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מסמך א'

עיריית קרית מלאכי
מכרז מס' 13 /2018
להתקנה ותחזוקת מזגנים במוסדות חינוך ומבני ציבור
עיריית קרית מלאכי (להלן" :העירייה") מזמינה בזאת הצעות להתקנת מזגנים חדשים במוסדות חינוך
ומבני ציבור ,ובנוסף שירותי אחזקה למזגנים (להלן" :השירות") ,כמפורט במסמכי המכרז.
השירות יידרש מפעם לפעם ,בהיקפים משתנים ועל פי צרכי העירייה ועל כן המכרז מהווה מסגרת
להתקשרות עם נותן שירות (להלן" :נותן השירות") ,לתקופה של שנה .לעירייה אופציה חד צדדית להאריך
את תוקפו של החוזה למשך שתי תקופות נוספות של  12חודשים כל אחת הכל כמפורט בהוראות ההסכם
ותנאיו.
בכל מקרה ,עם תחילת ההתקשרות הזוכה במכרז יבצע סקר מזגנים אשר יכלול קובץ ספרור לפי סדר רץ של
כל המזגנים המותקנים במבנה הציבור ומוסדות החינוך של העירייה אשר תוכנו יכלול את מצב המזגנים,
דגם המזגנים מיקומם וזאת ללא כל תמורה ,וכתנאי למסירת העבודות נשוא ההזמנה להציע הצעות.
את תנאי המכרז ומסמכים הנלווים וכן את נוסח ההסכם שהזוכה יידרש לחתום עליו (להלן" :מסמכי
המכרז ") ניתן לקבל במשרדי העירייה במרכז מסחרי  ,1קרית מלאכי ,בימים א-ה בשעות .8:00-14:00
מפגש מציעים יתקיים ביום ________10.05.2018עה  :09:00במשרדי העירייה מרכז מסחרי  ,1קרית
מלאכי השתתפות בסיור היא חובה ומהווה תנאי להשתתפות במכרז  .מציע אשר לא ישתתף בסיור ,הצעתו
תיפסל( .אישר קשר יחיאל כהן טלפון .)088608700
העירייה אינה מתחייבת להזמין מהזוכה כמות מינימאלית של התקנות ו/או שירות תחזוקה ,והיא תהיה
רשאית לבצע הזמנות נוספות/אחרות ,מנותני שירות אחרים .
יובהר ,כי המכרז כולל אספקת המזגנים  ,פירוק מגנים וזאת כמפורט בכתב הכמויות.
את ההצעה (בשני עותקים) ,בצירוף כל מסמכי המכרז חתומים ע"י המציע ,יש להגיש במעטפה סגורה,
עליה מצוין –מכרז מס'  ___13___ /2018ולשלשל ידנית לתיבת המכרזים  ,הנמצאת במשרד סגן ראש
העיר מישל טפירו  ,מרכז מסחרי  , 1קרית מלאכי ,עד ליום __ _______31.05.2018בשעה  .15:00הצעות
שלא תוגשנה במועד לא תתקבלנה.
המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית בסך ( 15,000חמישה עשר אלף  ,)₪שתעמוד בתוקפה עד לתאריך
_ _31.08.2018נוסח הערבות יהיה כנוסח מסמך ה( )1למסמכי המכרז.
העירייה רשאית לפצל את השירות בין שני מציעים שונים ,או להזמין את ביצוע כל השירות ממציע אחד,
והכל בהתאם לש יקול דעתה הבלעדי ,ובהתחשב בהצעת המציע ,ביכולתו ובכושרו לבצע את העבודות
לשביעות רצונה של העירייה.
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בכל מקרה והעירייה תחליט לפצל את השירות בין שני מציעים המציע היקר יותר יידרש להשוות הצעתו
למציע הזול כתנאי לחתימת הסכם עימו.
אין לשלוח הצעות בכל דרך אחרת למעט מסירה ידנית ישירות לתיבת המכרזים.

_________________
אליהו זוהר
ראש העיר
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מסמך ב'

עיריית קרית מלאכי
מכרז 13/2018

להתקנה ותחזוקת מזגנים במוסדות חינוך ומבני ציבור
תנאי המכרז :
כללי
עיריית קרית מלאכי (להלן" :העירייה") מזמינה בזאת הצעות להתקנת מזגנים חדשים במוסדות חינוך
ומבני ציבור ותחזוקתם (להלן" :השירות") ,כמפורט במסמכי המכרז.
בנוסף ,נותן השירות יידרש ליתן שירותי אחזקת מזגנים הכל כמפורט במסמכי המכרז.
השירות יידרש מפעם לפעם ,בהיקפים משתנים ועל פי צרכי העירייה ועל כן המכרז זה מהווה מסגרת
להתקשרות עם נותן שירות (להלן" :נותן השירות") ,לתקופה של שנה.
תקופת ההסכם הינה לשנה .לעירייה אופציה חד צדדית להאריך את תוקפו של החוזה למשך שתי תקופות
נוספות של  12חודש כל אחת כמפורט בהוראות ההסכם ובתנאיו.

מסמכי המכרז
מסמכי המכרז המפורטים להלן וכולם יחד מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויקראו להלן יחד
.1
ולחוד "מסמכי המכרז".
מסמך א' – הנחיות כלליות למכרז
.1
.2

מסמך ב'  -תנאי המכרז והוראות למשתתפים במכרז.

.3

מסמך ג'  -הצעת המציע.

.4

מסמך ד'  -הסכם.

.5

מסמך ה - '1נוסח ערבות בנקאית לצורך השתתפות במכרז ולהבטחת הצעת
המציע.

.6

מסמך ה - '2נוסח ערבות בנקאית להבטחת ביצוע החוזה.

.7

מסמך ו' – הוראות מחוק עבודת נוער ,תשי"ג – .1953

.8

מסמך ז' – אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים
ציבוריים ,תשל"ו 1976 -

.9

מסמך ח'  -תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו – .1976

.10

מסמך ט' – אישור על קיום ביטוחים.

.11

מסמך י' – הוראות בטיחות והצהרת בטיחות.

.12

מסמך יא' – מחירון ומפרט טכני למתן שירותי התקנת המזגנים.

.13

מסמך יב' – מחירון ומפרט טכני למתן שירותי תחזוקת המזגנים.

.14

מסמך יג'  -הצהרת העדר קרבה
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הצהרות המציע
.2

הגשת הצעת המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה ואישור שכל פרטי המכרז ומסמכי המכרז
ידועים ונהירים לו וכי המציע קיבל את מלוא המידע הנדרש ,בחן את כל הנתונים ,הפרטים והעובדות
בקשר למכרז .כמו כן ,הגשת ההצעה כמוה כהצהרה ,כי יש למציע את כל הידיעות ,כח האדם,
הכישורים המקצועיים והאחרים הדרושים למתן השירות נשוא המכרז  ,כי הוא עומד בכל התנאים
המקדמיים האמורים דלעיל ,וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא להתקין את המזגנים נשוא המכרז
ולתחזקם -הכל כמפורט במסמכי המכרז.

.3

הגשת ההצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז ,על מסמכיו ,לרבות החוזה,
והכל בלא כל שינוי ו/או תוספת.

.4

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

השתתפות במכרז
.5

זכאי להשתתף במכרז מציע שעומד בכל התנאים המצטברים כמפורט להלן:
 .5.1בעל ניסיון קודם ומוכח של  3שנים רצופות לפחות בהתקנה ו/או תחזוקת מזגנים עבור
רשות מקומיות אחת לפחות או עבור חברה ציבורית ו/או חברה פרטית אשר ביצע עבורו
תחזוקת מזגנים /התקנת מזגנים באופן שוטף ובתקופה האמורה  ,בהיקף של  200מזגנים
לפחות לכל התקופה
לצורך הוכחות עמידתו בתנאי זה על המציע לצרף להצעתו את כל האישורים וההמלצות
עמידתו בתנאי זה.
 .5.2על המציע לצרף להצעתו אישור תקף בדבר עוסק מורשה לצורך מע"מ ,מנהל ספרי
חשבונות כחוק ובעל אישורים על ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה.
 .5.3בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק העסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו – ,1976
כמפורט בתצהירים המצורפים כמסמך ז' ו-ח'.
 .5.4מציע שלא הורשע בעבירה שיש עמה קלון או בעבירה שנושאה פיסקלי (כגון אי העברת
ניכויים ,אי דיווח לרשויות המס ,אי מתן קבלות רשמיות וכד') זולת אם חלפה תקופת
ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים ,תשמ"א ;1981-היה המעוניין
להשתתף במכרז תאגיד  -היעדר הרשעה גם לגבי בעלי השליטה בו ומנהליו הבכירים.
 .5.5על המציע לצרף להצעתו רישיון עסק על פי חוק רישוי עסקים ,התשכ"ח ,1968-לעניין
נושא ההתקשרות ,ככל שנדרש על פי דין.
 .5.6מציע העומד בתנאי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים),
תשנ"א( 1991-להלן":חוק עובדים זרים") ,וחוק שכר מינימום ,התשמ"ז1987-
(להלן":חוק שכר מינימום").
 .5.7מציע שצירף ערבות בנקאית להשתתפות ,בנוסח מסמך ה' 1ובהתאם להוראות המכרז.
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.6

בכל מקרה בו האישורים/התעודות המפורטים לעיל הינם בעלי תוקף מוגבל ,נדרש ,כי אלו יהיו
תקפים במועד הגשת ההצעה וכן במשך כל תקופת החוזה.

ערבות בנקאית להשתתפות במכרז
.7

המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית בסך ( ₪ 15,000חמישה עשר אלף  ,)₪שתעמוד בתוקפה עד
לתאריך ___31.08.2018נוסח הערבות יהיה כנוסח מסמך ה( )1למסמכי המכרז  .העירייה תהא
רשאית לדרוש מהמציע להאריך את תוקף הערבות ב 90-ימים קלנדריים נוספים ,והמציע יהיה חייב
לעשות כן על חשבונו.

.8

הצעה שלא תצורף לה ערבות לא תידון כלל.

.9

סכום הערבות יהא צמוד למדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,
כשהמדד הבסיסי יהיה המדד הידוע ביום הגשת ההצעות והמדד הקובע יהיה המדד האחרון הידוע
במועד חילוט הערבות.

.10

הערבות תהא אוטונומית ,בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פנייה חד-צדדית של ראש
העירייה והגזבר.

.11

מציעים שלא זכו במכרז  ,תוחזר להם הערבות שמסרו ,לאחר שיחתם ההסכם עם מי שתקבע
העירייה כזוכה.

.12

בע ת החתימה על ההסכם יחליף הזוכה את הערבות שניתנה על ידו כתנאי להשתתפות במכרז,
בערבות קבועה להבטחת ביצוע העבודות נשוא המכרז  ,לפי תנאי ההסכם ,בנוסח מסמך ה()2
למסמכי המכרז.

הבהרות
.13

לא יאוחר מאשר  7ימים קלנדריים לפני תום המועד להגשת ההצעות ,יודיע המציע בכתב למר יחיאל
כהן (להלן – "הממונה") במייל  , yechiel@k-m.org.ilעל כל סתירה ו/או שגיאה ו/או אי התאמה
ו/או חוסר בהירות שמצא במסמכי המכרז ,ועל כל ספק שהתעורר אצלו בקשר למובנו של סעיף או
פרט או עניין כלשהו הכלול במסמכי המכרז.
 .13.1מסר המציע לממונה הודעה בכתב כאמור לעיל ,ימסור הממונה תשובות בכתב לכל המציעים.
 .13.2מבלי לפגוע באמור לעיל ,מוסמך הממונה ,בכל עת ,קודם למועד הגשת ההצעות להזמנה להציע
הצעות ,ליתן מיוזמתו הבהרות לאמור במכרז ו/או לתקן טעויות שנפלו בו והודעה בכתב תינתן
על-ידו לכל מי שרכש את מסמכי המכרז.
 .13.3כל מציע נדרש לצרף להצעתו את התשובות ו/או ההבהרות שימסרו על-ידי הממונה ,כאמור
לעיל (אף אם לא היו אלה תשובות לשאלות שנשאלו על-ידו) ותשובות ,הבהרות ותיקונים
שינתנו כאמור בסעיף זה יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
 .13.4רק הסברים ו/או הבהרות ו/או תשובות אשר יינתנו על-ידי הממונה בכתב וישלחו לכלל
המציעים יחייבו במסגרת המכרז.

.14

החלטות העירייה
 .14.1העירייה רשאית לבטל את המכרז ו/או להחליט על הזמנת חלק מהשירות בלבד והכל בהתאם
לשיקול דעתה הבלעדי .העירייה שומרת על זכותה לפרסם מכרז/ים חדש/ים במקרה בו
החליטה על ביטול המכרז כאמור לעיל.
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 .14.2העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה עם ההנחה הגבוהה ביותר או הצעה כלשהי והיא
רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לא להתחשב בהצעה ,שהיא בלתי סבירה מבחינת המחיר.
 .14.3בעת בחינת ההצעות ,העירייה רשאית להתחשב בכישורי המציע ,ניסיונו ,חוסנו הכלכלי וכל
מסמך או פרט אחר שנדרש המציע להציג ו  /או למלא עפ"י תנאי המכרז והוראותיו .כן רשאית
העירייה לדרוש מהמציע להמציא אישורים/מסמכים/המלצות וכל מסמך רלוונטי אחר.
 .14.4העירייה רשאית לפצל את השירות בין שני מציעים שונים ,או להזמין את ביצוע כל השירות
ממציע אחד ,והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,ובהתחשב בהצעת המציע ,ביכולתו
ובכושרו לבצע את העבודות לשביעות רצונה של העירייה.
 .14.5הצעות שלא תוגשנה במועד לא תתקבלנה.
 .14.6מבלי לגרוע מן האמור דלעיל ,העירייה תהא רשאית לפצל את הזמנת השירות נשוא המכרז בין
מספר זוכים ,כך שייבחר זוכה אחד להתקנת המזגנים כמפורט במפרט א' (המהווה נספח יא'
למסמכי המכרז) וזוכה שני למתן שירות תחזוקת המזגנים ,כמפורט במפרט ב' (המהווה נספח
יב' למסמכי המכרז ).
 .14.7בוטל המכרז או הוקטן היקפו או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו ,מכל סיבה שהיא ,לא תהא
למציעים ו/או לזוכה כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין פיצוי ו/או שיפוי אף אם יגרם להם נזק
כתוצאה מהאמור ,והמציעים ו/או הזוכה לא יהיו זכאים לפיצוי מכל מין וסוג ולא יערך כל
שינוי במחיר השירות שירכשו מהם.

