אמצעי שליטה", "החזקה" ו"

 

 :כל אחד מאלה -בעל זיקה" "
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 .חבר בני אדם שנשלט על ידי נותן השירותים (1) 

 :אם נותן השירותים הוא חבר בני אדם, אחד מאלה (2)

 ;השליטה בובעל  א(( 

  חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי הענין, דומה ב(( 

במהותו להרכב כאמור של נותן השירותים, ותחומי פעילותו  של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי 

 ;פעילותו של נותן השירותים

 ;מי שאחראי מטעם נותן השירותים על תשלום שכר העבודה ג((

 

חבר בני אדם אחר, שנשלט  –השירותים הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  אם נותן (3)

 ;שליטה מהותית בידי מי ששולט בנותן השירותים

  

הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה לפי חוק שכר מינימום, שנעברה לאחר יום כ"ה בחשון  –הורשע" "

  .(31.10.02התשס"ג )

  

  .1987 -מינימום, התשמ"זחוק שכר  –חוק שכר מינימום" "

 

 .החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני אדם –שליטה מהותית" "

 

הנני מצהיר כי שמי הוא _____________, כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי תוכן  

  .הצהרתי אמת

 

________________       

________________________ 

 שם המצהיר+ חתימה       תאריך

 

 אימות חתימה

 

אני הח"מ. עו"ד מאשר בזאת כי ______________ רשום בישראל על פי דין וכי ה"ה 

 .___________________ אשר חתם על הצהרה זו בפני מוסמך לעשות כן בשמו

 

_________________                       

_________________________                    _________________ 

 חותמת וחתימה                                          תאריך              שם

 

                                                          



27 

 

 

 בס"ד

 

 ' טנספח 

 הסכמה לתנאי המכרז

 

 כדלקמן:הננו מאשרים בזאת 

המופיעות בהם, ואנו מסכימים לכל  העירייהקראנו בעיון את כל מסמכי המכרז, ברורות לנו כל דרישות 

 התנאים הכלולים בהם, ובכלל זה לכל תנאי הסכם ההתקשרות המהווה חלק מהם.

בדקנו ושקלנו היטב, ולרבות באמצעות מומחים ויועצים, את תנאי המכרז ולוח הזמנים ואנו מוותרים 

בזאת על כל טענה בדבר אי ידיעה של תנאי כלשהו מתנאי המכרז ו/או ההסכם ו/או הוראות כל דין, או 

השלכותיהם של תנאים כאמור, או בדבר אי ידיעה או אי הכרת תנאי או נסיבה כלשהם הקשורים בביצוע 

 התחייבויותינו על פי ההסכם למתן השירותים.

מאיות שנערכו על ידינו. לא הסתמכנו בשום צורה על מצגים הצעתנו נערכה בהתאם ועל סמך בדיקות עצ

)או מי מטעמה( ולא נהיה רשאים להעלות כל טענה, דרישה או  העירייהאו התחייבויות כלשהן מצד 

 תביעה בהסתמך על מצגים או התחייבויות, אם וככל שניתנו לנו, אשר אינם מפורטים במסמכי המכרז.

ות, האישורים, הידע המקצועי, הניסיון והיכולת הפיננסית לספק את יש בידינו את ההיתרים, הרישיונ

השירותים ולקיים את כל התחייבויותינו עפ״י מסמכי ההצעה, ויש ברשותנו כל הכלים, הציוד, האמצעים 

וכוח האדם המקצועי הדרושים לצורך מילוי כל התחייבויותינו במלואן, ולרבות אספקת השירותים 

 אם ללוח הזמנים הנקוב במסמכי המכרז.באיכות הנדרשת, ובהת

אנו ערים לעובדה כי יהיה עלינו לקיים את כל התחייבויותינו באיכות גבוהה ביותר הדורשת תכנון, 

ויש ביכולתנו לעמוד בדרישות אלו ואנו מודעים לכך שקבלנו על עצמנו לספק  מיומנות, מקצועיות ודיוק רב

א זכות לטענת עיכוב או השהיות כלשהם בגין תנאי שוק מכל , ללהעירייהאת השירותים בהתאם לדרישות 

 סוג שהוא. אנו מוותרים מראש על כל טענה הנוגעת, בין היתר, למחסור בכוח אדם, ציוד, כלים וכיוצ״ב.

אנו מאשרים כי הצעתנו כוללת את כל הדרישות לשם ביצוע כל ההתחייבויות המוטלות על הספק הזוכה 

 במכרז.

קית ו/או אחרת המונעת את התקשרותנו בחוזה זה ומילוי כל התחייבויותינו על פיו. אין כל מניעה חו

הגשת הצעתנו, וקיום כל התחייבויותינו בהתאם אליה ובהתאם למסמכי המכרז )אם נבחר כמציע זוכה( 

 אינם עומדים בניגוד לדין או הסכם כלשהו החלים עלינו או המחייבים אותנו.

הסתייגויות או אי הבנות ביחס לכל המופיע בהצעתנו זו או במסמכי המכרז,  הננו מצהירים שאין לנו כל

 וכל טענה או שאלה בקשר אליהם הובאו לידיעת נציגי המזמינה וקיבלנו עליה תשובה מספקת.

 בכל עת, בכפוף לתנאי המכרז. העירייההצעתנו הנה ״הצעה בלתי חוזרת״ הניתנת לקיבול על ידי 

עשה על ידינו במסמכי המכרז, וכל הסתייגות מהאמור בהם, לא יובאו בחשבון בעת ידוע לנו שכל שינוי שיי

לא יובאו בחשבון בהתקשרות עמנו(, כאילו לא נעשו מעולם, והם  -הדיון בהצעתנו )ואם הצעתנו תיבחר 

 אף עלולים להביא לפסילת הצעתנו, ואנו מסכימים לכך.

 המכרז עם מי מבין המשתתפים במכרז.אנו מתחייבים כי לא נפעל לתאום הצעתנו במסגרת 

מסכימים, כי לא נהיה זכאים לכל שיפוי ו/או החזר כספי שהוא בקשר עם המכרז ו/או  וידוע לנו, ואנ

 תוצאותיו, על כל הכרוך, הנובע והקשור בכך.

אנו מתחייבים כי במסגרת המכרז לא נגיש הצעות שאינן תואמות את יכולותינו או הצעות שקריות או 
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 ולטיביות שאינן תואמות את כוונותינו האמיתיות.מניפ

 

 

אנו מתחייבים לפעול בהתאם להוראות הקבועות במסמכי המכרז, ואנו מוותרים על כל טענה, דרישה או 

 תביעה בקשר עמם, ונהיה מושתקים ומנועים מהעלאת כל טענה כאמור.

רשות לשם כך, והיא חתומה על הצעתנו מוגשת לאחר שהתקבלו במוסדותינו הפנימיים כל ההחלטות הנד

 ידי מורשי חתימה הרשאים לחתום עליה בשמנו, ולחייבנו.

 ___________________חותמת המציע + חתימות:

 ________תפקידו:________________שם החותם:

 ________תפקידו:________________שם החותם:

 

 

 אישור

 

 ומוסמך להגיש הצעה למכרז, כי, עו״ד, מאשר בזה, כי המציע רשאי  ______________ אני הח״מ,

 התקיימו כל התנאים והדרישות שצריכים היו להתקיים על פי כל דין ועל פי מסמכי ההתאגדות שלו

 הרשאים , _____________ -ו ____________ לצורך הגשת הצעתו, וכי מסמך זה נחתם ע״י ה״ה

 ומוסמכים לחתום עליו בשם המציע, וחתימתם מחייבת אותו.

_________ 

 עו״ד
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 בס"ד

 י'נספח 

 אישור על כיסוי ביטוחי

 לכבוד

 (העירייה)להלן:  ים -עיריית בת

 א.ג.נ.,

 אישור על כיסוי ביטוחיהנדון: 

 

 מאשר בזאת כי___________ ח.צ./ ״המבטח״(,ח.פ. )להלן: בשם חברת הביטוח . אני, הח״מ1

פוליסות ביטוח של חברתנו המכסות אל כל  הינו בעל_______________)שם המבוטח/ ספק/ קבלן(, ח.פ.

ים במסגרת מכרז -תביצוע סקרי נגישות במבנים השייכים לעיריית בהסיכונים הקשורים למתן שירותי 

)להלן: ״המרשה״( עפ״י דרישות ההסכם בינה ובין נותן השירותים, ים -עיריית בת, כמפורט ל9/17מס' 

 כדלקמן:

ביטוח החבות עפ״י דין של האוניברסיטה וחבותם של הסטודנטים  - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי 1.1

מטעמה, בגין פגיעה או נזק שיגרמו לגופו ו/או רכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא וזאת עקב ביצוע 

למשך -לאירוע ו₪  4,000,000בגבול אחריות של  ,.העירייהההתנסות הקלינית מטעמה במוסדות 

 תקופת ביטוח שנתית.

 

בגין אחריותו למעשי ו/או מחדלי נותן השירותים, וזאת בכפוף  העירייהמורחב לשפות את הביטוח 

 לסעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

בגין כל מעשה או מחדל מקצועי מצד נותן השירותים ו/או עובדיו ו/או כל  - ביטוח אחריות מקצועית 1.2

 עמו, תוך ביצוע העבודות, וזאת למשך תקופת ביצוען עד תום שנה ממועד סיום העבודות.הפועלים מט

הפוליסה תכסה כל נזק או אבדן העלולים להיגרם לעובדי נותן השירותים  -פוליסת חבות מעבידים  1.3

לאירוע  ₪  20,000,000או ליתר המועסקים מטעמו בביצוע השירותים, וזאת בגבולות אחריות של 

)חמישה מיליון דולר ארה״ב( לאירוע ולתקופת   ופת ההסכם. פוליסה זו תורחב לשפות אתולתק

ההסכם. פוליסה זו תורחב לשפות את המזמין בכל מקרה בו ייקבע כי המזמין היינו מעבידם של נותן 

  השירותים ו/או של עובדי נותן השירותים ו/או מי מהם.