 14.8על המציע ליתן הנחה על המחירונים המצורפים מסמכים יא ו ו – יב  .לכל מחירון
תינתן הנחה אחרת אחידה.
מסמכים
 .15כל מציע יצרף להצעתו ,בנוסף למסמכים הכלולים בחוברת המכרז:
 .15.1תעודת עוסק מורשה מאת שלטונות מע"מ ואישור מרואה חשבון מוסמך או מפקיד השומה כי
הינו מנהל ספרים כחוק (מקור/העתק מאושר למקור מאומת ע"י עו"ד/רו"ח).
 .15.2אישור על ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה (מקור/העתק מאושר למקור מאומת ע"י
עו"ד/רו"ח).
 .15.3האישורי ם הנדרשים לפי חוק העסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות
מס) ,התשל"ו .1976 -
 .15.4אם המציע הוא תאגיד ובתנאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אופן ,עליו לצרף את
המסמכים הבאים:
 .15.4.1אישור מעו"ד או רו"ח התאגיד על כך כי מתן השירות הינה במסגרת סמכויות התאגיד,
כי התאגיד קיבל החלטה כדין להגיש הצעה עפ"י תנאי המכרז זה ,כי הצעת התאגיד
חתומה ע"י האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ולחייב את התאגיד בחתימתם
על מסמכי המכרז וכי ההשתתפות במכרז וכן מתן השירות נשוא המכרז הינם בהתאם
למסמכי ההתאגדות.
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 15.4.2שמות מנהלי התאגיד.
 .15.4.3שמות האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ושחתימתם מחייבת את התאגיד.
 .15.4.5כתובת משרדו הרשום של התאגיד.
 .15.5אם המציע הינו שותפות ,ובתנאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אופן ,עליו לצרף אישור
עו"ד /רו"ח השותפות בדבר זכויות החתימה בשם השותפות וקבלת החלטה כדין של השותפות
בעניין הגשת ההצעה והשתתפות במכרז.
 .15.6אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות ,לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו,1976-
בנוסח מסמך ז' למכרז.
 .15.7תצהיר חתום ,מאומת על-ידי עורך-דין ,על עמידת המציע בתנאי חוק עסקאות גופים ציבוריים,
התשל"ו –  ,1976בנוסח מסמך ח' למסמכי המכרז.
 .15.8מסמכים המעידים כי המציע נתן שירות כאמור בסעיף  )1(5לעיל ,ושתי המלצות בגין מתן
השירות משתי רשויות שונות.
היקף הזמנת השירות
 .16יובהר ,כי העירייה שומרת לעצמה את הזכות להזמין שירות התקנת מזגנים ו/או תחזוקת מזגנים ,בכל
היקף שהוא ,או לא להזמינם בכלל ,והיא אינה מתחייבת לכמות הנקובה לעיל או לכמות מינימלית
כלשהי .למציעים לא תהיה כל טענה במידה והיקף הזמנת השירות בפועל.
כמו כן ,העירייה שומרת לעצמה את הזכות לקבל הצעות בהתאם להוראות כל דין ממציעים נוספים
וזאת במהלך תקופת החוזה ,ובהתאם לתנאי השוק.

מסמכי המכרז
 .17מסמכי המכרז הינם רכוש העירייה וקניינה הבלעדי ,והם נמסרים למציעים למטרת הגשת הצעות
להזמנה להציע הצעות ,ולא לשום מטרה אחרת .מקבל מסמכי המכרז לא יעתיק אותם ולא ישתמש
בהם אלא למטרת הגשת הצעתו ,ויחזירם לעירייה לא יאוחר מאשר המועד האחרון להגשת ההצעות –
וזאת בין שהגיש הצעה להזמנה הציע הצעות ,ובין אם לאו.
סיור מציעים והגשת ההצעות
 .18מפגש מציעים יתקיים ביום __ _10.05.2018בשעה  :010:00במשרדי העירייה מרכז מסחרי  ,1קרית
מלאכי השתתפות בסיור היא חובה ומהווה תנאי להשתתפות במכרז .מציע אשר לא ישתתף בסיור,
הצעתו תיפסל( .איש קשר יחיאל כהן .)08-8600700/788

אופן ומועד הגשת ההצעות
 .19מובהר ,כי אחוז ההנחה אשר יוצע על-ידי המציע (להלן" :התמורה") כולל את כל ההוצאות בין
המיוחדות ובין הרגילות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות במתן השירות על פי תנאי המכרז וכי לתמורה לא
תתוסף תוספת מכל סוג שהוא לרבות תשלומי מע"מ ,הפרשי הצמדה למדד .מבלי לגרוע מכלליות
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האמור לעיל ,תשלום מע"מ בשיעורו על-פי דין ,כמו גם נשיאה בכל ההיטלים הממשלתיים ,מכס ,בלו,
מס קניה וכיו"ב ייחשבו ככלולים במחירי ההצעה.
 .20ה הצעה תוגש אך ורק על גבי הטפסים המצורפים למסמכי ההצעה להציע הצעות .על המציע למלא
הצעתו כמפורט דלעיל ולחתום בחתימה מלאה על גבי טופס ההצעה (מסמך ג) וההסכם (מסמך ד') ,בשני
העתקים וכן לסמן בראשי תיבות של חתימתו כל דף של מסמכי המכרז .הערה שתרשם בגוף מסמכי
המכרז עלולה להביא לפסילת ההצעה.
 .21אסור למציע למחוק ,לשנות או לתקן את מסמכי המכרז .העירייה תהא רשאית לראות בכל
מחיקה/תיקון/שינוי כאמור ,משום הסתייגות המציע מתנאי הממכרז/ההסכם ולפסול את הצעתו.
 .22את ההצעה (בשני עותקים) ,בצרוף כל מסמכי המכרז הנדרשים חתומים כמפורט במסמכי המכרז ,יש
להכניס למעטפה סגורה ,עליה מצוין – "מכרז מס'  , "13 /2018ולשלשל ידנית לתיבת המכרזים במשרדי
סגן ראש העיר ,מר מישל טפירו בקומה ב' מרכז מסחרי  1קרית מלאכי  ,עד ליום בשעה .31.05.2018
בשעה  15:00הצעות שלא תוגשנה במועד לא תתקבלנה.
 .23אין לשלוח הצעות בכל דרך אשר איננה מסירה ידנית כאמור דלעיל.
 .24לא תתקבל ולא תידון הצעה שנתקבלה לאחר המועד כאמור בסעיף זה.
 .25כל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה על כל פרטיה ,מרכיביה ,נספחיה וצורפותיה למשך  90יום מהמועד
הקבוע להגשת ההצעות .העירייה תהיה רשאית לדרוש מהמציע להאריכה לתקופה של  90ימים
קלנדריים נוספים.
 .26אופן בחירת הזוכה:
הנחת המציע למתן שירות אחזקת מזגנים תקבל משקל של - 20%
בנוסף ,יינתנו  5%נוספים בגין שנות ניסיון באחזקת מזגנים בגופים ציבוריים  -המציע שיציג מירב
שנות הניסיון באחזקת מזגנים בגופים ציבוריים יקבל את מלוא הנקודות  ,והמציעים האחרים
יקבלו את הניקוד באופן יחסי.
 - 5%בגין היקף כספי במתן שירות אחזקה  .המציע שיציג היקף כספי הגבוה ביותר בשלוש שנים
האחרונות במתן שירות לתחזוקת מזגנים בגופים ציבוריים יקבל את מירב הנקודות ואילו השאר
יקבלו באופן יחסי.
להוכחת סעיף זה על המציע להמציא אישורים מאת הגוף הציבורי איתו עבד על ההיקף הכספים
ותקופת השירות כאמור לעיל.
הנחת המציע לאספקת מזגנים והתקנתם תקבל משקל של 60% -
בנוסף ,יינתנו  5%נוספים בגין שנות ניסיון באספקת והתקנת מזגנים בגופים ציבוריים  -המציע
שיציג מירב שנות הניסיון בהתקנת מזגנים ואספקתם בגופים ציבוריים יקבל את מלוא הנקודות
 ,והמציעים האחרים יקבלו את הניקוד באופן יחסי.
 - 5%בגין היקף כספי באספקת מזגנים והתקנתם בגופים ציבוריים  . -המציע שיציג היקף כספי
הגבוה ביותר במשך  3שנים שקדמו לפרסום המכרז יקבל את מירב הנקודות ואילו השאר יקבלו
באופן יחסי.
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להוכחת סעיף זה על המציע להמציא אישורים מאת הגוף הציבורי איתו עבד על ההיקף הכספי
ותקופת ההתקנה והאספקה כאמור לעיל.
___________________
אליהו זוהר
ראש העיר
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מסמך ג'
עיריית קרית מלאכי

מכרז מס' 13 /2018
להתקנה ותחזוקת מזגנים במוסדות חינוך ומבני ציבור
לכבוד
עיריית קרית מלאכי
א.ג.נ,.

הנדון :הצעת המציע
.1

אני הח"מ מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז ,והנני מגיש בזאת הצעתי להתקנה
ותחזוקת מזגנים במוסדות חינוך ומבני ציבור בתחום העירייה (להלן" :השירות") כמפורט במסמכי
המכרז  .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,כולל השירות:

.2

הנני מצהיר ,כי קראתי והבנתי את כל פרטי המכרז  ,כי מובנים לי כל מסמכי המכרז ותנאיו ,תנאי
מתן השירות ומהותם ,סוג המזגנים המוזמנים ,וכן כל גורם אחר המשפיע על מתן השירות ו/או
התמורה בעבור מתן השירות ,וכי רק לאחר הבנת פרטים אלה וכל יתר האמור במסמכי המכרז
קבעתי את המחיר המוצע על-ידי לעיל.

.3

אני מקבל על עצמי את כל ההתחייבויות למתן השירות בהתאם ובכפוף לכל התנאים המחייבים ,ללא
כל הסתייגות.

.4

הנני מצהיר ומתחייב לבצע את מתן השירות באופן בטיחותי ,לשמירת רווחתם שלומם ובריאותם של
עובדי העירייה ,תלמידי בית הספר ,וכל אדם ו/או גוף שהוא ,ולקיים את כל הוראות ונהלי הבטיחות
הנדרשים לשם כך.

.5

אם אבחר כזוכה במכרז הנני מתחייב לבצע את הפעולות הבאות בתוך  7ימים קלנדרים מיום קבלת
ההודעה על זכייתי:
לחתום על החוזה ,על כל נספחיו ,ולהחזירו לעירייה כשהוא חתום.

.5.1
.5.2

למסור לעירייה ערבות בנקאית חתומה להבטחת מתן השירות ו/או קיום התחייבויותיי נשוא
המכרז  15,000 ,ש"ח (חמישה עשר אלף חדשים) ,בנוסח המסמך המצורף כמסמך ה'2
למסמכי מכרז  .על הערבות להיות צמודה למדד המחירים לצרכן המפורסם על ידי הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה ,כשמדד הבסיס הינו המדד האחרון הידוע במועד החתימה על החוזה.

.5.3

להמציא לעירייה אישור על קיום ביטוחים בנוסח מסמך ט' למסמכי המכרז  .כמו כן ,הנני
מתחייב למלא את כל פרטי סוכן הביטוח ,במקומות המסומנים לכך ,במסמך ט'.

.5.4

להמציא לכם אישור משטרה ביחס אלי וביחס לעובדי אשר יועסקו בביצוע העבודות במוסדות
הציבור ,בהתאם להוראות החוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסוימים ,התשס"א-
.2001

.6

הנני מצהיר ,כי אני בעל יכולת כספית ,כושר מקצועי ,ידע ,ניסיון והכישורים הדרושים ליתן את
השירות נשוא המכרז בהתאם לכל מסמכי המכרז .

.7

ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף  6דלעיל ,כולן או מקצתן ,אאבד את זכותי למתן
השירות והעירייה תהא רשאית להתקשר עם ספק אחר לשם מתן השירות נשוא הצעתי ,או לדרוש
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ממני כל סעד אחר עקב הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז להציע
הצעות.
.8

הנני מצהיר ,כי המחירים המוצעים על ידי עבור מתן השירות נשוא המכרז ,כהגדרתו במסמכי
המכרז ,הם כמפורט בהצעתי וכוללים את כל ההוצאות ,בין מיוחדות ובין כלליות ,מכל מין וסוג
שהוא ,הכרוכות במתן השירות על פי תנאי המכרז  ,בשלמות ומהווים כיסוי מלא לכל התחייבויותיי
נשוא החוזה ,לרבות כוח אדם ,התקנה ותחזוקה ,פירוק מזגנים קיימים ,שינוע באמצעות מנוף,
תשלום מע"מ וכל תשלום ו/או הוצאה אחרת הדרושים למתן השירות נשוא המכרז בשלמות.

.9

הנני מצהיר ,כי ידועות לי הוראות חוק עבודת נוער ,תשי"ג  ,1953 -המצורפות כמסמך ו' למסמכי
המכרז  ,וידוע לי אם אפר הוראה מהוראות אלו ,אחשב כמי שהפר את ההסכם עם העירייה.

.10

אם אזכה במכרז ,הנני מתחייב ליתן את השירות נשוא המכרז  ,בהתאם לכל המסמכים המצורפים
לו ,התנאים המפורטים בו ,והמפרטים ,לפי המחירים שרשמתי בהצעתי לשביעות רצון העירייה ו/או
הממונה מטעמה ,ועל פי הוראות ההסכם.

.11

ידוע לי ,כי העירייה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא וכי היא רשאית לבטל את המכרז  ,לפי
צרכיה ,או לדחות את תחילת ביצוע מתן השירות.

.12

ידוע ומוסכם עלי כדלקמן:
.12.1

במידה ואזכה במכרז  ,ההתקשרות עימי וכן היקפה מותנים בקיומו של תקציב מאושר
ובקבלת כל האישורים התקציביים הנדרשים לצורך מתן השירות ,לרבות הזמנת עבודה
מסודרת למתן השירות.

.12.2

בכל מקרה ,התקנת המזגנים תהא מעת לעת ,במועדים המפורטים במסמכי המכרז  ,לאורך
תקופה של שנה שתחילתה ביום חתימת החוזה ,והכל בהתאם לצרכי העירייה ,שיקול דעתה
ועפ"י הזמנתה.