 )כולל(._______יום  ועד _______ . תקופת הביטוח היא החל מ2

 . למטרות הפוליסות הנ״ל:3

 ״המבוטח״ בפוליסות יהיה נותן השירותים. 3.1

 , מנהליה ועובדיה.ים-עיריית בת -״העירייה״ 3.2

 . בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים:4

 .העירייהביטול זכות התחלוף כלפי  4.1

 סעיף אחריות צולבת בביטוחי החבות. 4.2

. כל אחת מהפוליסות הנזכרות לעיל קובעת במפורש כי היא אינה ניתנת לביטול ו/או צמצום ו/או שינוי 5

יום מראש  30ע״י המבטח בכל הנושאים הרלוונטיים להסכם זה, ללא הודעה מוקדמת בכתב לכללית 
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דמים לכל וללא תגובתו החיובית וכן נכלל בכל אחת מהפוליסות סעיף הקובע כי הביטוחים על פיהן קו

ביטוח שנערך על ידי המרשה וכי נותן השירותים ומבטחיו מוותרים על כל דרישה או טענה לשיתוף 

 ביטוחי המרשה.

״שם המבוטח״. בפוליסות החבויות נכלל -ב ים -עיריית בת. בפוליסות הביטוח האמורות לעיל נוסף שם 6

ו/או מחדלי המבוטח, לרבות,  למעשה העירייהסעיף לפיו הפוליסות מורחבות לכסות את אחריות 

סעיף אחריות צולבת בין המבוטחים, וכן ייכלל סעיף לפיו מוותר המבטח על זכות החזרה ו/או השיפוי 

ו/או התחלוף ו/או השיבוב )סוברוגציה( שלו כנגד המרשה וכן על כל זכות אחרת כלשהי של מבטח 

 לחזור אל המרשה בכל דרך ו/או צורה אחרת כלשהי.

שירותים נתן הוראות בלתי חוזרות למבטח לשלם ישירות למרשה תגמולי ביטוח במקרה אירוע . נותן ה7

 ביטוח.

 

__________              ________                     _______                      __________ 

 וחותמת חתימה         ת.ז. מס׳ שם תאריך
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 בס"ד

 יא'נספח 

 ניסיון המציע וניסיון המבצעים

 

 וכי האמת את להצהיר עליי כי שהוזהרתי .לאחר ___________ ,בעל/ת ת.ז , ___________ אני הח״מ

 אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר/ה בזה בכתב כלהלן:

 .ומוסמך _____________ ח.פ  __________________________ המציע . אני מנהלה/תה של 1

 במסגרת מכרז  . המציעשל  וליתן תצהיר זה כחלק מהצעת ומטעמ

 .לתנאי הסף 4הנני מצהיר כי המציע הינו בעל ניסיון בהתאם לאמור בסעיף  .4

 (:תופיע טבלה זההו ניתן לצרף לטבלה זו מסמך נוסף ב)להלן פירוט ניסיון המציע  .5

 תאריך

 סיום

 השירותים

 תאריך

 תחילת

 מתן

 השירותים

פרטי איש קשר 

בגוף )טלפון 

סלולארי + 

 דוא״ל(

תחום העבודה 

)סקר 

מבנה/שרות/שט

 ח ציבורי פתוח(

מהות העבודה 

)סקר/עבודות 

תכנון/עבודות 

 פיקוח

 פרטי

 המבנה

 שם

 הגוף

 מס'

 סידורי

       .1 

       .2 

       .3 

       .4 

       .5 

       .6 

       .7 

       .8 

       .9 

       .10 

  

ניתן לצרף לטבלה זו מסמך ) -לתנאי הסף 4יף בסע בהתאם לאמורמבצעים  להלן פירוט הניסיון ופרטי ה.3

 (:תופיע טבלה זהה וכן מלל חופשי לתיאור הניסיון ונוסף ב
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פרטי המבצע 

)טלפון סלולארי 

 + דוא״ל(

תחום העבודה 

)סקר 

מבנה/שרות/שטח 

 ציבורי פתוח(

 מהות

 הפרוייקט

 )סקר/עבודות

 תכנון/עבודות

 פיקוח

 פרטי שנות ניסיון

 הסמכה

 שם

 המבצע

 מס'

 סידורי

      .1  

      .2  

      .3  

      .4  

      .5  

      .6  

 

. ידוע למצהיר ומוסכם עליו, כי אם יזכה במכרז הרי שמשך כך תקופת ההתקשרות, יהיה מחויב להעסיק 4

יר בהצהרה זו כחלק מהוכחת עמידתו בתנאי הסף הבעלי המקצוע עליהם הצ אך ורק אתבתפקיד 

לאשר את בעל המקצוע  העירייההמקצועיים בכל מקרה ידוע לנו כי אין באמור כדי לחייב את 

 המחליף וכי זו תוכל לסרב לאשרו.

 . אני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.5

___________ 

 חתימת המצהיר

 אישור

 

 בפניי התייצב/ה _______ ביום כי בזה מאשר/ת __________ רמ. __________ אני הח״מ, עו״ד

 עליו/הכי שהזהרתיו/ה ולאחר________ שמספרה ב.ז עצמו/ה זיהה/תה אשר_________ מר/גב'

להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק , אישר/ה את 

 נכונות תצהירו/ה וחתם/ה עליו בפניה.

 

_________________ 

 חותמת(עו"ד )חתימה+ 
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 בס"ד

 ג'מסמך 

 הסכם

 2017 ________________________ ביום לחודש ים-בבתשנערך ונחתם 

 

  ________________________ בין:

       _______________________ 

  ________________________ ח.פ.

 כתובת : ____________________

 

 (ו/או "נותן השירותים" ״הספק)להלן: ״ 

 ;מצד אחד

 ים-עיריית בתלבין:

 ״(ןהמזמי״ או ״העירייה)להלן: ״ ים-בת, 17נורדאו מרח׳ 

 ;מצד שני

מתן שירותי ייעוץ פיקוח וביצוע סקרי נגישות מתו"ס ושירות ל 9/17 והעירייה פרסמה מכרז מס'    :הואיל
 ים-במבנים ושטחים ציבוריים השייכים לעיריית בת

 הגיש הצעתו למכרז הנ"ל  וזכה בו.  ספקוה והואיל:

 
כי במכרז זה יבחרו מספר מציעים זוכים בכדי ליצור מאגר של יועצים בתחומי  תמעוניינ והעירייה :והואיל

לאחר בחירת הזוכים במכרז תפנה העירייה מעת לעת עפ"י חוזה מסגרת זה ההנגשה השונים וכי 
 .למאגר המציעים הזוכים

 
 ;מצהיר, כי יש לו היכולת והאמצעים הדרושים לביצוע הוראות הסכם זה ספקוה: והואיל

 

החליט ביום  ……………מיום  ………העיר, אחרי עיון בהמלצת ועדת המכרזים בישיבתה מס'  וראש :ילוהוא

 ;לאשר המלצת ועדת המכרזים ולהתיר עריכת חוזה זה ………

 
 

 :אי לכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים

 

 

 .מסמכי ההסכם, פרשנות ונספחים1

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.  1.1

 הנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. 1.2

 כותרות הסעיפים הן לנוחיות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנות. 1.3

 המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק מהותי ובלתי נפרד הימנו. 1.4
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 כותרות הסעיפים נועדו לצורכי נוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנות. 1.5

 

 

ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות בין הוראות הסכם זה לבין הוראה המופיעה  כל מקרה של סתירה 1.6

בנספחיו, תהא הוראת ההסכם עדיפה וגוברת והוראת הנספח תפורש בהתאם להוראות ההסכם, אלא 

 במפורש.ע"י העירייה אם נאמר אחרת 

 

מחויב להוראה המחמירה מביניהן,  הספק במקרה של סתירה בין ההסכם לבין הוראות כל דין יהיה  1.7

 אלא אם תקבע העירייה אחרת.

 

מסמכי המכרז ופרטי ההצעה של המציע )לרבות כל שיפור שלהם במסגרת שלבי ההליך השונים( )להלן  1.8

״( מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה. עניינים, תנאים המסמכים המשלימיםבס״ק זה: ״

גם אם לא נכללו בגוף ההסכם, הנם חלק בלתי נפרד  ימים,והתחייבויות המופיעים במסמכים המשל

ומחייב מן ההסכם. כל נושא או עניין הנזכר בהסכם זה, וכן נזכר במסמכים המשלימים )או איזה 

 מהם(, ואשר מוסדר בהסכם זה באופן שונה מהאופן בו הוא מוסדר במסמכים המשלימים,

של מחלוקת בשאלה מהו ההסדר העדיף  יפורש בהתאם להסדר העדיף מבחינת העירייה. במקרה

 תכריע העירייה, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, והחלטה תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.

 הוראות הסכם זה ייחשבו כמשלימות זה את זה וכבאות להוסיף אלו על אלו. .1.10

, גם אם הספקמובהר בזאת, כי בכל מקום שמצוינת בהסכם זה ונספחיו התחייבות כלשהי מצדו של  1.11

הדבר לא נאמר במפורש )למעט, אם נכתב בהסכם ו/או בנספחיו במפורש אחרת(, ייראו את אותה 

-ידי נותן השירותים במימונו ו/או על-התחייבות, כאילו נאמר בה, שאותה התחייבות תבוצע על

 בלבד.חשבונו 

 הו כאילו נוסח על ידי כל הצדדים.הסכם זה לא יפורש כנגד מנסחו ויראו   1.12

מצ״ב להסכם מסמך הזמנה להציע הצעות על נספחיו השונים אשר מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם    1.13

 זה.