.12.3

כי המזגנים יותקנו בגגות מוסדות חינוך ובניני ציבור וכי יש ברשותי את כל הכלים ,האמצעים
וכלי הרכב הנדרשים לצורך כך לרבות מנוף להרמת המזגנים לגגות המבנים.

.12.4

ידוע לי כי לצורך ביצוע עבודות פירוק מזגנים ישנים והתקנת חדשים ,דרוש מנוף להרמת
והורדת המזגנים מגגות של מבני הציבור והחינוך הנישא לגובה מינימלי של שלוש קומות וכי
עלות זו שוקללה בהצעתי.

.12.5

כי העירייה אינה מתחייבת להזמין כמות מסוימת של השירות (התקנה ו/או תחזוקה).

.12.6

ידוע לי ,כי מתן השירות כולל הובלת המזגן ממחסני אגף התפעול למקום שיקבע ע"י העירייה
ו/או מי מטעמה עליו יורה המנהל ,פירוק מזגן קיים ופינויו למקום עליו תורה העירייה,
התקנת מזגן חדש ותחזוקתו.

.12.7

ידוע ומוסכם עלי ,כי לא אכנס למוסד החינוכי ו/או למבני הציבור בטרם תיאום מראש עם
מנהליו באשר למועד הכניסה וביצוע העבודה.

.12.8

ידוע לי ,כי התקנת המזגנים תעשה על ידי בהתאם לתשתית החשמל הקיימת .כמו כן ,אני
מתחייב לא לבצע שום שינוי במערכת החשמל והניקוז הקיימת ,לא לשנות את המבנה בו
מותקן המזגן בכל אופן ,במישרין ובעקיפין ולא לגרום לא לכל נזק.

.12.9

ידוע לי ,כי לעירייה אופציה חד צדדית להאריך את תוקפו של החוזה למשך שתי תקופות
נוספות של  12חודש כל אחת ,שנה או חלקה כל פעם ,הכל כמפורט בהוראות ההסכם ותנאיו.
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 .12.10כי במקרה בו הוקטן היקפה של המכרז או הוגדל היקפו ,או נדחה ביצועו ,כולו או חלקו ,מכל
סיבה שהיא ,לרבות האמור בסעיפים קטנים  1ו 2-דלעיל ,הנני מתחייב לספק את המזגנים
בהתאם למחירים הנקובים בהצעתי.
 .12.11כי בתום תקופת ההסכם ,על פי דרישות המכרז ומסמכיו ,לשביעות רצונה של העירייה ,תוחזר
לי הערבות להבטחת ביצוע החוזה.
.1

להלן הפרטים הנדרשים ,בהתייחס לניסיון הנדרש .משנת _____ עד שנת _______[נא להשלים את
השנה]:
 .1שם הרשות המזמינה................................................................................. :
 .2כתובת הרשות המזמינה............................................................................ :
 .3טלפון הרשות המזמינה............................................................................. :
 .4מהות השירות......................................................................................... :
 .5מס' העובדים שהועסקו..... ....................................................................... :
 .6מס' המזגנים שהותקנו..............................................................................:
 .7משך זמן ההתקשרות............................................................................... :
 .8מספר הקריאות לחודש............................................................................ :
 .9ההיקף הכספי של ההתקשרות................................................................... :
 .10זמן ממוצע ממועד הקריאה ועד לתיקון המזגן...............................................:

*הערה – בכל מקום הרשום מעלה "הרשות המזמינה" ,יראו כאילו רשום רשות מקומית ו/או
התאגיד העירוני ו/או המשרד הממשלתי.
פרק א'
התקנת מזגנים במוסדות ומבני ציבור בעירייה
.13

(א) הצעתי הינה _למתן הנחה בשיעור של _____________________על כתב הכמויות
(מסמך יא').

פרק ב'
תחזוקת מזגנים
(ב) הצעתי הינה _למתן הנחה בשיעור של _____________________על כתב הכמויות
כמפורט במסמכי המכרז (מסמך יב').
 .14הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של  90יום מהמועד הקובע להגשת הצעות.
שם המציע___________________ :
תיאורו (אדם ,חברה ,שותפות או אחר) נא לפרט__________________________________ :
ת.ז /.ח.פ____________:.

____________

כתובת_________________________________________ :
טלפון____________________________________ :
תאריך ____________ :חתימה____________ :
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מסמך ד'
עיריית קרית מלאכי
מכרז מס' / 2018

להתקנה ותחזוקת מזגנים במוסדות חינוך ומבני ציבור
הסכם
שנערך ונחתם בקרית מלאכי ביום ____ לחודש ____ שנת 2017
עיריית קרית מלאכי

בין:

מרכז מסחרי  ,1קרית מלאכי
(להלן " -העירייה")
לבין:

מצד אחד

________________
ח.פ _____________
מרחוב ___________
_________________
(להלן" :נותן השירות")

מצד שני

והואיל

והעירייה פרסמה מכרז מס'  13 /2018להתקנה ותחזוקת מזגנים במוסדות חינוך ומבני
ציבור ונותן השירות זכה במכרז להתקנת מזגנים  /תחזוקת מזגנים  /שניהם (מחק את
המיותר) וביקש לקבל על עצמו מתן השירות כמפורט ומוסכם בהסכם זה;

והואיל

ונותן השירות בעל הידע ,הניסיון ,המימון והמומחיות ליתן את השירות המפורט בהסכם
זה ובמסמכי המכרז להציע הצעות ;

והואיל

וברצון הצדדים לקבוע ביניהם את זכויותיהם וחובותיהם ההדדיות בנוגע למתן השירות;
אשר על כן הוסכם ,הותנה והוצהר בין הצדדים כלהלן:

המבוא:
המבוא לחוזה זה וכל יתר מסמכיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
 .1הגדרות
בחוזה זה ובכל המסמכים המהווים חלק מהחוזה יהיו למונחים להלן ,ההגדרות בצידן (אלא אם
כוונה אחרת משתמעת מגופו של עניין):
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"גזבר העיריה"  -לרבות כל מי שיבוא בשמו או מטעמה.
עיריית קרית מלאכי .
"העירייה" -
"מתן השירות"  -פירוק מזגנים קיימים ,הובלתם ופינוים למקום עליו תורה העירייה ,התקנת
מזגנים חדשים והובלתם למיקום שיקבע על ידי העירייה ו/או על ידי המנהל ו/או מתן שירות
לתחזוקת המזגנים ,לרבות תחזוקה מונעת כל זאת ,בהתאם להחלטת ועדת התקשרויות.
מזגנים שרכשה העירייה.
"המזגנים" -
מנהל אגף התפעול בעירייה או מי שהוסמך על ידו לשמש מנהל לצורך חוזה זה.
"המנהל" -
"נותן השירות"  -לרבות נציגיו של נותן השירות ומורשיו המוסמכים ,וכן כל מי שפועל בשמו
ומטעמו למתן השירות.
 .2נושא ההתקשרות
העירייה מזמינה בזה מאת נותן השירות את השירות המפורט בהסכם זה להלן ,בהתאם לתנאי
ההסכ ם ובכפוף למילוי ולקיום הוראותיו .נותן השירות מתחייב ליתן את השירות לשביעת רצון
העירייה.
מובהר ומוסכם בין הצדדים כי נותן השירות לא יבצע את השירות אלא לאחר קבלת הזמנת עבודה
חתומה בידי מורשה החתימה של העירייה בה יפורט ההיקף הכספי של השירות הנדרש התקנה
ו/או שירותי אחזקה.
ככל שנותן השירות יבצע עבודות בניגוד לאמור לעיל הרי שנותן השירות מצהיר ומסכים כי ידוע לו
שאין בחתימת הסכם זה כדי לחייב את העירייה לתשלום כשלהו ככל שלא קיבל הזמנת עבודה
כאמור לעיל והעירייה תהא פטורה מתשלום כלשהו.
הזמנות עבודה יוצאו מעת לעת בהתאם לצרכי העירייה ותקציבה ,והם בלבד יחייבוה בכפוף
להוראות הסכם זה.
 .3מתן השירות
בכפוף לאמור בהסכם זה ובנספחי המכרז  ,מתחייב נותן השירות לבצע את העבודה לשביעות רצונה
של העירייה .מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר בהסכם זה ו/או במכרז על מסמכיו ,השירות יכלול
את המפורט לעיל ולהלן:
פרק א' – התקנת המזגנים
מבלי לגרוע בתיאור השירות כמפורט במסמך יא' ,השירות כולל:
א.

פירוק המזגן הקיים ,פינויו למקום עליו תורה העירייה והובלת המזגן הקיים ממחסני אגף
התפעול של העירייה למקום אליו היא תורה ,הובלה והתקנת המזגן החדש על גגות מבנה ציבור
ו/או מוסדות חינוך ו/או כל מקום אחר עליו תורה העירייה.

ב.

בגין כל נזק שיגרום נותן השירות במישרין ו/או בעקיפין לתשתית ו/או מערכת החשמל ו/או
הניקוז במוסד החינוך ו/או מוסד הציבור ו/או למבנה ,תהא העירייה רשאית לחייב את נותן
השירות בקנס כספי בסך של  ₪ 1,000ו/או לנכותו מסך התמורה לו הוא זכאי .יובהר ,כי אין
באמור בסעיף זה כדי לגרוע מאחריות הקבלן לתקן את הנזק ו/או הקלקול ,כמפורט בהוראות
סעיף  10להלן.
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פרק ב' – תחזוקת המזגנים
מבלי לגרוע בתיאור השירות כמפורט במסמך יב' ,השירות כולל:
א .נותן השירות מתחייב בזה לבצע את כל עבודות השירות והתחזוקה למזגנים ,לרבות תיקון
קלקולים ,תקלות תוך  24שעות מרגע קבלת הקריאה למוקד קריאות של נותן השירות,
המוסכם על שני הצדדים .בגין כל שעת איחור מרגע הקריאה ,רשאית העירייה לחייב את נותן
השיעור בקנס כספי בסך של  ₪ 250ו/או לקזז מסך התמורה לה הוא זכאי.
ב.

נותן השירות מתחייב בזה לבצע עבודות אחזקה מונעת.

ג.

במסגרת שרותי האחזקה יערוך נותן השירות בדיקות תקופתיות שיערכו מדי ארבעה חודשים,
וכן בדיקות נוספות שיתבצעו על פי דרישת המנהל ,במסגרתן ינתן הטיפול כמפורט במסמך יב'
תחת "אחזקה מונעת למזגנים".

ד.

בתום כל טיפול תחזוקה מונע ,מתחייב נותן השירות להעביר לעירייה ו/או למנהל דו"ח מפורט
הכולל תיעוד של כל הטיפולים ,עבודות האחזקה ,הבדיקות ,השירות ,התיקונים אשר בוצעו
למזגן עד לאותו טיפול וכן דו"ח המפרט את כל החלקים אשר סופקו ו/או שופצו ו/או תוקנו
(להלן ובהתאמה" :תקופה"" ,דוחות טיפול מונע") .הפרה של סעיף זה תהווה הפרה יסודית של
החוזה.

ה .מובהר ומוסכם בזאת ,כי כל הציוד הדרוש לצורך מתן השירות יסופק על-ידי נותן השירות ויהיו
באחריותו .למען הסר ספק ,מובהר כי נותן השירות בלבד ישא בעצמו בכל נזק ו/או תקלה ו/או
קלקול שיגרם ,ככל שיגרם לציודו.
ו.

השירות יבוצע באופן אשר לא יגרום למטרד ,הפרעה או נזק מכל מין וסוג שהוא לצד ג' כלשהו,
בין באופן ישיר ובין באופן עקיף.

ז.

השירות יבוצע בהתאם לחוזה ,באורח מקצועי נכון ,לשביעות רצונו המלאה של המנהל
ובהתאם לכל דין.

החלפת חלקים
א.

.4

סבר נותן השירות כי יש צורך בהחלפת חלקים שלא ניתן לתקנם או לשפצם ו/או חלקים מתכלים
במערכת ,יודיע על כך מיד למנהל .החליף ו/או שיפץ ו/או רכש נותן השירות חלק ו/או חלף ו/או
רכיב ,מבלי לקבל לשם כך את הסכמתו המוקדמת בכתב של המנהל ,יחולו העלויות בגין כך על
נותן השירות בלבד ולנותן השירות לא תהיה כל טענה בגין כך.

הצהרת נותן השירות
א.

נותן השירות מצהיר ,כי עיין ובדק לפני הגשת הצעתו את כל מסמכי המכרז והצעתו מהווה
תמורה מלאה למתן השירות ומילוי כל התחייבויותיו לרבות כוח אדם ,אספקת המזגנים,
מסירתה של תעודת משלוח חתומה לחתימת המנהל ,מתן אחריות לתקופה בת שנה ממועד
אספקת המזגן בפועל לעירייה וכל דבר אחר הדרוש למתן השירות נשוא המכרז בשלמות.

ב.

נותן השירות מצהיר בזאת ,כי הוא בעל היכולת הכספית והמיומנות לביצוע התחייבויותיו נשוא
הסכם זה והוא מתחייב לבצען ברמה גבוהה תוך עמידה במועדים שנקבעו.
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ג.

נותן השירות מצהיר ומתחייב בזאת ,כי הוא עוסק מורשה לצורך מע"מ ומנהל ספרים כחוק וכי
ברשותו כל האישורים הנדרשים עפ"י כל דין לביצוע התחייבויותיו עפ"י ההסכם וכי העסקת
העובדים מטעמו מתנהלת על פי כל דין.

תקופת ההסכם
.5

תקופת ההסכם הינה ל –  12חודשים מיום חתימת הסכם זה .ידוע לי כי לעירייה אופציה חד צדדית
להאריך את תוקפו של החוזה למשך שתי תקופות נוספות של  12חודש כל אחת ,שנה או חלקה ,ולא
תהיה לי כל התנגדות ו/או דרישה נוספת בקשר לכך.

.6

.7

התחייבות לביצוע
.1

נותן השירות מצהיר ,כי הוא מכיר את מהות מתן השירות ,כי הוא בעל ידע ,ניסיון והכשרה
מקצועית לביצוע התחייבויותיו המפורטות בהסכם ,וכי הוא יפעל במלוא כושרו ומרצו לצורך
מתן השירות על פי הסכם זה.

.2

נותן השירות מצהיר ,כי ייתן את השירות בתיאום עם המנהל ובמועדים הקבועים בהסכם זה.

.3

נותן השירות מצהיר ,כי יהא אחראי על חשבונו ליתן את השירות בתנאי בטיחות ראויים ,עפ"י
פקודת הבטיחות בעבודה ,ישיג את כל האישורים והרישיונות הנדרשים למתן השירות לפי
הוראות כל דין ,תקנים והנחיות מטעם הרשויות המוסמכות.

.4

נותן השירות מצהיר ומתחייב בזאת ,כי הוא ו/או כל אחד מעובדיו ו/או כל אחד מקבלני המשנה
שלו ו/או עובדיהם ,אשר יועסק בפועל בביצוע העבודות ו/או מתן השירות ,הינו בעל "אישור
משטרה" עדכני בהתאם להוראותיו של החוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסוימים,
התשס"א .2001-נותן השירות יידרש להעביר אישור כאמור במסגרת תהליך אישור קבלני
המשנה ו/או עובדיו על ידי העירייה ,כאמור להלן.

התמורה
מובהר ומוסכם בין הצדדים כי העיריה תשלם לקבלן אך ורק בגין עבודות שבוצעו בהתאם להזמנות
עבודה מאושרות וחתומות כדין על ידי מורשה החתימה של העירייה.
בגין עבודות שבוצעו ללא הזמנת עבודה חתומה כדין הרי שלא ישולם בגינם תשלום כלשהו.
.1

התמורה עבור מתן השירות לפי פרק א' תחושב על-פי כמות המזגנים אשר הותקנו בפועל
בעירייה ,לפי דרישתה ,בהתאם להנחה שננקב על-ידי נותן השירות בהצעתו על נספח המפורט
בנספח יא'.
סכום זה כולל את כל העלויות הכרוכות בהתקנת המזגן ,וכולל את עלויות הובלתו של כל מזגן
למקו ם אשר נקבע על ידי העירייה ,לרבות שימוש במנוף ,מסירת תעודת משלוח חתומה
לחתימת המנהל ,פירוק מזגן קודם והובלתו למקום אשר נקבע ע"י העירייה וכיוצ"ב כמפורט
לעיל ולמסמך יא' למסמכי המכרז  ,המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

.2

התמורה עבור מתן השירות לפי פרק ב' מורכבת מתשלום בגין כל עבודת תחזוקה ו/או תחזוקה
מונעת שהוזמנה ובוצעה בפועל ,ביחס לכל מזגן עליו תורה העירייה ,בהתאם למחיר שננקב על-
ידי נותן השירות בהצעתו במסמך יב' למסמכי המכרז  ,המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
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.3

על אף האמור לעיל ,יתווסף לתמורה מע"מ בשיעורו עפ"י דין.

.4

מובהר ,כי התמורה הינה קבועה בלא קשר למקום בו יידרש נותן השירות להתקין ,להוביל,
לפנות ו/או לפרוק את המזגנים ,למידת הדחיפות במתן השירות וכיו"ב.
כן מובהר ומוצהר ,כי נותן השירות לא יהיה זכאי לכל תוספת בגין הפרשי הצמדה למדד ,מכל
מין וסוג שהוא.

.5

עוד מובהר במפורש ,כי כל מס ,היטל או תשלום חובה ,מכל סוג שהוא ,החלים או אשר יחולו
בעתיד על ביצוע השירות עפ"י חוזה זה ,יחולו על נותן השירות וישולמו על ידו .העירייה תנכה
מהסכומים המגיעים לנותן השירות כל סכום שעליה לנכות לפי כל דין ,ובכלל זאת מיסים,
היטלים ותשלומי חובה ,והעברתם לזכאי תהווה תשלום לנותן השירות.

.6

עוד מוסכם ,כי העירייה תהא רשאית לנכות מכל תשלום המגיע לנותן השירות את כל
הסכומים ,הקנסות וההורדות אשר יחולו עליו עקב אי ביצוע בשלמות של כל הנדרש ממנו
במסגרת חוזה זה.

.7

.8

כן מובהר ,כי תשלום התמורה והיקפה מותנה במתן השירות בפועל על פי הזמנות מאושרות
כדין וכן בקבלת אישור המנהל להזמנות אלו.

הגשת חשבונות ואופן החישוב
.1

אחת לחודש ,בין הימים  1-10לחודש ,יגיש נותן השירות לעירייה חשבונית מס "מקור" ביחס
למזגנים שהותקנו בחודש שחלף ו/או לשירות תחזוקת המזגנים שניתן .החשבונית תיערך,
בהתאם להצעת נותן השירות בכפוף לחוזה ו/או הזמנות תקציביות מאושרות כדין (להלן:
"חשבונית").

.2

בחשבונית יפורט כל השירות שניתן בפועל במהלך חודש מתן השירות.

.3

המנהל יבדוק את החשבונית שתוגש על ידי נותן השירות ויאשרה בחתימתו ,בחלקה או
במלואה ,לאחר בדיקת נכונות הפרטים המופיעים בה ,שלמותם וכיו"ב ,בהתאם לשיקול דעתו
הבלעדי .מובהר בזאת ,כי במקרה בו הפרטים המופיעים בחשבונית אינם נכונים ו/או מלאים
ו/או מדויקים ,במלואם או בחלקם ,רשאי המנהל שלא לאשרם ולהורות לספק לבצע השלמות
או החלפות הנדרשות לפי שיקול דעתו הבלעדי ,ונותן השירות מתחייב לעשות כן באופן ובמועד
אשר יידרש ע"י המנהל.

.4

החשבונית ו/או חלק ממנה ישולמו על ידי העירייה בתנאי תשלום שוטף ( +75חודש שוטף =
חודש קבלת החשבונית) ,ובתנאי שהחשבונית הועברה על ידי נותן השירות למנהל עד ה 10 -לכל
חודש של החודש השוטף.

.5

חשבונית של א תתקבל במועד המפורט לעיל אצל המנהל ו/או אצל גזבר העירייה תועבר לטיפול
לתשלום בחודש שלאחר מכן.

.6

חשבונית לא מאושרת תעוכב ,עד לבירור סופי ואישורה ע"י המנהל והגזברות ללא כל חבות
נוספת מצד העירייה.
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.9

.10

.7

כל מס ,היטל או תשלום חוב ,מכל סוג ,החלים או אשר יחולו בעתיד על השירות ו/או נתינתו
נשוא חוזה זה ,יחולו על נותן השירות וישולמו על ידו .המנהל ינכה מהסכומים שיגיעו לספק כל
סכום שעליו לנכות לפי כל דין ,ובכלל זאת מיסים ,היטלים ותשלומי חובה ,אלא אם ימציא נותן
השירות למנהל לפי תשלומו של כל תשלום כנ"ל הוראות בכתב של פקיד השומה על הקטנת
שיעור הניכוי כאמור ,והעברתם של הסכומים לזכאי תהווה תשלום לספק.

.8

נותן השירות מצהיר ,כי התמורה כפי שננקבה על ידו בהצעתו ,כוללת את כל ההוצאות ,בין
מיוחדות ובין כלליות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות במתן השירות על פי תנאי המכרז בשלמות
ומהווה כיסוי מלא לכל התחייבויותיו נשוא החוזה ,לרבות כוח אדם ,אספקת המזגנים עצמם,
שימוש בחומרי עזר ,תשלום מע"מ וכל דבר אחר הדרוש למתן השירות נשוא המכרז בשלמות.

הסבת החוזה והעברת זכויות
.1

השירות יבוצע ע"י נותן השירות עצמו ו/או עובדים מטעמו.

.2

נותן השירות לא יסב ולא יעביר את החו זה ,כולו או מקצתו ,או כל טובת הנאה על פיו ו/או
התחייבות על פיו לאחר במישרין או בעקיפין ,פרט אם קיבל תחילה הסכמה לכך בכתב מאת
המנהל .מסירת עבודה כאמור לקבלן משנה אינה פוטרת ואינה משחררת את נותן השירות
מאחריות ו/או מהתחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על פי החוזה .נותן השירות הינו ויהיה
אחראי לכל הפעולות שבוצעו על ידי קבלן המשנה ולכל פגם בעבודתו או בחומרים בהם
השתמש ,ודין עבודות/חלקי עבודות שבוצעו על יד קבלן משנה כאמור כאילו בוצעו על ידי הנותן
השירות ,לכל דבר ועניין.

.3

נותן השירות לא יהיה זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כל שהוא מהעירייה לפי הסכם זה
לאחר ,אלא אם קיבל הסכמה לכך בכתב של גזבר העירייה.

אי קיום יחסי עובד ומעביד
.1

הנותן השירות מצהיר בזאת ,כי הינו נותן שירות עצמאי וכי אין בחוזה זה או בתנאי מתנאיו כדי
ליצור יחסי עובד מעביד בינו לבין העירייה.

.2

כמו כן ,מצהיר בזאת הנותן השירות ,כי הוא המעביד של עובדיו וכי אין בחוזה זה כדי ליצור
יחסי עובד ומעביד בין העירייה לבין מי מעובדיו ו/או מי מטעמו.

.3

הנותן השירות מתחייב לשלם עבור עצמו ועבור עובדיו את תשלומי מס ההכנסה הביטוח
הלאומי וכל מס או תשלום אחר שיידרש לשלם ואין הנותן השירות ,עובדיו ,מורשיו ו/או
הפועלים מטעמו זכאים לקבל מן העירייה כל תשלום ו/או זכויות שהם המגיעים עפ"י כל דין
ו/או נוהג לעובד ממעבידו .כן מתחייב הנותן השירות ,למלא בכל עת אחר הוראות כל דין בקשר
להעסקת עובדים ו/או מועסקים ולהעסיקם בהתאם לחוקים הרלוונטיים.

.4

אי קיום חובות הנותן השירות בעניין זכויות עובדים לפי חוקי העבודה ,צווי ההרחבה
וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף והסכם ההתקשרות ,יהוו הפרה יסודית של הסכם
ההתקשרות.

.5

במידה והעירייה תתבע לשלם סכום כלשהו מן נותן השירות ו/או מעובדיו ,שמקורם בטענת
יחסי עובד ומעביד ,מתחייב הנותן השירות לשפותה בגין כל סכום כאמור והעירייה רשאית
לנכות כל סכום שתחויב בו כאמור מן התמורה המגיעה לנותן השירות.
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.11

.12

.13

ערבות לקיום החוזה
.1

להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי החוזה ,כולן או מקצתן ,נותן השירות ימציא לעירייה ,עם
חתימת החוזה ,ערבות בנקאית ,אשר תהא בתוקף למשך תקופת מתן השירות מכוח ההסכם
(בנוסח המצורף כמסמך ה' 2המכרז ) בסך  15,000ש"ח (ובמילים" :חמישה עשר אלף ש"ח").
הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן כשמדד הבסיס הינו המדד הידוע במועד הגשת
הצעת נותן השירות למכרז  ,והמדד החדש לעניין הערבות יהא המדד הידוע בעת דרישת חילוט
הערבות .יפר נותן השירות את החוזה או תנאי מתנאיו – יהיו ראש העירייה ו/או גזבר העירייה
רשאים לפי שיקול דעתם המוחלט לחלט הערבות .ההוצאות הכרוכות במתן הערבות יחולו על
נותן השירות בלבד.

.2

הערבות תהיה חתומה כדין.

.3

הערבות תהא בלתי מותנית ותעמוד לפירעון מיידי עפ"י דרישת העירייה באמצעות ראש
העירייה ו/או גזבר העירייה.

.4

הוארכה תקופת ההסכם לתקופות נוספות ,ידאג נותן השירות להאריך את תוקף הערבות כך
שתהא בתוקף למשך כל תקופת ההארכה.

.5

הוראות סעיף זה ,על תתי סעיפיו ,תחולנה גם על הערבות שהינה בתוקף במשך תקופות
ההארכה.

אחריות
.1

נותן השירות עבור פרק א' ,יעניק לעירייה אחריות על עבודת התקנת המזגן במהלך תקופה של
 12חודשים מיום התקנת כל מזגן ,וזאת ללא תמורה ובגין תקופה זו לא ייגבה ולא תשולם
תשלום כלשהו בגין השירות.

.2

פגמים ,ליקויים ,וקלקולים כלשהם שהתגלו תוך תקופת האחריות הנ"ל ,לגבי התקנת כל מזגן,
מתחייב נותן השירות לתקנם ו/או להתקין מחדש ,על חשבונו ,ללא דרישת כל תמורה מהעירייה,
הכול לפי דרישת המנהל בכתב.

.3

לא ימלא נותן השירות אחר הוראות הסעיף דלעיל ,רשאית העירייה לקבל את השירות נשוא
חוזה זה ע"י נותן שירות אחר או בכל דרך אחרת ,על חשבון נותן השירות.

.4

לאחר תיקון כול תקלה יישא הקבלן באחריות על טיב התיקון במשך  30יום .במידה וחזרה
התקלה בתוך תקופה זו ,יישא נותן השירות בכול ההוצאות הדרושות לתיקונה.

פגמים
נתגלה פגם בעבודה ,בזמן ביצועה ,רשאי המנהל לדרוש מנותן השירות שיתקנו לפי שיטה שתאושר על
ידי המנהל .אם לדעת המנהל הפגם אינו ניתן לתיקון יהיה נותן השירות חייב בתשלום פיצויים
לעירייה שגובהם ייקבע על-ידי המנהל.

.14

אחריות ושיפוי בנזיקין
.1

נותן השירות לבדו יהיה אחראי כלפי העירייה לכל נזק גוף ו/או נזק רכוש ו/או אובדן ו/או הפסד
העלולים להיגרם לעירייה ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או לעובדי
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נותן השירות ו/או נותני שירות משניים מטעם נותן השירות ו/או לעובדיהם ו/או למי מטעמם,
כתוצאה ממעשה ו/או מחדל ו/או טעות ו/או השמטה של נותן השירות ו/או עובדיו ו/או כל מי
מטעמו ו/או לכל נזק ו/או אובדן הנובע ממתן השירות ו/או בקשר למוצרים שמתקין.

.15

.2

נותן השירות לבדו יהיה אחראי כלפי העירייה לאבדן ,נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותאור
הנמצא או שהובא על ידו ו/או על ידי מי מטעמו לצורך מתן השירות נשוא ההסכם .למען הסר
ספק מסירת המזגנים הינה רק לאחר קבלת אישור מאת המזמינה בכתב כי המזגנים סופקו
ונתקבלו באמצעותה ולשביעות רצונה המלאה.