 

 הספק הצהרות והתחייבויות  .2

 

 נותן השירותים מצהיר ומתחייב בזה כי:

 

כל האמצעים, הידע, הניסיון והמקצועיות הדרושים לצורך אספקת השירותים וקיום הוא בעל הספק  2.1

מחויבויותיו על פי הסכם זה, באיכות וטיב מעולים ובהתאם לאמור בהסכם זה, ובכמויות ובמועדים 

 כאמור בהסכם זה, לרבות כוח האדם,

רך אספקת השירותים, הכל ציוד, מכונות, מכשירים, כלי רכב וכלי עבודה וכל אמצעי אחר הדרוש לצו

 לשביעות רצונו של המזמין.

נהירים לו מלוא תנאי ההסכם, ובכלל זה כל המסמכים ו/או הנספחים ו/או אחרים המצורפים אליו  2.2

 והמהווים חלק בלתי נפרד ממנו, והוא בדק את מלוא התנאים,

יסודי ובכללם את הנתונים והנסיבות הקשורים באספקת השירותים ו/או הנובעים ממנו באופן 

רשימת מוסדות המזמין, והוא מוותר על כל טענה בדבר טעות ו/או אי התאמה ו/או כל תביעה ו/או 
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 דרישה לתוספת תשלום כלשהי מעבר למחירים הנקובים בהצעתו נספח א'.

 

 

אין כל מניעה להתקשרותו של נותן השירותים בהסכם זה ובחתימתו על הסכם זה ובביצוע  2.3

תיו על פיו לא יהיה משום פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם, על פי ההסכם או על התחייבויו

 פי דין.

בידיו כל האישורים, ההיתרים והרישיונות התקפים ו/או הדרושים ו/או שיהיו דרושים על פי כל דין  2.4

פחיו, והוא לניהול עסקו ולאספקת השירותים כאמור וביצוע מלוא התחייבויותיו על פי ההסכם ונס

אחראי לכך שכל האישורים, ההיתרים והרישיונות הנדרשים, יישארו בתוקף לאורך כל התקופה בה 

הסכם זה יהיה בתוקף. כמו כן, במשך כל תקופת ההסכם ימלא נותן השירותים אחר הוראות כל דין 

 הקשור באספקת השירותים, כפי שיהיו בתוקף, מעת לעת.

ואת המקומות המיועדים למתן השירותים וכן את התנאים למתן  הוא בדק ומכיר את האתרים 2.5

 השירותים.

הוא יפעל על פי הנהלים הקבועים של העירייה כפי שיהיו בתוקף בכל עת בתקופת ההסכם או על פי  2.6

 הוראות בכתב שיקבל מטעם העירייה.

 ל דין.השירותים יינתנו תוך נקיטת כל אמצעי הזהירות הנדרשים על פי הוראות כ 2.7

 לדאוג לאימון, לפיקוח מקצועי ולהשתלמויות עתיות של עובדיו המשמשים לצורך מתן השירותים. 2.8

לנספחיו ולכל  את כל הדרוש לביצוע התחייבויותיו במלואן כאמור בהסכם זה תהצעתו כולל 2.9

הסכם , ולא תהיינה לו תביעות כספיות כלשהן בגין ביצוע האמור בהמסמכים הנלווים אל המכרז

 .מעבר לתמורה 

התחייבויות נותן השירותים בפרק זה הינן מהותיות להתקשרות שבין הצדדים והפרת התחייבות  2.10

 כלשהי מצד נותן השירותים המנויה בפרק זה תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

 

 

 

 תקופת ההסכם .3

 

התקציב מידי  , בכפוף לאישוריום ________ועד  _______מיום החל הסכם זה נחתם לתקופה  3.1

שנה, למגבלות התקציב, לתקציבו המאושר של העירייה ולהוראות כל דין לרבות הוראות חוק 

 . והתקנות שהותקנו מכוחו 1992 -חובת המכרזים, התשנ"ב

 

 רייה בלבד שמורה האופציה להארכת תקופת ההסכם עד שלוש שנים נוספות, שנה בכל פעםעיל  3.2      

די ילאישור התקציב מ הספק,, בכפוף לצרכי העירייה, לטיב מתן השירותים של או חלק ממנה

 1992 -שנה, למגבלות התקציב, להוראות כל דין לרבות הוראות חוק חובת המכרזים, התשנ"ב

 . והתקנות שהותקנו מכוחו ולהוראות הסכם זה

 
a.  האופציה  תקופת ההסכם לרבות תקופת למען הסר ספק, תנאי הסכם זה יחולו במשך כל

 באם העירייה תבחר לממשה בשינויים המחויבים.
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 תיםאופן ביצוע השירו .4

 

הטובה ביותר, באמצעות בעלי  השירותים בטיב מעולה ומקצועיות מתחייב ליתן את  הספק  4.1

הכלים  טובים, מוסמכים, מנוסים ומקצועיים, אשר בידם כל ההיתרים, הרישיונות,  מקצוע 

 לצורך מתן השירותים.והאישורים הנדרשים 

 

השירותים שיסופקו ע״י נותן השירותים יהיה באיכות ובטיב מעולים, בהתאמה מלאה  4.4

לקבוע במסמכי המכרז ובהתאם לדרישות כל דין ו/או הוראה ו/או הנחיה ישימים. בידי נותן 

השירותים יהיו בכל עת כל האישורים ו/או תעודות ו/או דו״חות המוכיחים את עמידת 

השירותים המסופקים למזמין בדרישות כאמור, כשהם תקפים במשך כל תקופת ההסכם ונותן 

 השירותים יציגם למזמין מיד עם דרישת המזמין לכך.

 

נותן השירותים יציע התאמות נגישות לכל ליקוי שנמצא, על התאמות שיוצעו לעמוד בחוקים 

 שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות".לעניין "ובתקנות 

 

 
 

נותן השירותים יבצע את השירותים ככל האפשר ללא גרימת הפרעה ו/או מטרד לפעולות  4.4

, ובכל מקרה יתאם את ביצוע השירותים עם הגורם מבנים ו/או בשטחים הפתוחיםהמתבצעות ב

 האחראי מטעם העירייה.

 

נית בלבד נותן השירותים ייחשב בכל עת בקשר עם מתן השירותים כבר רשות מוגבלת ומות 4.4      

באתרים והוא לא ירכוש כל זכויות שהן מכל מין וסוג שהוא עקב ההרשאה להיכנס לאתרים 

לצורך מתן השירותים במהלך תקופת ההסכם. למען הסר כל ספק, העירייה תוכל לבטל את 

 הרשות כאמור בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, והכל בהתאם לתנאי הסכם זה

     תם והתאמתם לדרישות המזמין ו/או מי מטעמו, תהיה נתונה לפיקוחו אספקת השירותים, איכו  4.5

ויהיה מוסמך להכריע מטעמו בכל שאלה שתתעורר  מזמיןהממונה על ההנגשה מטעם השל 

 בקשר עם ביצוע הסכם זה.

א מילא נותן השירותים אחר הוראות המזמין כאמור לעיל, או, לחילופין, הפר נותן השירותים ל 4.6   

התחייבויותיו למתן השירותים כמפורט בהסכם זה, יהא המזמין רשאי, מבלי לגרוע מכל את 

סעד אחר שיעמוד לרשותו במקרה כאמור מכוח הוראות כל דין והסכם, לבצע כל פעולה שתידרש 

במקום נותן השירותים )לרבות הזמנת השירות מספק אחר ללא התחייבות למחיר הנמוך ביותר( 

א בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע האמור ובכל הנזקים שיגרמו למזמין עקב ונותן השירותים ייש

 כך.

 (התמחרות)הליך  השירותים הזמנת.       5      
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העירייה תפנה מעת לעת לספקים הזוכים במכרז בדבר קבלת הצעות מחיר לצורך הליך   5.1         

ידי הספקים הזוכים  במכרז התמחרות, הצעות המחיר לא תעלנה על הצעות המחיר שהוצעו על 

 עבור ביצוע עבודות .

העירייה רשאית בין יתר שיקוליה לבחירת הספק שיבצע את העבודה מבין הספקים הזוכים   5.2        

 תה מטיב עבודתו .ולהתחשב אף בנסיונה עם הספק , בהתרשמ

 ה בנושא.הליך ההתמחרות בין הספקים יהיה בהתאם לכל דין ונוהל עיריי    5.3       

 

 

 דיווחים ודו״חות.6

, על גבי מדיה מגנטית ועל פי דרישה, כל תיעוד, נתונים, חתכים, עירייה.נותן השירותים יספק ל6.1

 דו״חות ממוחשבים ואינפורמציה סטטיסטית בקשר עם השירותים.

להעמיד .מבלי לגרוע מיתר התחייבויות נותן השירותים על פי סעיף זה, מתחייב נותן השירותים 6.2

למזמין כל מידע אשר יתבקש על ידו באופן סביר, הדרוש על מנת להבטיח שנותן השירותים פועל 

 בהתאם להתחייבויותיו על פי הסכם זה.

דיווח בכתב על כל אחד מן האירועים הבאים, מיד בסמוך  עירייה.נותן השירותים מתחייב להמציא ל6.3

 לאחר מועד התרחשותם:

להשפיע על תוקף הסכם זה או כל מעשה שלכאורה מהווה הפרה יסודית שלו, לרבות, כל עניין שעלול  א.

 אך לא רק, כל אירוע אשר בגינו ניתן לסיים הסכם זה ותאור נסיבותיו והתוצאות האפשריות שלו.

 כל אירוע שאיננו במהלך העסקים הרגיל של נותן השירותים. ב.