.3

נותן השירות פוטר בזאת את העירייה ואת הפועלים מטעמה מכל אחריות לגבי נזקים כאמור
ומתחייב לשפותה ו/או לפצותה ו/או את הפועלים מטעמה תוך  7ימים קלנדריים על כל סכום
שתחויב לשלם עקב נזקים כאמור לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד .העירייה תודיע לספק על כל
תביעה שתוגש נגדה כנ"ל ותאפשר לו להתגונן מפניה על חשבונו.

.4

העירייה רשאית לקזז מן התשלומים אשר נותן השירות זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל
סיבה אחרת סכומים אשר נתבעים מהעירייה על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל
שהם באחריותו של נותן השירות כאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו לעירייה מחמת מעשה או
מחדל שהם באחריותו של נותן השירות כאמור לעיל.

ביטוח
.1

להבטחת אחריותו של נותן השירות כאמור לעיל ועל פי כל דין ומבלי לגרוע מהתחייבותו
וחובותיו ,מתחייב נותן השירות לערוך ולקיים על חשבונו במשך כל תקופת ההסכם וכל עוד
קיימת אחריות שבדין כלפיו ביטוחים מתאימים להבטחת אחריות כאמור לפי שיקול דעתו,
ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים ,נספח ט'
המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה (להלן" :טופס האישור על קיום ביטוחים").

.2

נותן השירות ימציא במעמד חתימת הסכם זה את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין
בידי מבטחי נותן השירות המורשים בישראל על קיום ועריכת הביטוחים הנזכרים לעיל
ובאישור הביטוח .מסירת האישור חתום על-ידי מבטחי נותן השירות לעירייה במועדים הינה
תנאי עיקרי בהסכם זה אשר הפרתו מזכה את העירייה בתרופות בגין הפרת ההסכם .נותן
השירות ישוב וימציא אישור ביטוח מיד עם תום תקופת הביטוח ,במשך כל זמן חלותו של
הסכם זה ,וזאת ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי מהעירייה.

.3

עריכת הביטוחים ו/או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום ביטוחים
לעירייה לא יהוו אישור כלשהו מהעירייה על התאמת הביטוחים ולא יטילו עליה אחריות כלשהי
בקשר לכך ו/או לא יהא בכך כדי לצמצם את אחריותו של נותן השירות על-פי הסכם זה או על-
פי כל דין.

.4

ביטוח כלי רכב -נותן השירות יערוך או יוודא שנערך ,ביטוח לכל כלי רכב המשמש במישרין או
בעקיפין למתן השירות ולכל אורך תקופת ההתקשרות מפני כל חבות שחובה לבטחה על פי דין
לרבות ביטוח אחריות מפני נזקי גוף בגבולות אחריות בלתי מוגבלים (ביטוח חובה) וכן מפני
חבות בגין נזק לרכוש הכולל כיסוי לנזקי גוף אשר אינם מכוסים בביטוח חובה בסכום גבול
אחריות שלא יפחת מ ₪ 600,000 -למען ספק מוסכם כי המונח "כלי רכב" כולל מנופים,
מלגזות ,טרקטורים ,מחפרים ,גוררים וכן כלים נעים ממונעים מכל סוג.
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.16

.5

"כלי רכב" וציוד מכני הנדסי כאמור ,אשר אין חובה חוקית לבטחו בביטוח חובה יערך עבורו גם
ביטוח אחריות מפני נזקי גוף מיוחד בגבולות אחריות שלא יפחתו מ 2,000,000-ש"ח למקרה.

.6

נותן השירות לבדו אחראי על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל וכן ישא בדמי ההשתתפויות
העצמיות הקבועות בפוליסות הביטוח.

.7

נותן השירות לבדו יהיה אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של נותן
השירות ו/או הפועלים מטעמו ,לרבות קבלנים מבצעי עבודות ,קבלני/ספקי משנה ועובדיהם,
אשר יגרמו להפחתה מלאה או חלקית של תגמולי הביטוח אשר היו משולמים בגין אותם נזקים.
מובהר ,כי נותן השירות יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים ,לרבות נזקים שהם מתחת לסכום
ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות.

.8

נותן השירות מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע
בכלליות האמור ,לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח.
ולדרישת העירייה לעשות כל פעולה כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך

.9

הפר נו תן השירות את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות העירייה ,יהיה ספק אחראי
לנזקים באופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה לו טענה כלשהי כלפי העירייה על כל נזק כספי ו/או
אחר שיגרם לו עקב זאת.

.10

על נותן השירות לשאת בתשלומים המוטלים עליו כמעביד לפי חוק הביטוח הלאומי ו/או כל
חוק אחר הדן בביטוח עובדים על ידי מעבידים.

הוראות בטיחות
.1

על נותן השירות לפעול במילוי התחייבויותיו נשוא הסכם זה באופן בטיחותי ,לקיים את כל כללי
הבטיחות בעבודה ,ולשמור על רווחתם שלומם ובריאותם של עובדיו ,עובדי העירייה ,תלמידי
בית הספר ,וכל אדם ו/או גוף שהוא ,ולקיים את כל הוראות ונהלי הבטיחות הנדרשים לשם כך.

.2

מבלי לפגוע ביתר הוראות ההסכם ,מוסכם כי נותן השירות יהיה אחראי בהקשר למתן השירות
נשוא הסכם זה ,לבטיחות ולשלום עובדיו ,קבלני/ספקי המשנה ועובדיהם (ככל שיועסקו על-ידו
באישור העירייה) ,יתר המועסקים והפועלים לביצוע ההתחייבויות נשוא המכרז  ,וצד ג' כלשהו.

.3

נותן השירות מתחייב לוודא ולנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת שהציוד וכלי העבודה
המצויים בשימושו לצורך מתן השירות ,יהיו באיכות טובה ,במצב טוב ותקין ,ללא פגמים או
ליקויים העלולים לסכן מאן דהוא ,וכי ישמשו אך ורק למטרה לשמה הם מיועדים.

.4

במקרה בו התרחשה תאונה ו/או מפגע אשר גרם ו/או עלול היה לגרום לפגיעה בגופו ו/או
ברכושו של מאן דהוא מתחייב נותן השירות לדווח על המקרה באופן מיידי למנהל.

.5

במידה וימצא המנהל ,בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ,כי נותן השירות מפר התחייבות כלשהי
מהתחייבויותיו בנושא שמירה על הבטיחות ,יהיה רשאי הוא להתריע על כך בפני נותן השירות.
לא תיקן נותן השירות את ההפרה באופן מיידי רשאית העירייה ,באמצעות המנהל ,להפסיק את
התקשרותה עם נותן השירות על פי הסכם זה ,ומועד סיום ההתקשרות יהיה מועד קבלת
ההודעה.
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.17

סילוק יד נותן השירות/ביטול החוזה
בכל אחד מהמקרים דלהלן תהא העירייה רשאית בהודעה בכתב לבטל את החוזה ,לתפוס את
מקום העב ודה ,לסלק את ידו של נותן השירות ממנו ולהשלים את מתן השירות שלא סיפק
בעצמו ,או בכל דרך אחרת ולהשתמש לשם כך בכל החומרים ,הציוד ,המתקנים שבמקום
העבודה:

.1

כשנותן השירות פושט רגל ,או כשניתן נגדו צו קבלת נכסים ,או שעושה
)1.1
סידור על נושיו או לטובתם ,או במקרה של גוף מאוגד כשהוא בפירוק.
כשנותן השירות מסב את החוזה כולו או מקצתו לאחר או מעניק טובת
)1.2
הנאה על פיו לאחר או מעסיק נותן שירות משנה בביצוע העבודה ללא הסכמת
העירייה מראש בכתב.
)1.3

כשנותן השירות מסתלק מביצוע החוזה.

כשאין נותן השירות מתחיל במתן השירות ,או כשהוא מפסיק את
)1.4
מהלך אספקתו ואינו מציית להוראה בכתב מהמנהל להתחיל או להמשיך במתן
השירות.
)1.5

כאשר נותן השירות לא עומד במועדים אשר נקבעו בהסכם או על פיו.

כשיש בידי העירייה הוכחות להנחת דעתה ,שנותן השירות או אדם
)1.6
אחר בשמו של נותן השירות נתן או הציע לאדם כלשהוא שוחד ,מענק ,דורון ,או
טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה או לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה.
נותן השירות משתמש בציוד ,כלים ובחומרים מטיב ירוד למתן
)1.7
השירות או לא מקיים את תנאי הבטיחות בעבודה.
.2

.18

.19

בוטל ההסכם שלא מחמת הסיבות המנויות בסעיף  14.1דלעיל ,וכן לא מחמת ליקוי ו/או מחדל
של נותן השירות ,יהא זכאי נותן השירות לתשלום עבור חלק השירות שניתן בפועל עד למועד
הודעת ביטול ולא יהא זכאי לכל פיצוי ו/או תמורה נוספת מכל מין וסוג שהוא וכן לא תהא לו
כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי העירייה בגין ביטול החוזה.

תרופות
.1

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות הצדדים לכל סעד ו/או תרופה המגיעים להם עפ"י כל דין
במקרה של הפרת החוזה.

.2

מבלי לפגוע באמור לעיל על הפרת הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת
חוזה) ,תשל"א.1970-

.3

בנוסף לאמור לעיל ,תהא העירייה רשאית להתקשר עם נותן שירות אחר ו/או להעסיק עובדים
מטעמה במתן השירות נשוא ההסכם ,על חשבון נותן השירות.

.4

התקשרה העירייה עם נותן שירות אחר ו/או העסיקה עובדים מטעמה במתן השירות נשוא
הסכם זה ,ישא נותן השירות בהוצאות שנגרמו לעירייה וישלמן תוך  10ימים קלנדריים מיום
שיידרש לכך על ידי העירייה .סכום ההוצאות יקבע באופן סופי ומוחלט על ידי גזבר העירייה.

פיצויים מוסכמים
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.20

.1

ככל שנותן השירות לא יסיים את אספקת המזגנים במועד שנקבע על ידי המנהל ו/או במועד
לסיום על פי לוח הזמנים הקבוע בהסכם זה ,ישלם נותן השירות לעירייה סכום של  1,000ש"ח
כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש ,בעד כל יום של איחור שבין המועד שנקבע למתן השירות
או חלק מסוים ממנו לבין מועד הסיום למעשה.

.2

הצדדים מצהירים ,כי סכומי הפיצויים המוסכמים הנקובים בסעיף זה וביתר הוראות החוזה
הינם נזק שהצדדים רואים אותו כתוצאה מסתברת של ההפרה בעת החתימה על החוזה.

.3

סכום הפיצויים המוסכמים הנקובים בחוזה יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן ,כאשר מדד
הבסיס הינו המדד האחרון הידוע במועד חתימת החוזה.

.4

העירייה רשאית לנכות את סכום הפיצויים המוסכמים מכל סכום שיגיע לנותן השירות ,בכל זמן
שהוא וכן תהא רשאית לגבותו מנותן השירות בכל דרך אחרת ותהא רשאית לנכות את סכום
הפיצויים האמור מהתשלומים המגיעים לנותן השירות מהעירייה ו/או לגבותם מהערבות
הבנקאית .כל ערבות שמסר נותן השירות בקשר עם חוזה זה ו/או אחר תשמש בין היתר לכיסוי
סכומים כאמור.

.5

תשלום הפיצויים לא ישחרר את

.6

נותן השירות מהתחייבויותיו עפ"י חוזה זה ואין בו כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד אחר העומדים
לרשות העירייה עפ"י חוזה זה ובהתאם לכל דין.

קיזוז
העירייה תהא רשאית לקזז מהסכומים המגיעים ממנה לנותן השירות בין עפ"י הסכם זה ובין ממקור
אחר ,את חובותיו של נותן השירות לעירייה ,בגין כל דבר ועניין.

.21

שמירת זכויות
שום ויתור או מחדל או הימנעות מפעולה של העירייה מהפעלת זכות כלשהי ו/או מתן ארכה כלשהי
לא יחשבו כויתור על זכות מזכויותיה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ו/או כעובדות היוצרות כנגדה
מניעות ו/או השתק מחמת התנהגות או בדרך אחרת ביחסיה עם נותן השירות אלא אם כן ויתרה
העירייה על זכותה בכתב ובמפורש.

.22

סעיפים עיקריים
הסעיפים ( 3-4 ,2על תתי סעיפיהם)(6 , 5 ,על תתי סעיפיו)( 11-17 ,10 ,9 ,8 ,על תתי סעיפיהם)
מהווים סעיפים עיקריים אשר הפרתם תהווה הפרה יסודית של החוזה בגינה תהיה העירייה זכאית
לכל סעד ו/או תרופה המגיעה להם ע"פ הוראות הסכם זה ו/או ע"פ כל דין במקרה של הפרה יסודית
של ההסכם.

.23

שינוי
כל שינוי בהסכם זה יהיה בכתב ולא תשמע כל טענה על שינוי בעל פה או מכללא .הוראה של המנהל
ו/או בא כוחו שתוצאתה הגדלת התמורה ,לא יהיה לה תוקף אלא אם כן ניתנה בכתב ונחתמה כדין
בידי ראש העירייה וגזבר העירייה.

.24

הודעות
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.1

כתובות הצדדים הם כמפורט במבוא לחוזה זה.

.2

כל מכתב שישלח ע"י אחד מהצדדים למשנהו לפי מענו לעיל ,ייחשב כאילו נתקבל ע"י הנמען 72
שעות מיום השלחו כדבר דואר רשום.
ולראיה באו הצדדים על החתום:
______________________________
העירייה

_______________________________
השירות
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מסמך ה'1
בנק _____________
מכרז 13/2018
ערבות בנקאית להשתתפות במכרז 13/2018
תאריך ___ /___ /__ :
לכבוד
עיריית קרית מלאכי
א.ג.נ,.
הנדון  :ערבות בנקאית מס'________________

(להלן" :המבקש") אנו ערבים
 .1על פי בקשת
בזה כלפיכם לתשלום כל סכום שהוא עד לסכום כולל של  15,000ש"ח (ובמילים" :חמישה עשר אלף
ש"ח") (להלן" :סכום הערבות") שתדרשו מאת המבקש בקשר להבטחת הצעתו במסגרת מכרז
 13/2018להתקנה ותחזוקת מזגנים במוסדות חינוך ומבני ציבור בעיר קרית מלאכי.
 .2סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה או כל מוסד רשמי אחר שיבוא במקומה (להלן" :המדד").
 .3מדד הבסיס לעניין ערבות זו הנו המדד הידוע במועד הגשת הצעות  ,והמדד הקובע הינו המדד הידוע
ביום דרישתכם לחילוט ערבות זו.
 .4סכום הערבות ישולם לכם על ידינו תוך  5ימים קלנדרים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב
חתומה ע"י ראש העירייה וגזבר העירייה ,וזאת ללא כל תנאי ובלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או
לנמק את דרישתכם ו/או זכאותכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת
המבקש.
 .5לדרישתכם הנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה.
 .6ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום 31.08.2018
 .7ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.
בכבוד רב,
בנק ____________
סניף ____________
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מסמך ה'2
ערבות בנקאית לביצוע ההסכם
תאריך ___ /___ /__ :
לכבוד
עיריית קרית מלאכי
א.ג.נ,.

הנדון  :ערבות בנקאית מס'________________
.1

על פי בקשת ____________ (להלן" :המבקש") הזוכה ב +להציע הצעות להתקנה ותחזוקת
מזגנים במוסדות חינוך ומבני ציבור (להלן" :המכרז ") בקשר עם המכרז ,אנו ערבים בזה כלפיכם
לתשלום כל סכום שהוא עד לסכום כולל של  25,000ש"ח (ובמילים" :עשרים וחמישה אלף )₪
כשסכום זה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה או כל מוסד רשמי אחר שיבוא במקומה (להלן" :המדד").

 .2מדד הבסיס לעניין ערבות זו הנו המדד הידוע במועד הגשת הצעות להזמנה להציע הצעות .המדד
החדש לעניין ערבות זו יהא המדד הידוע במועד דרישתכם לחילוט ערבות זו (להלן" :סכום
הערבות").
 .3סכום הערבות ישולם לכם על ידינו תוך  5ימים קלנדריים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה
בכתב חתומה ע"י ראש העירייה וגזבר העירייה ,וזאת ללא כל תנאי ובלי להטיל עליכם כל חובה
להוכיח או לנמק את דרישתכם ו/או זכאותכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום
הערבות מאת המבקש.
.4

לדרישתכם הנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה.

 .5ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום __________לחודש _________שנת _______ וכל דרישה על פיה
צריכה להימסר לנו לא יאוחר מהמועד הנ"ל.
.6

ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.

בכבוד רב,
בנק ____________
סניף ____________
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מסמך ו'
הוראות רלבנטיות מתוך חוק עבודת הנוער ,תשי"ג1953 -

 .33העבדה מסכנת [תיקון :תשל"ב( ,)2תשנ"ח]
המעביד נער באחד מאלה -
( )1בניגוד להוראות סעיפים 2, 2א או  4או בניגוד להוראות היתר שניתן מכוחן;
( )2במקום ששר העבודה והרווחה קבע ,בהתאם להוראות סעיף  ,5כי עבודה של נער בו עלולה לסכנו;
( )3בעבודות ,בתהליכי ייצור או במקומות עבודה ששר העבודה והרווחה אסר או הגביל העבדת נער בהם,
בהתאם להוראות סעיף ;6
( )4בעבודה ,שעל פי הקבוע בתקנות לפי סעיף  7אין להעבידו בה בגילו;
( )5בניגוד להוראות סעיף  ,14דינו  -מאסר שנה או קנס פי אחד וחצי מן הקנס הקבוע בסעיף (61א)()2
לחוק העונשין ,התשל"ז( 1977-להלן  -חוק העונשין).
33א .העבדה אסורה אחרת [תיקון :תשנ"ח]
המעביד נער באחד מאלה -
()1

בניגוד להוראות סעיפים  11או  12או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף 11א ,שענינן בדיקות

רפואיות;
( )2בניגוד להוראות סעיפים  20, 21, 22ו ,24-או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף  ,25שענינן שעות
עבודה ומנוחה;
( ) 3בניגוד להוראות היתר שניתן לפי חוק זה ושלא לפי סעיפים 2, 2א ,או  ,4לרבות הוראות בענין קביעת
מספר מרבי של שעות עבודה ,מנוחה שבועית ,הפסקות בעבודה או עבודה בלילה.
דינו  -מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף (61א)( )2לחוק העונשין.
 .1פירושים [תיקון :תשל"ג ,תשנ"ח]
(א) בחוק זה -
"ילד" פירושו  -מי שעדיין לא מלאו לו  16שנה ;
"צעיר" פירושו  -מי שמלאו לו  16שנה ,אך עדיין לא מלאו לו  18שנה ;
"נער" פירושו  -ילד או צעיר ;
"הורים" ,לגבי נער ,לרבות אפוטרופוס של הנער וכל מי שהנער נמצא ברשותו ,בפיקוחו ,או בהשגחתו ;
"מפקח עבודה" פירושו  -מפקח עבודה כמשמעותו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה ,התשי"ד;";2 1954-
"מפקח עבודה אזורי" פירושו  -מפקח עבודה שנתמנה על ידי שר העבודה להיות מפקח עבודה אזורי ;
"פנקס עבודה" פירושו  -פנקס שהוצא על פי סעיף ; 28
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"רוכלות" או "התעסקות ברוכלות" פירושו  -מכירה או הצעת מכירה ,וכן שירות או הצעת שירות ברשות
הרבים במקום ציבורי או מבית לבית.
(ב) לענין חוק זה רואים נער כמועבד ואת מי שהנער עובד אצלו רואים כמעבידו אם הנער עובד-
( )1אצל הוריו  -בעבודה שהיא לצורך עסקם או משלח ידם ,להוציא עבודה ארעית שלא בתעשיה ועבודה
חקלאית במשק של ההורים ;
( ) 2אצל אדם אחר ,בכל עבודה ,בין אם נתקיימו יחסי עובד ומעביד ובין אם לאו;לענין זה" ,עבודה"  -לרבות
רוכלות;
( )3בכל מקום שהעבודה בו אינה לסיפוק צרכיו בלבד אף אם אינה לשם עסק או לשם ריווח ,ובכלל זה
במקום שהוכרז על ידי שר העבודה כמרכז להכשרה מקצועית לנערים המיועד להקנות מקצוע אגב עבודה
מעשית.
(ג) לענין חוק זה יראו העסקת ילד בהופעה ציבורית ,אמנותית או לצורכי פרסום ,או בצילומים לצורכי
פרסום ,כאמור בסעיף  ,4כהעבדה ,אף אם לא נתקיימו בהעסקה יחסי עובד ומעביד ,ואף אם ההעסקה
היתה תד-פעמית ,וזאת בין אם ההעסקה היתה בתמורה ובין שלא בתמורה;לענין זה" ,העסקת ילד" -לרבות
שיתופו.
 .2גיל עבודה לילד [תיקון :תשכ"ט ,תשל"א ,תשל"ב ,תשל"ג ,תשנ"ח]
(א) לא יועבד ילד שעדיין לא מלאו לו  15שנה.
(ב) ילד שמלאו לו  15שנה וחל עליו לימוד חובה לפי חוק לימוד חובה ,תש"ט  ,1949 -לא יועבד אלא אם
נתקיים אחד מאלה:
( )1הילד עובד כחניך כמשמעותו בחוק החניכות ,תשי"ג ;1953 -
( )2בוטל.
( )3ניתנה לגבי הילד הוראה לפי סעיף (5ב) ( )II) (1לחוק לימוד חובה ,תש"ט ;1949 -
( ) 4מפקח מטעם משרד החינוך והתרבות אישר כי הילד השלים חינוך חובה בתקופה קטנה מתקופת הלימוד
המתאימה לגילו.
(ג) שר העבודה רשאי להתיר העבדת ילד שמלאו לו  14שנה וניתן לגביו פטור לפי סעיף  5לחוק לימוד חובה,
תש"ט ;3 1949-היתר על פי סעיף קטן זה יכול להיות כללי או מיוחד.
(ד) בוטל.
2א .עבודה בחופשת לימודים [תיקון :תשל"ב ,תשנ"ה]
(א) ילד שמלאו לו  14שנה וטרם מלאו לו  15שנה ,מותר להעבידו בתקופת חופשת לימודים רשמית ,על אף
האמור בסעיף  ,2בעבודות קלות שאין בהן כדי להזיק לבריאותו ולהתפתחותו ,הכל כפי שיקבע שר העבודה
והרווחה בתקנות ובתנאים שיקבע ,לרבות מספר השעות שמותר להעביד ילד כאמור;תקנות כאמור ,או
מקצתן ,יכול שיחולו גם על העבדת ילד לפי סעיף (2ג).
(ב) הוראת חוק החניכות .תשי"ג ,1953-לא יחולו על העבדה כאמור בסעיף קטן (א).
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 .4הופעות וצילומים [תיקון :תשכ"ט ,תשנ"ח]
(א) מבלי לגרוע מהוראות סעיף (2א) ,אין להעביד ילד שטרם מלאו לו  15שנים ,בהופעה ציבורית ,אמנותית
או לצורכי פרסום ,או בצילומים לצורכי פרסום.
(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א) וסעיף  ,2רשאי שר העבודה והרווחה לתת היתר ,לתקופה מוגבלת,
להעבדתו של ילד פלוני או לתיווך להעבדתו של אותו ילד ,בהופעה או בצילומים כאמור בסעיף קטן (א).
(ג) בסעיף זה" ,הופעה"  -לרבות הופעה מוקלטת ולרבות חזרות ,לימוד או אימון לצורך ההופעה.
 .5איסור עבודה במקומות מסוימים [תיקון :תשכ"ט ,תשנ"ה ,תשנ"ח]
ילד ,אף אם מלאו לו  15שנה ,לא יועבד במקום שקבע שר העבודה והרווחה ,בין בדרך כלל ובין במיוחד ,אם
לדעתו עבודתו של ילד ,באותו מקום ,עלולה לסכן את התפתחותו הגופנית ,הנפשית או החינוכית בשל טיב
העיסוק ,מיקומו או בשל כל סיבה אחרת.
 .6עבודות אסורות
שר העבודה רשאי לאסור או להגביל ,בתקנות ,העבדת ילד או צעיר בעבודות ,בתהליכי ייצור או במקומות
עבודה שהעבודה בהם עלולה לדעתו ,לפגוע בבריאותם ,שלומם או בהתפתחותם הגופנית ,אף אם העבדתם
אינה אסורה על פי הסעיפים הקודמים.
 .7גיל מיוחד לעבודות מסוימות
שר העבודה רשאי לקבוע בתקנות ,כי נער שעדיין לא הגיע לגיל פלוני לא יועבד בעבודה פלונית ,אם לדעתו
עלולה העבודה לפגוע בבריאותו ,בשלומו או בהתפתחותו הגופנית ,החינוכית ,הרוחנית או המוסרית של
הנער ,אף אם העבדתו אינה אסורה על פי הסעיפים הקודמים.
 .11אישור רפואי להעבדה [תיקון :תשנ"ח]
(א) לא יועבד נער אלא אם כן נבדק בדיקה רפואית ,ורופא המשפחה שבדק אותו נתן אישור רפואי להעבדתו.
(ב) ( )1בפרק זה" ,עבודה המחייבת בדיקות התאמה"  -עבודה ששר העבודה והרווחה קבע כי דרושה קביעה
מקדמית רפואית על התאמתו הבריאותית של הנער לעבוד בה ,וכן עריכת בדיקות רפואיות חוזרות לענין
התאמתו הבריאותית לאותה עבודה.
( )2לא יועבד נער בעבודה המחייבת בדיקות התאמה אלא אם כן נבדק גם בידי רופא מורשה שקבע את
התאמתו לעבודה כאמור ושנתן לו אישור רפואי על כך.
( )3אישור לפי פסקה ( )2יהיה לעבודה מסוימת המחייבת בדיקות התאמה או לסוג עבודות בדומה לה
מבחינת סיכון הבריאות והמאמץ הגופני הנדרש מהנער ,ויכול הוא להיות מותנה בתנאים ומוגבל בזמן לשם
ניסיון;האישור יירשם בפנקס העבודה של הנער.
 .12בדיקה רפואית חוזרת [תיקון :תשכ"ג ,תשל"ג ,תשנ"ח]
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(א) נער העובד בעבודה המחייבת בדיקות התאמה ייבדק בידי רופא מורשה ,במועדים ובתנאים שקבע שר
העבודה והרווחה לגבי עבודה כאמור ולפחות אחת לשנה (להלן  -בדיקה רפואית חוזרת).
(ב) על סמך דין וחשבון של הרופא המורשה שערך בדיקה רפואית חוזרת על פי סעיף זה ,ירשום המוסד
הרפואי המוסמך ,בפנקס העבודה של הנער ,כל הגבלה בעבודה וכל שינוי לרעה במצב בריאותו של הנער,
ויביא אותם לידיעת ההורים ,המעביד ,לשכת העבודה לנוער כמשמעותה בחוק שירות התעסוקה ,התשי"ט-
 ,6 1959וכן לידיעת מפקח העבודה ומפקח החניכות האזורי כמשמעותם בחוק החניכות ,התשי"ג".7 1953-
 .13הודעה על תוצאות בדיקה רפואית [תיקון :תשנ"ח]
(א) העלתה בדיקה רפואית על פי סעיפים (11ב)ו ,12-כי -
( )1בוטל ;
( )2הנער אינו מתאים מבחינה רפואית לעבודה בה הוא מועבד;
( )3העבודה בה מועבד הנער משפיעה לרעה על מצב בריאותו -
ימסור המוסד הרפואי המוסמך הודעה בכתב למפקח עבודה אזורי.
(ב) מפקח העבודה האזורי ישלח העתק של ההודעה לאחד מהורי הנער ,ואם נאמר בהודעה שהנער אינו
מתאים לעבודה בה הוא מועבד ,יישלח העתק גם למעבידו של הנער וללשכת העבודה הכללית שבאזורה הוא
מועבד.
 .14איסור העבדה לאחר קבלת הודעה
קיבל המעביד העתק הודעה בהתאם לסעיף  ,13יחדל להעביד את הנער תוך עשרה ימים קלנדריים מיום
קבלת ההודעה ,או תוך זמן קצר יותר שנקבע על ידי מפקח העבודה האזורי ,בעבודה שאליה מתייחסת
ההודעה או בעבודה הדומה לה מבחינת סיכון הבריאות או המאמץ הגופני הנדרש מהנער.
 .20יום עבודה ושבוע עבודה [תיקון :תשנ"ח]
(א) לא יועבד נער יותר משמונה שעות עבודה ליום וארבעים שעות עבודה לשבוע.
(א )1על אף הוראות סעיף קטן (א) ,במקום עבודה שמותר בו לעבוד יותר מ 8-שעות עבודה ליום ,לפי סעיף
(5א) לחוק שעות עבודה ומנוחה ,התשי"א ,8 1951-יכול שיועבד צעיר עד תשע שעות ליום עבודה ,ובלבד
ששבוע העבודה לא יעלה על  40שעות עבודה.
(ב) ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג שהנער אינו עובד בו ,בין על פי חוק ובין על פי הסכם או
נוהג ,לא יועבד נער יותר משבע שעות עבודה.
(ג) "שעות עבודה" פירושו  -הזמן שבו עומד הנער לרשות העבודה ,לרבות הפסקות קצרות ומוסכמות
הניתנות לנער להחלפת כוח ואויר ,חוץ מהפסקות על פי סעיף .22
 .21שעות המנוחה השבועית
(א) לא יועבד נער במנוחה השבועית.
(ב) המנוחה השבועית של הנער היא לפחות שלושים ושש שעות רצופות ותכלול -
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( )1לגבי נער יהודי  -את יום השבת ;
( )2לגבי נער שאיננו יהודי  -את יום השבת או את היום הראשון או את היום הששי בשבוע ,הכל לפי
המקובל עליו כיום המנוחה השבועית שלו.
 .22הפסקות
(א) הועבד נער שש שעות עבודה ליום או למעלה מזה ,תופסק עבודתו למנוחה ולסעודה 3/4 ,שעה לפחות,
ובכלל זה תהיה הפסקה רצופה אחת של חצי שעה לפחות .ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג,
ההפסקה היא של חצי שעה לפחות.
(ב) ההפסקה לא תעלה על שלוש שעות.
(ג) בשעת ההפסקה הנמשכת חצי שעה או יותר רשאי הנער לצאת מהמקום שבו הוא עובד ,אלא אם היתה
נוכחותו במקום העבודה הכרח לתהליך העבודה או להפעלת הציוד והשימוש בו ,והנער נדרש על ידי מעבידו
להישאר במקום העבודה ; במקרה זה ייחשב זמן ההפסקה כחלק משעות העבודה.
 .24איסור עבודת לילה [תיקון :תשנ"ה] .
(א) נער לא יועבד ולא ירכול בלילה.
(ב) בסעיף זה" ,לילה" ,לגבי ילד וצעיר שחוק לימוד חובה ,התש"ט ,11 1949-חל עליהם  -פרק זמן של 12
שעות שבין  20:00ובין  09:00ולגבי צעיר שחוק חינוך חובה ,התש"ט ,1949-אינו חל עליו ,פרק זמן של 10
שעות שבין  22:00ובין .06:00
(ג) על אף האמור בסעיף ( 1ב) רואים נער כמועבד ,לענין סעיף זה ,גם אם הוא עובד בבית ספר מקצועי.
 .25היתר עבודת לילה [תיקון :תשכ"ג ,תשל"ג ,תשנ"ח ,תשס"ז ,תשס"ח]
(א) שר העבודה רשאי להתיר העבדת צעיר עד שעה  23.00במקום שבו עובדים במשמרות.
(ב) () 1