 

תמורה ותנאי התשלום.7  
 

על פי הסכם זה, ישלם המזמין לספק סכום כספי כמפורט  הספקהתחייבויות  בתמורה לקיום כל 7.1

 )להלן: ״התמורה״(. עבור כל עבודה שהעירייה תזמין הצעת המחיר בהליך ההתמחרות לבהתאם 

 

 התמורה תשולם בשני שלבים: .7.2

יעביר לאחר סיום ביצוע סקר במבנה ואישור נציג המזמין על השלמתו  -מהתמורה 75% -שלב א'       

הספק דוח סקר נגישות כהגדרתו ובאופן המפורט להלן. לאחר אישור הדוח ע"י הממונה מטעם 

והתאמתו והשלמתו בהתאם  עבור ביצוע הסקרמהתמורה  75%על סך העירייה יגיש הספק חשבונית 

 לדרישות המזמין.

אישור התאמות לאחר לאחר אישור ביצוע עבודות ההנגשה והשירות וכן  -מהתמורה 25% -שלב ב'

 .ביצוען

 

 יום מיום העברת החשבונית המאושרת לגזברות העירייה. 45תשולם עד או כל חלק ממנה התמורה  7.3

 

ניתוחים ומסמכים ,דוחות  להידרש בהגשתעשוי נותן השירותים וכן במהלכה עם סיום הבדיקה  7.4

המבוססים על הבדיקות, על פי הנחיות המזמין לרבות הצגתם והשתתפות בדיונים מקצועיים בתחום 

 זה לפי דרישת נציג המזמין.

קיימת האופציה להפסיק את ביצוע הסקרים/ההתאמות בכל עת. תשלום יבוצע בהתאם  עירייהל 7.5
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 הזוכה במכרז.לעבודה שבוצעה עד לאותו מועד הכול בהתאם להצעת המחיר של 

מקרה בו העירייה לא תבצע את עבודות ההנגשה ולא יידרש מהספק לבצע את השלב ובכי היה  ,הרובי      

 מהתמורה )לא כולל מע"מ( 15%סך של יופחת  אזי  אישור ביצוע עבודות ההנגשה, -האחרון בעבודתו 

 בגין אי ביצוע השלב האחרון כאמור.  שמגיעה לספק

סופית וכוללת בתוכה את הוצאות הזוכה בגין אספקת השירותים לרבות: נסיעות, התמורה הינה  7.6

 צילומים, הוצאות וכיוצ״ב.

מדד או תשלום כל הצמדות או התייקרויות או הצמדה לכל על התמורה או כל חלק ממנה לא תחולנה  7.7

 שהוא. ריבית

ל מהווה תמורה מלאה וסופית כהגדרתה לעיאו כל חלק ממנה למען הסר ספק מובהר, כי התמורה  7.8

כנגד קיום מלוא התחייבויות נותן השירותים על פי הסכם זה, ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור 

לעיל, מיסים והיטלים במידה וישנם, ולא ישולם לספק כל תשלום נוסף מעבר לסכום זה, למעט מע״מ 

 שיתווסף לכל תשלום.

שהיא בגין שירותים אשר המזמין ו/או או לחלק ממנה נותן השירותים לא יהיה זכאי לכל תמורה  7.9 

המפקח )כהגדרתו להלן( סירב לקבלם, בין בשל פגמים ובין בשל אי התאמה בין ההזמנה לאספקה 

 בפועל.

 

מוחשב מ cdככל שהדבר יידרש על ידי העירייה, נותן השירותים יגיש את הדו״חות גם על גבי  7.10

 ובהתאם לדרישות העירייה. קובץ המקור יועבר ע״י העירייה לספק. 

למילוי דו״חות. דו״ח שלא יוגש  EXCEL נותן השירותים מצהיר שברשותו מחשב ותוכנת  -הספק

 כנדרש לא יאושר.

 לכל דו״ח יצורפו המסמכים הבאים: 7.11

 סקרים שבוצעו ומיקומם + אישור מבקר האיכות. -

 עו וניתנו עליהם אישורים. התאמות שבוצ-

 ריכוז חודשי וריכוז מצטבר מתחילת הפרויקט.-

על הסכום הנדרש ע״י נותן השירותים כפי שהוגש בהצעת המחיר   יםמבוסס נות שיוגשו יהיו החשבו 7.12

  בהליך ההתמחרות.

 באותה עת במשק. קבעישייש להוסיף מס ערך מוסף, כפי התמורה על סכום  7.13

 

כל מס, היטל ו/או תשלום חובה מכל סוג שהוא או הוצאה אחרת בגין השירותים ו/או אספקתם יחולו  7.14

נותן השירותים וישולמו על ידו. המזמין ינכה מכל תשלום לספק כל סכום -הספקבאופן בלעדי על 

ווה אותו עליו לנכות על פי כל דין, לרבות מסים, היטלים ותשלומי חובה אחרים ותשלומם כאמור יה

 ןראיה לביצוע מלוא התשלום המגיע לספק מהמזמי

 כתנאי מוקדם לביצוע תשלומים לספק, ימציא נותן השירותים למזמין את האישורים הבאים: 7.15

 ; 1975 -תעודת עוסק מורשה בת תוקף על פי חוק מס ערך מוסף התשל״ו   *   

ח כדין בכל שנת כספים במשך תקופת אישור שנתי בר תוקף משלטונות מס ערך מוסף על דיוו       **

 קיומו של הסכם זה;

 אישור ניכוי מס במקור;   *** 

 כל אישור אחר הדרוש על פי כל דין או על פי דרישת המזמין.וכן       
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 פיקוח מטעם המזמין. 8

 

המזמין יהיה רשאי למנות מפקח מטעמו שיהא בא כוחו המקצועי לצורך השגחה ופיקוח על איכות  8.1

 וטיב השירותים, אספקתם וכל הקשור לביצוע הוראות הסכם זה,

לרבות הכרעה בכל שאלה שתתעורר בקשר להסכם )להלן: ״המפקח״( ונותן השירותים מתחייב לשתף 

 פעולה עם המפקח באופן מלא והוראותיו והחלטותיו של המפקח יחייבו את נותן השירותים.

ו/או להוסיף מפקחים נוספים, הכל לפי שיקול דעתו המזמין רשאי להחליף את המפקח בכל עת  8.2

 המוחלט של המזמין.

היה וימונה מפקח כאמור, יחולו כל ההוראות בהסכם זה המתייחסות לסמכויותיו של המזמין על  8.3

המזמין ו/או המפקח בהתאמה בשינויים המחויבים, ולהיפך, במידה ולא ימונה מפקח כאמור, יחולו 

 בסעיפי המשנה של סעיף זה על המזמין. סמכויות המפקח כאמור

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ובכפוף לכל זכות אחרת המוקנית למפקח על פי ההסכם, רשאי  8.4

 המפקח, על פי שיקול דעתו הבלעדי, בין בעצמו ובין באמצעות מי מטעמו:

ם או חלקו או את לערוך בדיקה מדגמית של השירותים ו/או לפסול את משלוח השירותי   8.4.1  

ההזמנה כולה בשל פגם ו/או חסר ו/או אי התאמה לפי שיקול דעתו הבלעדי, ועל נותן השירותים תחול 

החובה לספק שירותים אחרים תחתם לפי הוראות המפקח לרבות פיצוי המזמין בגין כל נזק שיגרם 

 כתוצאה מהפסילה כאמור.

תים או המועסק על ידו בקשר עם ביצוע ר או לפסול כל מורשה מטעם נותן השירולאש  8.4.2

 התחייבויות נותן השירותים עפ״י הסכם זה.

 ליתן לספק כל הוראה בקשר עם ייצור השירותים ואספקתם.   8.4.3 

 

זכות הפיקוח והביקורת הניתנת בהסכם למזמין ולמפקח אין בה כדי לשחרר את נותן השירותים  8.5

על פי ההסכם, או להוות אישור לביצוען כראוי. שום מעשה  ממילוי התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו

 או מחדל מצד המפקח לא יפטור את נותן השירותים ממילוי התחייבויותיו על פי ההסכם.

 

 מעביד-העדר יחסי עובד. 9

התשלומים  כל נותן השירותים מתחייב לשלם עבורו ועבור המועסקים מטעמו בביצוע הסכם זה את 9.1

מוטלת עליו על פי כל דין או על פי הוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים שבין שחובת תשלומם 

לשכת התיאום של הארגונים הכלליים לבין ההסתדרות או כל הסכם קיבוצי שהוא בר תוקף בענף 

המתאים או כפי שהסכמים אלה יתוקנו לרבות צווי הרחבה שיוצאו על פי הסכמים אלה לרבות ומבלי 

שעות  ור לעיל, את תשלום מס הכנסה, ביטוח לאומי, מע״מ, תשלומים על פי חוקלפגוע בכלליות האמ

עבודה ומנוחה, דמי מחלה, דמי חופשה שנתית, שכר מינימום, קרנות עובדים, תשלומי פנסיה וכיוצא 

 בזה.

 
דגש כי העירייה רואה את התחייבות נותן השירותים לפי פרק זה, כי העסקת עובדים על ידו יו  9.2  

בהתאם להוראות הדין וההסכמים הקיבוציים, כתנאי מהותי בהסכם. ככל שיסתבר  טעמו תעשה ומ

כי נותן השירותים אינו עומד בהתחייבותו, תפעל העירייה לתיקון המצב הקיים בכל  עירייהל

האמצעים העומדים לרשותה, לרבות הפסקת ההתקשרות עם נותן השירותים. נותן השירותים 
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יתוף פעולה מלא עם העירייה וימסור לה כל מידע או מסמך הדרוש לה לצורך מתחייב כי יפעל בש

 פיקוח על ביצוע התחייבויותיו של נותן השירותים לפי סעיף זה.

 

ותן השירותים בלבד יהיה אחראי לכל תשלום לשיפוי בגין נזק או פיצויים או כל תשלום אחר נ 9.3

ידו, או לכל אדם אחר, בשל פעולות ו/או מחדלים המגיע ממנו על פי כל דין לאנשים המועסקים על 

שביצע. חויב המזמין או מי מטעמו לשלם סכום כלשהו מהסכומים האמורים לעיל בגין מי 

מהמועסקים על ידי נותן השירותיםו/או מי מטעמו בביצוע הסכם זה, לרבות קבלן משנה, ישפה נותן 

ם שחויב לשלם כאמור. נותן השירותים השירותים את המזמין עם דרישתו הראשונה בגין כל סכו

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

 

 

למען הסר ספק יובהר כי נותן השירותים יישא באחריות הבלעדית לשלומם וביטחונם של כל  9.4     

ומתחייב לשלם כל נזק  עובדיו ו/או המועסקים על ידו ו/או הנמצאים בשרותו במסגרת הפרויקט

או פיצוי המגיעים ו/או שיגיעו על פי כל דין לכל עובד ו/או לכל אדם אחר עקב כל נזק ו/או אובדן 

ו/או תאונה ו/או חבלה כלשהם כל תקופת הסכם זה. נותן השירותים ישפה את המזמין, מיד עם 

של נותן השירותים לפי דרישתו הראשונה, בגין כל סכום בו יחויב המזמין בגין הפרת אחריותו 

 סעיף זה.

מובהר בזאת כי נותן השירותים הינו קבלן עצמאי. לפיכך, הצדדים מצהירים בזאת כי אין לראות   9.5     

לפקח, להדריך או להורות לספק או לכל אחד  עירייהבכל זכות הניתנת עפ״י הסכם זה ל

מהמועסקים על ידו, אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות הסכם זה במלואן ולא תהיה לספק טענה 

כי לא עמד בהתחייבויותיו כמפורט בהסכם זה עקב מעשה או מחדל במתן או אי מתן הוראה או 

ד ומעביד בין העירייה לספק ו/או מי הדרכה של העירייה. אין בהדרכה כאמור כדי ליצור יחסי עוב

 מעובדיו ו/או משמשיו.

עוד מוסכם ומוצהר בזאת, כי אין ולא תהיינה לספק ו/או למי מעובדיו והמועסקים על ידו )כולל .9.6

בכל צורה ודרך שהיא, וכי הם לא יהיו זכאים  בעירייהבאמצעות חברת כח אדם( כל זכויות של עובד 

בקשר עם הסכם זה ולהפעלת מרכז השירות ו/או  עירייהאו הטבות אחרות בלכל תשלום ו/או פיצוי ו/

 מתן שירותים על ידו.

.נותן השירותים מצהיר ומתחייב, כי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין נותן השירותים 9.7

ע מכך, וכי כל מעביד ו/או יחסי שליחות, על כל הכרוך והנוב -ו/או מי מטעמו לבין המזמין יחסי עובד 

העובדים המועסקים ו/או שיועסקו מטעם נותן השירותים ו/או מי מטעמו )לרבות קבלני המשנה( 

לצורך ביצוע התחייבויותיו של נותן השירותים על פי הסכם זה, לא יחשבו בכל מקרה שהוא כעובדיו 

ה, בגין כל טענה של המזמין. נותן השירותים יפצה ו/או ישפה את המזמין, מיד עם דרישתו הראשונ

מעביד בניגוד להצהרותיו והתחייבויותיו של נותן  -ו/או דרישה שתופנה אליו בעילה של יחסי עובד 

 השירותים כאמור לעיל.

.למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הסכם זה הינו הסכם לאספקת השירותים כהגדרתם בהסכם זה, 9.8

-ובדים מסוימים ו/או התקשרות לאספקת כחובשום אופן איננו הסכם עבודה ו/או הסכם להעסקת ע

 אדם.-אדם ו/או הסכם עם קבלן כח
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.נותן השירותים יישא באופן בלעדי בכל התשלומים הקשורים להעסקת עובדיו או מי מטעמו לרבות 9.9

שכר עבודה ותנאים סוציאליים וכל תשלום אחר הדרוש עפ״י כל דין ו/או הסכם בהקשר זה ו/או החל 

 עובדיו. על מעביד בגין

 .להסרת ספק מובהר, כי על המזמין לא תחול כל חבות שהיא, במישרין או בעקיפין,9.10

ביחס להעסקת עובדי נותן השירותים בידי נותן השירותים. מבלי לגרוע מכלליות האמור, נותן השירותים 

מזמין בקשר ישפה את המזמין מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין לכך בכל סכום בו יישא או יחויב ה

לתביעה של מי מעובדי נותן השירותים או כל אדם או גורם הקשור עם נותן השירותים, שעניינה קיומם 

 של יחסי עובד ומעביד בינם ובין המזמין.

.נותן השירותים מצהיר כי הוא נותן שירותים גם לאחר/ים וכי אינו משתלב במסגרת הארגונית של 9.11

 כן.ואין בכוונתו לעשות  העירייה

 

 .מוסכם בזה, כי אם חרף כוונת והסכמת הצדדים, יקבע על ידי רשות מוסמכת,9.12

, ו/או שעובדי עירייהלרבות על ידי גוף שיפוטי, כי מתקיימים יחסי עובד מעביד בין עובדי נותן השירותים ל

 נותן השירותים זכאים לזכויות כלשהן הנובעות מיחסי עבודה, יחולו ההוראות הבאות:

 40%קום התמורה ששולמה לספק בגין ביצוע השירותים, תבוא תמורה מופחתת )ברוטו( בשיעור א. במ

ויראו את נותן השירותים במקרה כזה כזכאי אך ורק לתמורה המופחתת )ברוטו( רטרואקטיבית 

 ממועד תחילת ההתקשרות שבין הצדדים.

ממועד תחילת ההתקשרות ואשר  מיידית כל סכום ששולם עירייהב. על נותן השירותים יהיה להחזיר ל

שולם מעל לתמורה המופחתת, וזאת בצמוד למדד המחירים לצרכן )מדד הבסיס: המדד הידוע במועד 

 כל תשלום; המדד החדש:

 המדד הידוע במועד ההחזר בפועל(.

בגין כל תשלום שיחויב לשלם לה ו/או לצד ג׳ אחר כלשהו,  העירייהג. נותן השירותים מתחייב לשפות את 

פי הסכם זה, מעבר לתמורה הנזכרת דלעיל ו/או בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה -בגין פעילותו על

 מכל סיבה שהיא, לרבות עקב שינוי במעמד נותן השירותים ו/או עובדיו. עירייהשיגרמו ל

ייבויותיו של נותן השירותים בפרק זה הינם בבחינת תנאי יסודי .מובהר בזאת, כי הצהרותיו והתח9.13

להתקשרות העירייה עם נותן השירותים והתמורה אותה יקבל נותן השירותים על פי הסכם זה, 

 חושבה בהתאם להצהרותיו דלעיל.

.התחייבויות נותן השירותים בפרק זה הינן מהותיות להתקשרות שבין הצדדים והפרת התחייבות 9.14

 כלשהי מצד נותן השירותים המנויה בפרק זה תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

 

 עובדים.10

.נותן השירותים מתחייב לבצע את התחייבויותיו עפ״י הסכם זה, באמצעות עובדים מתאימים, 10.1

קבועים, מקצועיים, מיומנים ומנוסים, לשביעות רצון המזמין, ולשם כך, מתחייב להעסיק בעצמו ועל 

 נו את כל כח האדם הקבוע, המתאים והדרוש לשם מילוי התחייבויותיו על פי ההסכם.חשבו

 

ידית של כל י.מוסכם ומוצהר בין הצדדים כי העירייה תהיה רשאית לדרוש את הפסקת עבודתו המ10.2

אחד מעובדיו או ממועסקיו של נותן השירותים ו/או כל אדם המועסק על ידו ו/או מטעמו לצורך 
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יבויות נותן השירותים לפי הסכם זה, וזאת מנימוקים שיפורטו בכתב )כך למשל, אך מבלי ביצוע התחי

 למצות, בשל חוסר מקצועיות וכן הלאה(. נותן השירותים מתחייב לפעול על פי בקשה זו של העירייה.

מוסכם בזאת מפורשות, כי העירייה לא תהא אחראית בצורה כלשהי כלפי נותן השירותים ו/או כלפי 

אדם כאמור בשל דרישתה של העירייה להפסקת העסקתו של אותו אדם, והאחריות לכל תביעה  כל

 ו/או דרישה בגין הפסקת העסקתו של אדם כאמור תחול על נותן השירותים בלבד.

.לעבודות נותן השירותים על פי הסכם זה אשר לצורך ביצוען דרוש היתר או רישום על פי כל דין, 10.3

 ותים להעסיק רק מי שרשום או שיש לו רשיון או היתר כאמור, הכל לפי העניין.מתחייב נותן השיר

.נותן השירותים מתחייב להעסיק את עובדיו על פי כל הכללים שנקבעו בהסכמי העבודה המקובלים 10.4

 בענף אליו משתייכים עובדיו, ולמלא אחר הוראת כל דין ו/או הסכם קיבוצי ישימים.

נו רשאי למסור ביצוע התחייבויותיו עפ״י הסכם זה, כולן או מקצתן, לצד שלישי .נותן השירותים אי10.5

כלשהו, כולל קבלני משנה אלא אם כן קיבל את הסכמת המזמין לכך מראש ובכתב. נתן המזמין את 

פי ההסכם, ונותן -הסכמתו כאמור לעיל, לא יהיה בכך כדי לפטור את נותן השירותים מאחריותו על

 אחריות מלאה לכל מעשה ו/או מחדל של מי מטעמו כאמור.השירותים ישא ב

 

 ביצוע באמצעות אחר.11

.כל מטלה שנדרש נותן השירותים לבצע על פי הסכם זה והוא אינו מבצעה במועד או באופן הנדרש, 11.1

יהא המזמין רשאי, מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של המזמין על פי הסכם זה או על פי כל דין, לבצעה 

ו או באמצעות צדדים שלישיים( במקום נותן השירותים, על אחריותו וחשבונו של נותן )בעצמ

השירותים. בחירת זהות המבצע תהא נתונה לשיקול דעתו המוחלט והבלעדי של המזמין, והמזמין לא 

 יהיה חייב לנמק את החלטתו בפני נותן השירותים.