ניתנה החלטה על שעת חירום ,רשאי שר התעשיה המסחר והתעסוקה להתיר העבדת צעיר גם

אחרי השעה  ,23:00במקום שבו עובדים במשמרות או כאשר עבודת הצעיר נחוצה בשל החלטה כאמור,
ובלבד שהובטחו לדעת השר תנאים לשמירת בריאותו ורווחתו של הצעיר.
( )2תוקפו של היתר לפי פסקה ( ) 1יפקע במועד שבו פקע תוקפה של החלטה על שעת חירום שבעקבותיה
ניתן ההיתר ,או במועד אחר שנקבע בהיתר.
( )3בסעיף קטן זה" ,החלטה על שעת חירום"  -כל אחת מאלה:
(א) הכרזה על מצב מיוחד בעורף לפי סעיף 9ג לחוק ההתגוננות האזרחית ,התשי"א;1951-
(ב)

הוצאת צו הקורא ליוצאי צבא להתייצב לשירות מילואים לפי סעיף  8לחוק שירות המילואים,

התשס"ח;2008-
(ג) הכרזה על אירוע אסון המוני לפי סעיף 90ב לפקודת המשטרה [נוסח חדש] ,התשל"א1971-
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(ג) סבור שר העבודה שהדבר דרוש להשתלמותו המקצועית של צעיר ,רשאי הוא להתיר ,התרת שעה ,את
העבדתו בלילה במקום שבו עובדים ברציפות.
(ד) סבור שר העבודה שרצוי לעשות כן למען האמנות ,רשאי הוא להתיר ,התרת שעה ,העבדתו של נער
שמלאו לו  10שנים עד שעה  ,24.00אם לדעתו הובטחו התנאים לשמירת בריאותו ,חינוכו והתפתחותו
המוסרית של הנער.
(ה)

שר העבודה רשאי להתיר העבדת צעיר עד שעה  24.00בחקלאות או במפעל תעשיה שבהם עובדים

במשמרות ותנאים מיוחדים מצדיקים זאת; כן רשאי שר העבודה להתיר העבדת צעיר משעה  05.00בעבודה
חקלאית עונתית שבה מקדימים להתחיל בעבודה.

___________
חתימת המציע
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מסמך ז'
עיריית קרית מלאכי
מכרז 13/2018

להתקנה ותחזוקת מזגנים במוסדות חינוך ומבני ציבור
אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו1976-
אני הח"מ _____________________________ "פקיד מורשה" כמשמעותו בחוק עסקאות גופים
ציבוריים ,תשל"ו / *1976-רואה חשבון*  /יועץ מס* ,מדווח בזאת כי למיטב ידיעתי:
_______________
שם

__________________________
מס' זהות/מס' רשום חבר בני אדם

 .1מנהל*/פטור מלנהל* את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל על-פי פקודת מס הכנסה וחוק
מס ערך מוסף ,תשל"ו.1975-
 .2נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס
ערך מוסף.
 .3אישור זה אינו מהווה אסמכתא לעניין קבילות פנקסי החשבונות ,אין בו כדי לחייב בצורה כלשהי
בפני ועדת ערר או בפני בית המשפט ,ואין הוא קובע עמדה ביחס לתקינותם של הדו"חות ,מועדי
הגשתם או נכונות הסכומים ששולמו על פיהם.
 .4תוקף האישור מיום הנפקתו ועד ליום _____________________________**.

___________
שם

_______________
תואר

_____________
מס' רשיון

________________
חתימה

תאריך____________________ :
* מחק את המיותר.
** רשום את המועד ,ולא יאוחר מיום  31במרס של השנה שלאחר השנה בה הונפק האישור.
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מסמך ח'
עיריית קרית מלאכי
מכרז 13/2018

להתקנה ותחזוקת מזגנים במוסדות חינוך ומבני ציבור
תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו – 1976
אני הח"מ , ____________ ,נושא/ת תעודת זהות מס' ___________ מכתובת _________ ,לאחר
שהוזהרתי כי עלי לומר אמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת
כדלקמן:
 .1הנני עושה תצהיר זה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו – ( 1976להלן" :חוק
עסקאות גופים ציבוריים") ,כחלק מהצעה במכרזמס'  13/2018להתקנת ותחזוקת מזגנים במוסדות
חינוך ומבני ציבור בעיר קרית מלאכי .למונחים המפורטים בתצהיר זה תהיה המשמעות הנתונה
להם בחוק עסקאות גופים ציבוריים.
 .2עד למועד ההתקשרות אני הח"מ ובעל זיקה אלי ,כהגדרתם בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,לא
הורשענו ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז – ( 1987להלן" :חוק שכר
מינימום ") ו/או לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א
– ( 1991להלן" :חוק עובדים זרים").
 .3לחילופין ,אם אני הח"מ ובעל זיקה אליי הורשענו המציע ביותר משתי עבירות על חוק שכר
מינימום ו/או חוק עובדים זרים  -במועד הגשת ההצעה במכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד
ההרשעה האחרונה.
 .4הנני מצהיר/ה כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

____________________
חתימת המציע

_____________
תאריך

אישור
אני הח"מ עו"ד________ מאשר/ת בזאת כי ביום ____________________ הופיע/ה בפני במשרדי
ברחוב _________________________ מר/גב' ____________ אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה
באמצעות ת.ז .מס'_________ [במידה והמציע הינו תאגיד או שותפות רשומה :המשמש
בתפקיד________________ במציע והמוסמך/כת לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה] ,ולאחר
שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא
יעשה/תעשה כן ,אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני.
___________________
חתימה וחותמת עו"ד
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מסמך ט'
אישור על קיום ביטוחים
לכבוד
עיריית קרית מלאכי
(להלן" :המזמין" ו/או "המזמינה")
א.ג.נ,.
הנדון :אישור על קיום ביטוחים של___________________________________(להלן "נותן
השירות") בגין אספקת מזגנים ,התקנה ותחזוקה וביצוע עבודות נלוות בקשר עם הסכם
_________________ (להלן" :מתן השירות" ו/או "העבודות")
אנו הח"מ _______________ חברה לביטוח בע"מ מצהירים בזאת כדלהלן:
.1

אנו ערכנו לנותן השירות ו/או כללנו בפוליסות קיימות את הביטוחים בקשר עם מתן השירות ,כמפורט להלן:

 .1ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור (ביטוח צד שלישי) (פוליסה מספר__________________ )
גבול אחריות:
תובע ,מקרה ותקופת ביטוח שנתית
תאור כיסוי:

הרחבות נוספות

השתתפות עצמית:

₪ 4,000,000
אחריותו של נותן השירות על פי דין בגין מעשה או מחדל של נותן
השירות ו/או של העובדים הנשלחים על ידו לרבות נותן השירותי
משנה ועובדיהם וכל הפועל בשמו ומטעמו של נותן השירות ,כתוצאה
ממתן השירות ו/או בקשר עם מתן השירות.
 .1כיסוי אחריותה של המזמינה בגין ו/או בקשר עם מעשה או מחדל
של נותן השירות והפועלים מטעמו.
 .2אחריות צולבת.
 .3כיסוי בגין תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי.
 .4כיסוי בגין פריקה וטעינה ומכשירי הרמה.
 .5כיסוי בגין עבודות הקמה ופירוק.
 .6כיסוי עבור נזקי גוף הנובעים משימוש בציוד מכני הנדסי שהינו
כלי רכב מנועי כהגדרתו בפקודת התעבורה ,שאין חובה חוקית
לבטחו עד סך של . ₪ 2,000,000
 .7רכוש המזמינה יחשב לרכוש צד ג'.
סך ______________  ₪לכל מקרה ביטוח( .אינה עולה על 40,000
ש"ח )

 .2ביטוח חבות מעבידים (פוליסה מספר _________________ )
גבול אחריות:
תובע,
מקרה ותקופת ביטוח שנתית
תאור כיסוי:

₪ 6,000,000
₪ 20,000,000
אחריות על פי כל דין בגין תאונות עבודה ומחלות מקצוע שנגרמו
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לעובדי נותן השירות ,קבלני/נותן השירותי משנה ולכל המועסקים על
ידי נותן השירות במתן השירות.
הביטוח מורחב לכלול את המזמינה היה ותוטל עליה אחריות כמעביד
לתאונות עבודה ומחלות מקצוע שנגרמו לעובדי נותן השירות.

הרחבה נוספות:

ג .ביטוח אחריות מקצועית (פוליסה מספר _________________ )
גבול אחריות:
תובע ,מקרה ותקופת ביטוח שנתית
תאור כיסוי:

₪ 1,000,000
לכיסוי אחריות על פי כל דין של נותן השירות ו/או עובדיו ו/או מי
מטעמו בגין אבדן שיגרמו לצד שלישי כלשהו לרבות למזמינה
ולעובדיה ולמי מטעמה ו/או בגין נזקים לגוף ,נזקים לרכוש ונזקים
כספיים שאינם נובעים מנזקים לגוף ו/או לרכוש כתוצאה מהפר חובה
מקצועית שמקורה במעשה ו/או מחדל טעות או השמטה המהווים
הפרת חובה מקצועית במהלך ו/או בקשר עם ביצוע הבודות.
 .1הביטוח מורחב לכסות נזקים בגין( :א) אי יושר עובדים( ,ב)
חריגה בתום לב מסמכות (ג) אובדן מסמכים
 .2הביטוח כולל תקופת גילוי ודיווח מוארכת בת  6חודשים.
 .3הביטוח מכסה את אחריות המזמינה בגין ו/או בקשר עם הפרת
חובה מקצועית של הקבלן ומי מטעמו בביצוע העבודות.
 .4תאריך רטרואקטיבי __________או מועד התחלת מתן
שירותים מקצועיים למזמינה ,המוקדם מביניהם.
סך ______________  ₪לכל מקרה ביטוח( .אינה עולה על 20,000
ש"ח )

הרחבה נוספות:

השתתפות עצמית:

 .4ביטוח חבות המוצר (פוליסה מספר _________________ )
גבול אחריות:
תובע ,מקרה ותקופת ביטוח שנתית
תאור כיסוי:

₪ 1,000,000
ביטוח חבות המוצר עפ"י כל דין ,לרבות חוק האחריות למוצרים
פגומים ,תש"ם  ,1980 -לכיסוי אחריות נותן השירות ואחריות
המזמינה בגין מתן השירות והעבודות שבוצעו ע"י נותן השירות ו/או
עי מי מטעמו ותחזוקתן השוטפת.
 .1הביטוח כולל תקופת גילוי ודיווח מוארכת בת  6חודשים.
 .2הביטוח מכסה את אחריות המזמינה בגין ו/או בקשר עם השירות
ו/או העבודות שבוצעו ע"י נותן השירות ו/או ע"י מי מטעמו.
 .3אחריות צולבת.
 .4תאריך רטרואקטיבי __________או מועד התחלת מתן השירות
למזמינה ,המוקדם מביניהם.
סך ______________  ₪לכל מקרה ביטוח( .אינה עולה על 20,000
ש"ח )

הרחבה נוספות:

השתתפות עצמית:

.2

תקופת הביטוח היא החל מ ____________ -ועד __________ (כולל).
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.3

למטרות הפוליסות הנ"ל "המבוטח" בפוליסות יהיה – נותן השירות ו/או המזמינה ,בקשר עם מתן השירות.
ה"מזמינה" למטרת אישור זה – העירייה – עיריית קרית מלאכי לרבות חברות בנות ,עובדים ומנהלים של
הנ"ל.