מין ו/או מי מטעמו על מנת להביא לביצוע .במקרה כאמור, ישתף נותן השירותים פעולה עם המז11.2

 יעיל ומושלם של המטלה.

.בנוסף, ישפה נותן השירותים את המזמין, מיד עם דרישתו הראשונה, בגין הוצאותיו כאמור, 11.3

הצמדה וריבית על פי חוק פסיקת  -מהן כתמורה להוצאות משרדיות ובצירוף הפרשי 12%בתוספת 

ידי המזמין ועד למועד התשלום בפועל, -ועד ביצוע התשלום עלממ 1961-ריבית והצמדה, התשכ״א

 ובמלואו, על ידי נותן השירותים לידי המזמין.

.מוסכם כי בגין סעיף זה יהיה רשאי המזמין לגבות את הוצאותיו מנותן השירותים בכל דרך 11.4

הסכום מכל ולרבות באמצעות חילוט כל ערבות אשר המציא נותן השירותים למזמין ו/או קיזוז 

 תשלום אשר מגיע ו/או אשר יגיע לנותן השירותים.

 

 ביטול ההסכם ללא הפרה.12

המזמין רשאי בכל עת לבטל הסכם זה ו/או להשעות את ההסכם לפי שיקול דעתו הבלעדי, במתן הודעה 

)שישים( יום מראש ובכתב, מבלי שיהיה בכך משום הפרת הסכם זה ומבלי שהמזמין יהיה חייב  60לספק 

לנמק את עילת ההפסקה ו/או ההשעיה כאמור, ונותן השירותים מוותר על כל טענה, דרישה או תביעה 

בקשר לכך. פעל המזמין מכח זכותו כאמור בסעיף זה, נותן השירותים יהא זכאי לקבל אך ורק את 

שאושרו ע״י המזמין עד לתום ביצוע  שלומים המגיעים לו בגין ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה כפיהת

התחייבויותיו בפועל. למען הסר ספק, נותן השירותים לא יהיה זכאי לכל סכום נוסף מהמזמין והוא 
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 מוותר על כל דרישה בהקשר זה.

 

 

 ביטול ההסכם עקב הפרה.13

מפורטים להלן המזמין יהיה רשאי לבטל את ההסכם לאלתר, ללא מתן .בכל אחד מהמקרים ה13.1

הודעה כלשהי לספק ולבצע את התחייבויות נותן השירותים, על פי הסכם זה, בין בעצמו ובין בכל דרך 

אחרת כפי שימצא לנכון, לרבות בידי ספק חלופי ונותן השירותים מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או 

 אחרת כלפי המזמין בשל כך: דרישה כספית ו/או

. נותן השירותים הוכרז כפושט רגל או שניתן נגדו צו כינוס נכסים או קבלת נכסים או צו פירוק, 13.1.1

בין באופן זמני ובין באופן קבוע, או הוטל עיקול על חלק מהותי מנכסי נותן השירותים באופן שיש בו, 

 ן השירותים לבצע התחייבויותיו על פי הסכם זה.לדעת המזמין, חשש לפגיעה בהמשך יכולתו של נות

נותן השירותים הסב, או התיימר להסב, את ההסכם כולו או מקצתו באופן ישיר ו/או עקיף,  .13.1.2

 לרבות בדרך של העברת שליטה בספק לאחר/ים מבלי לקבל את הסכמת המזמין לכך מראש ובכתב.

 כם.בפועל אין נותן השירותים מבצע את ההס .13.1.3

 נותן השירותים הפר את ההסכם הפרה יסודית. .13.1.4

 40,000במקרה של הפרה כאמור, נותן השירותים ישלם למזמין כפיצוי מוסכם ומוערך מראש סכום של 

)ארבעים אלף( ש״ח )להלן: ״פיצויים מוסכמים״(, כשסכום זה צמוד למדד המחירים לצרכן מיום הודעת 

מכרז ועד לתשלום בפועל, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד אחר המזמין לספק בכתב על זכייתו ב

המוקנה למזמין מכח הסכם זה ו/או כל דין. הצדדים מצהירים כי גובה הפיצויים המוסכמים נקבע על ידם 

 בהתחשב במהותו והיקפו של ההסכם וכי הוא סביר בנסיבות העניין.

ימים מיום שנדרש  7ן השירותים את ההפרה בתוך .בכל מקרה של הפרה שאינה יסודית, יתקן נות13.2

לכך ע״י המזמין או מי מטעמו. לא תיקן נותן השירותים את ההפרה כאמור, יהיה המזמין רשאי לבטל 

לעיל, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד  13.1 הסכם זה ללא מתן כל התראה נוספת ויחולו הוראות סעיף

 ן.אחר המוקנה למזמין עפ״י ההסכם ועפ״י כל די

 

.מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המזמין לא יהיה חייב לשלם לספק סכום כלשהו בקשר להסכם עד 13.3

שיתבררו ויאושרו בכתב על ידי המפקח ו/או מי שימנה המזמין על פי שיקול דעתו מעת לעת, כל 

 ההוצאות שידרשו לצורך ביצוע כלל התחייבויותיו של נותן השירותים על פי הסכם זה למשך יתרת

תקופת ההסכם וכן דמי הנזק שנגרמו למזמין בגין אי ביצוע כל או חלק מהתחייבויות נותן השירותים, 

על פי העניין, בשל הפרת נותן השירותים את ההסכם כאמור, וכל זאת מבלי לפגוע באיזה מזכויות 

וצאה המזמין לרבות זכות קיזוז כל סכום שנותן השירותים חב בו או שהמזמין עומד לשאת בו כת

 מההפרה.

.הפרת הוראה כלשהי הכלולה בסעיפים שעניינם הצהרות והתחייבויות נותן השירותים, אספקת 13.4

ערבות, ביטוח, שיפוי, הסבה, סודיות מזמין, תמורה ותנאי תשלום,-י ספקאדם, יחס-השירותים, כח

 או העסקה של קבלני משנה בניגוד לתנאי ההסכם, תחשב הפרה יסודית של הסכם זה.
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 ערבות. 14

להבטחת מילוי כל התחייבויות נותן השירותים על פי הסכם זה, ימציא נותן השירותים למזמין  14.1  

)שבעה( ימים מקבלת נותן השירותים הודעה מהמזמין על זכייתו במכרז,  7 -מיד, אך לא יאוחר מ

 ₪  5000בסך של תנית אוטונומית בלתי מו אלא אם כן האריך המזמין מועד זה, ערבות בנקאית

( ש״ח צמודה למדד המחירים לצרכן, ערוכה לטובת המזמין בנוסח כמפורט בנספח ₪ חמשת אלפים )

 להסכם זה. (2ה )

כולל מע"מ, על הספק להגדיל ₪  50,000היה והעירייה תזמין מהספק עבודות בהיקף העולה על  14.2      

מהיקף העבודות   10%( בגובה 2ט בנספח ה)את סכום הערבות או להמציא ערבות נוספת בנוסח המפור

 כולל מע"מ.₪  50,000שמעבר לסכום של 

 

למזמין יהיה שיקול הדעת הבלעדי להפחית את גובה הערבות ולשנות את גובה הערבות מעת לעת,  14.3      

בדבר עד לסך האמור לעיל, ולספק לא יהיו כל תביעות ו/או טענות ו/או זכויות בנוגע לקביעת המזמין 

 גובה הערבות והוא יהיה מושתק מלטעון כנגד החלטת המזמין.

יה ונותן השירותים יפר ו/או לא יקיים איזו מהתחייבויותיו על פי הסכם זה, יהא המזמין ה  14.4  

הפסד ו/או הוצאה שנגרמו  רשאי לממש את הערבות בחלקה ו/או במלואה ולגבות באמצעותה כל נזק,

בעקיפין, עקב ההפרה ו/או אי קיום התחייבויות נותן השירותים. ואולם, חילוט לו, במישרין ו/או 

הערבות לא ישחרר את נותן השירותים מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ואין באמור כדי לשחרר את 

נותן השירותים ממילוי מלא ומדויק של מלוא התחייבויותיו על פי הסכם זה, לרבות המצאת ערבות 

 סכום שחולט התואמת לתנאים כאמור.מספקת להשלמת ה

)ותוקף התוספת לערבות באם  יחל ממועד חתימת הסכם זהעפ"י הסעיפים לעיל   תוקף הערבות 14.5

ועד שלושה חודשים לאחר סיום כל תקופת יחל מיום בקשת העירייה להמצאת ערבות נוספת(  תהיה 

ים להאריך את תוקף הערבות באם תוקפו של ההסכם יוארך מחויב נותן השירות   התקשרות   

לפחות שלושה חודשים לאחר השלמת כל ההליך של ביצוע העבודות כולל אישור לאחר ו/או  בהתאם

 , לפי המאוחר שביניהם.אישור התאמות לאחר ביצוען ביצוע עבודות להנגשה ו 

 

 סודיות. 15

 שימוש בין בעצמו ובין  נותן השירותים מתחייב בזאת לשמור על סודיות מוחלטת ולא לעשות כל  15.1

באמצעות אחרים, ביחס לכל מידע, מפרט, תכנית, חומר, מסמך עיוני או מדעי או מעשי, בכתב ו/או 

פה, מכל סוג שהוא, שיגיע לידיעתו ו/או לחזקתו תוך כדי ו/או עקב הזמנת המזמין להציע -בעל

רבות תוכנו של הסכם זה הצעות למכרז ו/או אספקת השירותים על ידו באופן כאמור בהסכם זה, ל

 וכל פרט הנוגע למבוטחי המזמין )להלן: ״המידע״(.

 על פי דרישת העירייה, נותן השירותים, לרבות כל מי מטעמו המשמש לצורך מתן שירותים על פי   15.2

מקובל הומכח הסכם זה, יחתום על התחייבות לשמירה על סודיות ועל אבטחת מידע בנוסח 

 .עירייהב

כן מתחייב נותן השירותים בזאת כי הוא לא יעביר את המידע ו/או חלקים ממנו באופן ישיר ו/או   15.3

עקיף לצד ג׳ כלשהו ללא אישור מפורש מראש ובכתב של המזמין לכל מטרה ו/או מכל סיבה שהיא 
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ולא יעשה בו כל שימוש למעט לצרכים הישירים של הסכם זה, וכן מבלי לגרוע מכלליות האמור, 

 ותקנותיו. 1981 -ר בקפידה על הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ״א ישמו

 נותן השירותים ינקוט בכל אמצעי הדרוש כדי שעובדיו ו/או מי מטעמו יקפידו על שמירת סודיות   15.4

 המידע כאמור.

 

 מניעת מטרדים והפרעות. 16

עם כל הגורמים הנוגעים בדבר נותן השירותים יבצע את האמור בהסכם זה תוך שיתוף פעולה ותאום מלא 

אצל המזמין, תוך התחשבות מרבית בצורכי העבודה הסדירה של המזמין, ולעשות כמיטב יכולתו למנוע 

 תקלות והפרעות מכל סוג שהוא למזמין.

 

 אחריות ושיפוי. 17

, בין שא באחריות, באופן בלעדי, לכל נזק רכוש או גוף, הפסד, הוצאה או אובדןינותן השירותים י 17.1

ישירים ובין עקיפים, שיגרמו למזמין, למי מעובדיו, למבוטחי המזמין או לצד שלישי כלשהו, לרבות 

כתוצאה ישירה או עקיפה ממעשה ו/או מחדל  כל עובדי נותן השירותים וכל ספק משנה, ומי מטעמו,

ו, ו/או כל מנהלי עבודה מטעמו, קבלני המשנה המועסקים על יד של נותן השירותים, מי מעובדיו,

 גורם אחר מטעמו בקשר לביצוע חיובי נותן השירותים עפ״י הסכם זה או הנובעים ממנו.

 הפסד, אובדן, חיוב  נותן השירותים ישפה את המזמין ואת מי מטעמו בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף, 17.2

וזאת מיד עם  ו/או הוצאות שיגרמו למזמין בעטיו של נותן השירותים או מי מטעמו, כמפורט לעיל,

 דרישתו הראשונה של המזמין ממנו לעשות כן.

בכל מקרה בו יאלץ המזמין לשלם פיצוי או כל תשלום אחר אשר על פי הוראות סעיף זה חל על נותן  17.3

השירותים, מתחייב נותן השירותים לשפות ולפצות את המזמין בגין כל סכום ששולם על ידו כאמור, 

ן עמד בהן בשל כך לרבות שכ״ט עו״ד בתוספת הפרשי הצמדה וריבית בתוספת כל ההוצאות שהמזמי

 כחוק, מיד כשיידרש לעשות כן ע״י המזמין.

 

 ביטוח. 18

 

מבלי לגרוע מאחריותו של נותן השירותים כאמור בהסכם זה, נותן השירותים ידאג במשך מלוא  18.1

התחייבויותיו ופעולותיו על פי תקופת ההסכם, ועל חשבונו בלבד, לכיסוי ביטוחי מתאים לגבי כל 

הסכם זה, על בסיס יום האירוע, לטובתו ולטובת המזמין יחד ולחוד, לרבות הביטוחים כמפורט 

 להלן וכפי שיאושר ע״י חברת הביטוח בנוסח שיאושר על ידי יועץ הביטוח של העירייה:

לתקופת הביטוח, ₪  4,000,000בגבול אחריות שלא יפחת מסך של  -ביטוח אחריות כלפי צד ג'  18.1.1

כאשר הביטוח אינו כפוף להגבלה בדבר חבות כלפי צד שלישי בגין נזק הנובע מאש, התפוצצות, 

אחריות מקצועית, פריקה וטעינה, מתקנים סניטאריים פגומים, שביתה  בהלה, מכשירי הרמה,

להיגרם לרכוש והשבתה, קבלני משנה. בפוליסה זו ייקבע במפורש כי לעניין הנזקים העלולים 

המזמין ו/או לעובדיו ו/או לשלוחיו ו/או ללקוחותיו ו/או מבקריו בקשר עם מילוי הוראות הסכם זה 

ייחשבו הם כצד ג׳ לעניין ביטוח זה. הפוליסה תורחב לשפות את המזמין בגין אחריותו למעשי ו/או 

ח כאילו נערך עבור כל מחדלי נותן השירותים, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטו

אחד מיחידי המבוטח. המבטחים מסכימים בזאת לוותר על כל זכות תחלוף נגד המזמין ו/או כל 
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הפועלים מטעמו ו/או מבקריו, מוזמניו ו/או מבוטחיו, בגין כל תביעה על נזק שייגרם לצד שלישי 

תים ייחשב כצד בקשר עם מתן השירותים. כל אדם שאינו נכלל ברשימות השכר של נותן השירו

 שלישי לצורך ביטוח אחריות כלפי צד שלישי.

בגין כל מעשה או מחדל מקצועי מצד נותן השירותים ו/או עובדיו ו/או כל  -ביטוח אחריות מקצועית 18.1.2

וזאת למשך תקופת ביצוען עד תום שנה ממועד סיום  הפועלים מטעמו, תוך ביצוע העבודות

 העבודות.

הפוליסה תוצא עבור כל אחד מכלי -כנדרש עפ״י פקודת ביטוח רכב מנועי  -חובה פוליסת ביטוח  18.1.3

הרכב המשמשים או העשויים לשמש בביצוע השירותים, בהתאם להוראות פקודת ביטוח רכב מנועי, 

 ,1970 -תש״ל 

מבלי לגרוע מכלליות האמור. כמו כן, תהא ברשות נותן השירותים פוליסת ביטוח רכב מקיף 

סויים לביטוח נזקי צד ג׳ רכוש, וכיסוי רכוש מלא לכל כלי הרכב המשמשים את מבצע שתכלול כי

ש״ח לפחות,  50,000השירותים למילוי התחייבויותיו כלפי המזמין עפ״י הסכם זה, עד לסך של 

 בגין נזק אחד.

שירותים הפוליסה תכסה כל נזק או אבדן העלולים להיגרם לעובדי נותן ה -פוליסת חבות מעבידים 18.1.4

₪  20 000,000,השירותים, וזאת בגבולות אחריות של  או ליתר המועסקים מטעמו בביצוע

( לאירוע ולתקופת ההסכם. פוליסה זו תורחב לשפות את המזמין בכל מקרה בו ₪ מיליון  עשרים )

 ייקבע כי המזמין היינו מעבידם של נותן השירותים ו/או של עובדי נותן השירותים ו/או מי מהם.

הוראות מפורשות בכל פוליסה בדבר ביטול ו/או צמצום או שינוי הפוליסה ע״י המבטח בכל הנושאים  18.2

יום לפחות למזמין ולאחר קבלת  30הרלוונטיים להסכם זה יעשו רק לאחר מתן הודעה מוקדמת של 

 אישורו.

הביטוח האמורות לעיל מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יגרום נותן השירותים לכך שבפוליסות  18.3

יתווסף שמו של המזמין ב״שם המבוטח״ וייכלל סעיף אחריות צולבת בין המבוטחים בפוליסת צד ג׳ 

וכן ייכלל סעיף לפיו מוותר המבטח בכל הפוליסות המנויות לעיל על זכות החזרה ו/או השיפוי ו/או 

אחרת כלשהי של המבטח לחזור  התחלוף ו/או השיבוב )סוברוגציה( שלו כנגד המזמין וכן על כל זכות

 אל המזמין בכל דרך ו/או צורה אחרת כלשהי.

ביטוחי נותן השירותים יכללו תנאי מפורש לפיו הם קודמים לכל ביטוח שנערך ע״י המזמין וכי נותן  18.4

השירותים מוותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין. נותן השירותים ידאג ליתן 

 לתי חוזרות למבטחיו לשלם ישירות למזמין תגמולי ביטוח בקרות אירוע ביטוח.הוראות ב

 

נותן השירותים מתחייב בקרות ״מקרה ביטוח״ להשיב את גבולות האחריות/סכומי הביטוח  18.5

 שבפוליסות אל כנם ולשאת בפרמיה שתידרש ע״י מבטחיו לצורך כך.

העצמית וכן נזק העולה על סכומי הביטוח/גבולות  למען הסר ספק, מובהר בזאת כי דמי ההשתתפות 18.6

 האחריות בביטוחי נותן השירותים יחולו על נותן השירותים בלבד,

 והוא לבדו יישא בהם.

 

אין בהוצאתם ו/או בקיומם של ביטוחים כאמור בסעיף זה ו/או בערכים הנקובים בהם כדי לבטל  18.7

כלשהי מאחריותו של נותן השירותים על פי הסכם זה ו/או ו/או לצמצם ו/או לגרוע ו/או לשנות בצורה 

 על פי כל דין, ואחריותו של נותן השירותים תעמוד בהיקפה המלא ותחייב את נותן השירותים.
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ימים ממועד זה, ימציא נותן השירותים אישורי  15עם חתימת הסכם זה, ולא יאוחר מאשר בחלוף  18.8

הביטוחים הכוללים את דרישות המזמין בנוסח כפי שיאושר  ביטוח מאת מבטחיו המעידים על עריכת

 על ידי יועץ הביטוח של העירייה.

 במידה ונותן השירותים לא ימציא למזמין את אישורי הביטוח במועד, רשאי המזמין, אך לא חייב,  18.9

 כך.להביא הסכם זה לידי סיום מידי בהודעה לספק, ולספק לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר ל

נותן השירותים מתחייב לבצע כל פעולה ולנקוט בכל אמצעי הנדרש, לרבות בהתאם להוראות  18.10

הפוליסה והנחיות חברת הביטוח, כדי שכל אחת מהפוליסות הביטוח המפורטות לעיל תעמוד בתוקפה 

טל ובהיקפה המלא בכל עת בתקופת ההסכם. נותן השירותים מתחייב שלא לפעול באופן אשר עלול לב

 ו/או לצמצם ו/או לגרוע ו/או לשנות בצורה כלשהי את הכיסוי הביטוחי.

 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, היה ואישורי הביטוח לא יהיו לשביעות רצון המזמין, 18.11

ימים מדרישת המזמין  14ונותן השירותים לא ימציא למזמין אישור אחר לפי דרישת המזמין בתוך         

ו/או אם תבוטל או תסתיים פוליסת ביטוח כלשהי ונותן השירותים לא ימציא למזמין העתק 

מפוליסת ביטוח אחרת במקומה מיד לאחר הביטול, או פקיעת התוקף, יהיה המזמין רשאי אך לא 

לגרוע מכל זכות על חשבון נותן השירותים, ואולם אין באמור לעיל כדי  חייב להוציא פוליסת ביטוח,

 וסעד אחר העומדים לזכות המזמין על פי ההסכם ו/או על פי דין בקשר לכך.

 הפרת הוראה מהוראות סעיף זה תחשב הפרה יסודית של הסכם זה. 18.12

 

 איסור המחאה. 19

 נותן השירותים אינו רשאי להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו על פי הסכם זה, 19.1

גורם שהוא בכל דרך שהיא, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות ע״י העברת כולן או מקצתן, לכל 

השליטה בספק לבעלי מניות ו/או לאחרים לרבות התקשרות עם קבלני משנה מבלי לקבל את הסכמת 

המזמין לכך מראש ובכתב. ניסה נותן השירותים להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו עפ״י ההסכם 

שור המזמין לכך, לא יהיה להמחאה כאמור כל תוקף, ולא יהיה בכך כדי כאמור לעיל ללא קבלת אי

המזמין  לפטור את נותן השירותים מאחריותו למילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה. למען הסר ספק,

רשאי לסרב לבקשת נותן השירותים להמחות זכויותיו ו/או חובותיו עפ״י הסכם זה כאמור לעיל ללא 

ולא יהיה בכך כדי לפטור את נותן השירותים מביצוע איזו מהתחייבויותיו עפ״י צורך בנימוק כלשהו 

 ההסכם.

מבלי לפגוע באמור לעיל, המזמין יהא רשאי בכל עת להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו עפ״י ההסכם  19.2

 כולן או חלקן הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך בקבלת אישור נותן השירותים לכך.

 

 

 היעדר זכויות צד ג׳. 21

שיספקו ע״י נותן השירותים למזמין, מעת לעת על פי הסכם זה ובמסגרת מתן  /השירותים המוצרים 20.1

 השירותים, בכל כמות שהיא, יהיו נקיים מכל שעבוד, משכון, עכבון, עיקול או זכות צד ג׳ כלשהי.

 

 גביה וקיזוז. 21

על נותן השירותים, בין על פי או שאמור לחול נשא המזמין, או מי מטעמו, בתשלום כלשהו החל  21.1

ההסכם ובין על פי כל דין, יהא נותן השירותים חייב להחזירו למזמין מיד כשיידרש לעשות כן, והכל 
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 בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין.

יגיע ממנו לספק בין על פי ההסכם ובין בדרך המזמין רשאי לנכות, לחלט או לקזז מכל סכום אשר  21.2

אחרת, כל סכום המגיע או שיגיע לו מאת נותן השירותים בין על פי ההסכם ובין בדרך אחרת ללא 

 החילוט או הקיזוז כאמור. צורך במתן הודעה כלשהי בגין ביצוע הניכוי,

ו שיגיע לידי( המזמין או שנמצא למזמין תהא זכות עכבון בכל נכס של נותן השירותים שנמצא בידי )א 21.3

בחצרו של המזמין, וזאת עד לגובה סכום הפיצויים אשר נותן השירותים חייב )או יהא חייב( למזמין 

 על פי הסכם זה.

 

 שונות. 22

 

 עליו.ספק תוקפו של הסכם זה מותנה בחתימת ה 22.1

 

והיא בלבד העירייה לעדית של כל תפוקת עבודה הנובעת מן ו/או עקב השירותים תהיה בבעלותה הב 22.2

 תהיה רשאית לעשות בה שימוש ו/או להעבירה לאחר/ים לכל מטרה שתראה לו.

 

העירייה רשאית לדרוש במשך תקופת הסכם זה שינויים בפרטי השירותים וזאת מבלי לגרוע מזכותה  22.3

 לבצע שירותים ו/או חלק מהם בעצמה או באמצעות אחרים.

העירייה רשאית במשך כל תקופת ההסכם, לצמצם ו/או להרחיב את הקף השירותים אשר יבוצעו ע״י 

נותן השירותים. מוסכם בזאת בין הצדדים כי צמצום בכמות השירותים, לא יהווה הפרת הסכם ו/או 

ה, כל תביעה ו/או טענה מצד נותן השירותים כנגד העיריישינוי בהצעת המחיר ו/או לא יגרור אחריו 

מאת  הזמין לרבות תביעה בגין מניעת רווח. למען הסר ספק מודגש בזאת כי העירייה אינה חייבת ל

 השירותים היקף כלשהו של שירותים.נותן  -הספק

 

מסמכי המכרז ובכללם הסכם זה ממצים את כל המוסכם בין הצדדים ולא יהא כל תוקף לכל מו״מ,  22.4

הסכם קודם, שרטוטים, אינפורמציה, מחירים, מסמכים, כתבים סיכום, התחייבות, הבטחה, מצג או 

פה, אלא אם כן נכללו במפורש במסמכי -בעל ק ע״י המזמין או מי מטעמוופרטים אחרים שנמסרו לספ

 .או כחלק ממסמכי המכרז בכתב ומאושרים ע"י העירייה המכרז

 

 ו על ידי הצדדים.לשינויים בהסכם זה לא יהיה תוקף אלא אם כן נעשו בכתב ונחתמ 22.5

 

מחדל, השהיה או ויתור ע״י אחד הצדדים במימוש זכות מזכויותיו לפי הסכם זה לא יחשבו כויתור,  22.6

כמניעה, כהסכמה או כהודאה מצדו והוא יוכל להשתמש בזכויותיו עפ״י הסכם זה בכל עת שיחפוץ 

 מבלי שיהיה מנוע מלעשות כן.

 

למשנהו לפי כתובתו כמצוין בכותרת להסכם זה לעיל תחשב  כל הודעה בכתב שתשלח על ידי צד 22.7

שעות מעת שנמסרה למשלוח  72כאילו הגיעה ליעודה עם מסירתה הידנית באותה הכתובת או בתום 

שנתקבלה במועד העברתה, אם  מיבדואר רשום בבית הדואר. הודעה שהועברה בפקס יראו אותה כ

 צורף לה אישור על העברתה המלאה והתקינה.
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 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

_____________                                                                          ______________ 

 (השירותיםנותןהספק ) עירייה )המזמין(ה

 

 אישור

 השירותים נותןהספק של עו״ד / כרו״ח משמש , _____ רישיון מס. , _________________ אני, הח״מ,

-הספק חותמת בצירוף _____________ ת.ז , ________________חתימתו הנ״ל של ומאשר בזאת כי

השירותים מחייבת את נותן השירותים מכוח החלטת נותן השירותים שנתקבלה בהתאם למסמכי  נותן

 ההתאגדות שלו וכל דין.

  _____________________ וחותמת חתימה  _______________________ תאריך
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 בס"ד

 

 סמך יג'מ

 

 תצהיר בדבר אי תאום מכרז

 

אני הח"מ __________________________ ת.ז. _______________ מוסמך כדין לחתום על תצהיר 

זה בקשר עם הצעת ____________________________________ )להלן: "המשתתף"(, למכרז 

 :)להלן: "המכרז"(, מצהיר בזאת כדלקמן 9/17____________, מכרז פומבי מס' 

 

 .יר זה בשם המשתתף ומנהליואני מוסמך לחתום על תצה .1

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

המחירים המופיעים בהצעת המשתתף למכרז הוחלטו על ידי המשתתף באופן עצמאי, ללא  .3

 .התייעצות, הסדר או קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר

למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד המחירים בהצעת המשתתף  .4

 .אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות למכרז

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

לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למשתתף אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת  .6

 .המשתתף למכרז

 .לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא .7

הצעת המשתתף למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם  .8

 .מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז

)יש לסמן בעיגול את נכון / לא נכון  –המשתתף לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז  .9

  .(התשובה

  :אם לא נכון, נא פרט

______________________________________________________________

__________ 

______________________________________________________________

__________ 

______________________________________________________________

__________  

המשתתף לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים,   .10
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 :/ לא נכון )יש לסמן בעיגול את התשובה(. אם לא נכון, נא פרט נכון –לרבות עבירות של תיאומי מכרזים 

            

______________________________________________________________

__________ 

______________________________________________________________

__________ 

______________________________________________________________

__________ 

 .אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל .11

 

 

  שם המשתתף                         שם המצהיר ותפקידו                   חתימת המצהיר       תאריך                

 

 אישור

 

 

אני החתום מטה, עו"ד ________________________ מאשר, כי ביום ____________ התייצב בפני 

להתחייב __________________________ הנושא ת.ז שמספרה _________________ והמוסמך 

בשם המשתתף ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי 

 .לעונשים הקבועים בחוק אישר באוזניי את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני

 

 

                         

 שם מלא + חתימה + חותמת                 תאריך                                                            

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