.4

בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים:
 .1ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי המזמינה ועובדיה ,למעט כלפי מי שגרם לנזק במתכוון.
 .2סעיף אחריות צולבת אולם ביטוח אחריות מקצועית אינו מכסה את אחריות המזמינה כלפי נותן
השירות.
 .3הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת נותן השירות ו/או ביזמתנו ו/או לשנוי תנאיהן לרעה ,אלא
לאחר שנמסור לנותן השרות ולמזמינה הודעה בכתב ,במכתב רשום 60 ,יום לפחות לפני מועד הביטול
ו/או השינוי המבוקש.
 .4היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל ביטוח התקפות
במועד התחלת הביטוח ( למעט ביטוח אחריות מקצועית).

.5

נותן השירות לבדו אחראי לתשלום דמי הבטוח עבור כל הפוליסות ולתשלום ההשתתפויות העצמיות
הקבועות בהן.

.6

כל סעיף בפוליסות (אם יש כזה) המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח
אחר לא יופעל כלפי המזמינה וכלפי מבטחיה ,ולגבי המזמינה הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח
ראשוני" ,המזכה את המזמינה במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו ,ללא זכות השתתפות בבטוחי המזמינה מבלי
שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי המזמינה להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף  59לחוק חוזה הביטוח
תשמ"א –  .1981למען הסר ספק ,אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי המזמינה וכלפי מבטחיה.

.7

הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש
באישור זה ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.

.8

ידוע לנו כי כתב זה מתקבל על ידכם כאישור לקיום תנאי הביטוח בהם מחויב נותן השירות בקשר עם מתן
השירות ,ולפיכך לא יחול בו או בפוליסות שינוי לרעה ,אלא לאחר מתן הודעה למזמינה כאמור בסעיף ( 4ג)
לעיל.

________________________
תאריך

_____________________
חותמת חברת הביטוח
חתימת מורשה חתימה

פרטי סוכן הביטוח:
שם סוכן ביטוח ______________________:מס' סוכן הביטוח___________________ :
טלפון _________________:פקס _________________:.כתובת__________________________ :
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מסמך י'
הוראות בטיחות והצהרת בטיחות
הצהרת הקבלן
הקבלן מצהיר ,כי ידוע לו שחל עליו איסור מוחלט להתחיל בביצוע העבודות נשוא המכרז
.1
זה לפני שעבר תדריך בטיחות אצל ממונה בטיחות מוסמך וקיבל הדרכה בנושאים בטיחותיים
הנוגעים לעבודה וסביבתה ,קרא והבין את נספח הבטיחות הכללי דנן וחתם על הצהרה בפני
הממונה על הבטיחות.
הקבלן מצהיר ומתחייב למלא את כל ההתחייבויות נשוא המכרז על פי כללי הבטיחות
.2
והגהות ,על פי הוראות הדין ,הנחיות והוראות הממונה על הבטיחות ונספח הבטיחות כללי.

נושאי בטיחות :דגשים
על הקבלן במסגרת התחייבויותיו נשוא המכרז לפעול בהתאם לכל חוקי הבטיחות בעבודה
.3
לרבות על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,תשי"ד( 1954-להלן" :חוק ארגון הפיקוח") ופקודת
הבטיחות בעבודה [נוסח חדש] ,תש"ל( 1970-להלן" :פקודת הבטיחות") והתקנות על פיהם.
על הקבלן לפעול במילוי התחייבויותיו נשוא המכרז באופן בטיחותי ,לשמירת רווחתם
.4
שלומם ובריאותם של עובדיו ,עובדי העירייה וכל אדם ו/או גוף שהוא ,לקיים את כל הוראות ונהלי
הבטיחות הנדרשים לשם כך ובהתאם להוראות הממונה על הבטיחות.
הקבלן יאתר ויוודא מהם הסיכונים הקיימים במקום ביצוע העבודה וסביבתו עקב ביצוע
.5
העבודות ,בין היתר בהקשר לטיב העבודות ,התהליכים ,המבנים ,הציוד והחומרים אשר הנם
בשימוש ,ידאג לנקיטת אמצעי הבטיחות המתחייבים לשמירת שלום הציבור וידריך את עובדיו
בהתאם לפני תחילת העבודה.
מבלי לפגוע ביתר הוראות ההסכם והנספח דנן יובהר ,כי הקבלן אחראי בקשר לעבודות
.6
נשוא הסכם זה ,לבטיחות ולשלום עובדיו ,קבלני המשנה ועובדיהם ושאר המועסקים והפועלים
לביצוע ההתחייבויות נשוא המכרז .
מבלי לפגוע באמור לעיל ,על הקבלן חלה החובה לכסות פתחים ,לסמן באופן בולט ובשלטי
.7
אזהרה מתאימים ומובנים מפגעים וסיכונים שונים הקיימים ו/או הנוצרים במהלך העבודה,
העלולים להוות סיכון לגופו ו/או לרכושו של מאן דהוא ,לגדר מכונות ,חומרים ,ציוד ותהליכי
עבודה מסוכנים ,ולנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת התלקחות חומרים ,למניעת התפשטות
בערה וכן לכיבויה .כן מתחייב הקבלן לנקוט באמצעי בטיחות נאותים ומספקים להבטחת שלומו
של כל אדם בשעת דלקה.
על הקבלן לפעול בהתאם לתכנית בטיחות אשר תוכן ע"י מי מטעמו האמון על כך ובהתאם
.8
לדרישות הדין ,הכוללת נוהלי בטיחות למצבי חרום.
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הקבלן מתחייב לוודא ולנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת שהציוד וכלי העבודה
.9
המצויים בשימוש במסגרת הסכם זה יהיו באיכות טובה ,במצב טוב ותקין ,ללא פגמים או ליקויים
העלולים לסכן מאן דהוא ,וכי ישמשו אך ורק למטרה לשמה הם מיועדים.
הקבלן מתחייב לדאוג לקיומם של אמצעי גישה נאותים ובטוחים לכל מקום שאדם צריך
.10
להימצא בו במסגרת ביצוע העבודות נשוא הסכם זה.
הקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת התפוצצות ו/או למניעת פגיעה
.11
באדם וברכוש כתוצאה מהתרחשות התפוצצות העלולה לפגוע במאן דהוא ,הכל בהתאם להוראות
הדין וכללי הבטיחות.
במקרה בו התרחשה תאונה ו/או מפגע אשר גרם ו/או עלול היה לגרום לפגיעה בגופו ו/או
.12
ברכושו של מאן דהוא מתחייב הקבלן לדווח על המקרה באופן מיידי לממונה על הבטיחות ,למנהל
כהגדרתו בהסכם נשוא המכרז ולמנהל מטעם משרד העבודה (במידה והדבר נדרש על פי כל דין).
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל על הקבלן להגיש דווח מלא של האירוע לממונה על
.13
הבטיחות תוך  72שעות ממועד האירוע לרבות הסקת מסקנות והמלצות למניעת קרות אירועים
דומים בעתיד.
במידה וימצא הממונה על הבטיחות בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי כי הקבלן מפר
.14
התחייבות כלשהיא מהתחייבויותיו נשוא הנספח דנן ,תוכל העירייה באמצעות המנהל ליתן התראה
בנוגע לאמור לקבלן .היה והקבלן לא תיקן ההפרה כנדרש תוך  7ימים קלנדרים ממועד קבלת
ההתראה ,תוכל העירייה באמצעות המנהל ,ועל פי הנחיות הממונה על הבטיחות ושיקול דעתו
להפסיק את התקשרותה עם הקבלן על פי הסכם זה ,ומועד סיום ההתקשרות יהיה מועד קבלת
ההודעה.
למען הסר ספק ,יובהר כי הוראות סעיף זה באות להוסיף ולא לגרוע מיתר הסעדים והתרופות
העומדים לרשות העירייה במסגרת הסכם זה וע"פ הוראות הדין.
למען הסר כל ספק יובהר ,כי אין בהוראות נספח זה ,ובתדריך הממונה על הבטיחות כדי
.15
להוות רשימה סופית ומוחלטת של כל דרישות הבטיחות והגהות החלים על הקבלן במסגרת מילוי
התחייבויותיו נשוא הסכם זה.
כמו כן ,יודגש כי פעולת הקבלן בהתאם לדרישות הנ"ל אינה משחררת ו/או פוטרת אותו מן
.16
החובות החלות עליו על פי כל דין.
ציוד מגן אישי
הקבלן מתחייב להעמיד לרשות עובדיו ציוד מגן אישי ,בהתאם להוראות כל דין ובפרט
.17
בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי) ,תשנ"ז( 1997-להלן" :תקנות ציוד מגן אישי"),
על מנת להבטיח את העובדים מפני סיכוני בטיחות ובריאות הנובעים משימוש בציוד ,בחומר,
בתהליך ייצור או בכל גורם אחר במקום העבודות ובקשר לביצוע  /אי ביצוע העבודות נשוא הסכם
זה .כן מתחייב הקבלן להתקין שלטי הדרכה לשימוש בציוד ,ולוודא כי עובדיו ישתמשו בו.
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הקבלן ידאג לאספקת ציוד מגן אישי כאשר הדבר דרוש כאמור לעיל ,באיכות נאותה ,בעל
.18
מבנה ותכונות הנדרשים למתן הגנה נאותה מפני הסיכונים שאותם הוא בא למנוע ,ועל פי כל תקן
הנדרש בהוראות הדין ובתקנות "ציוד מגן אישי".
הקבלן יוודא כי ציוד המגן האישי מוחזק במצב נקי ותקין וידאג להדריך ,לעדכן ולהסביר
.19
לעובדיו מהם סיכוני הבטיחות הבריאות והגהות הכרוכים בביצוע עבודתם במסגרת הסכם זה ,וכן
מהם האמצעים אשר עליהם לנקוט על מנת למנוע הסיכונים הנ"ל.
הקבלן יוודא קיומם של התקני ותנאי גהות ורווחה נאותים ע"פ כל דין ,אשר יבטיחו ויגנו
.20
מכל בחינה שהיא על בריאות עובדיו ו/או מועסקיו במקום העבודה לרבות בתנאי העבודה ,בתהליכי
העבודה ,במתקנים ,במבנים ,בחומרים ובציוד ,במסגרת מילוי התחייבויותיו נשוא הסכם זה.
במידה והקבלן לא ימלא התחייבויותיו על פי סעיף זה ,תוכל העירייה באמצעות המנהל
.21
בהתאם להוראות הממונה על הבטיחות ,לאחר מתן התראה לביצוע התחייבות אשר לא מולאה תוך
 7ימים ,להפסיק את עבודת הקבלן.
ציוד המחייב בדיקות תקופתיות של בודק מוסמך
על הקבלן לדאוג לכך שכל הציוד ,המכונות ,האביזרים כלי העבודה וכיו"ב ובכלל זה
.22
מכונות הרמה שבהתאם להוראות הדין ,ובפרט הוראות "פקודת הבטיחות" ,צריכים לעבור בדיקת
תקינות ע"י בודק מוסמך כהגדרתו בפקודת הבטיחות ,יבדקו ע"י בודק מוסמך כנדרש ובמועד.
במידה ופריט ציוד ,מכונה ,אביזר וכיו"ב נמצאו בלתי תקינים וכשירים בבדיקת בודק מוסמך ,על
הקבלן לדאוג לכך שיוצאו מכלל שימוש עד אשר יתוקנו ויוכשרו וימצאו תקינים בבדיקה חוזרת של
בודק מוסמך .מבלי לפגוע בשאר הוראות ההסכם ונספח זה הקבלן ישא באחריות לכל נזק לגוף ו/או
רכוש של כל גורם ו/או אדם הנגרם כתוצאה מאי מילוי התחייבויותיו בהתאם למפורט בסעיף זה.
מבלי לפגוע באמור לעיל ,חובה על הקבלן לוודא כי כל המכונות ,הציוד ,האביזרים וכיו"ב
.23
המצויים בבעלותו ו/או בח זקתו בקשר לביצוע  /אי ביצוע הוראות הסכם זה יבדקו מדי יום ומדי
תקופה על מנת לוודא כי הם במצב תקין ,כשיר ובטיחותי ע"י הגורמים המוסמכים לבדוק המכשור
הנ"ל בהתאם להוראות הדין ,היצרן וכללי מקצוע מקובלים .מבלי לפגוע בהוראות ההסכם מוצהר
בזאת כי הקבלן ישא באחריות לכל נזק לגוף ו/או רכוש של כל גורם ו/או אדם הנגרם כתוצאה מאי
מילוי התחייבויותיו בהתאם למפורט בסעיף זה.
על הקבלן להמציא לממונה על הבטיחות אישורים של הגורמים המוסמכים (בודק מוסמך
.24
ו/או הגוף המקצועי האמון על ביצוע הבדיקה כגון חשמלאי מוסמך וכיו"ב) המעידים על כך כי
הציוד ,המכונות ,האביזרים וכיו"ב נבדקו במועד ,ע"י הגורם המוסמך ,בהתאם לדרישות הנקובות
בסעיפים  22ו 23-לעיל ונמצאו תקינים וכשירים וללא פגמים או ליקויים העלולים לגרום סיכון
לגורם כלשהוא.
הפעלת מכונות ,ציוד ,כלים ומערכות חשמליות ניידות
על הקבלן לדאוג ולוודא כי כל המכונות ,הציוד ,האביזרים ,הכלים ,המערכות וכיו"ב
.25
המצויים בשימוש במסגרת ביצוע/אי ביצוע ההתחייבויות נשוא הסכם זה יהיו "ממוגנים לבטח"
וכנדרש על פי כל דין .מבלי לפגוע באמור לעיל ,על הקבלן לדאוג ולוודא כי כל המכונות ,הציוד,
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האביזרים ,הכלים ,המערכות וכיו"ב המצויים בשימוש במסגרת ביצוע/אי ביצוע ההתחייבויות
נשוא הסכם זה יהיו בטוחים לחלוטין מפני סכנת התחשמלות ,ולא ניתן יהא להתחשמל כתוצאה
מהשימוש בהם.
מבלי לפגוע באמור לעיל ,כלי היד החשמליים יכללו בידוד כפול והפעלתם תהיה דרך מפסק
.26
מגן לזרם דלף (פחת) ומגן לעומס יתר.
על עובדי הקבלן המועסקים בביצוע עבודות חשמל ו/או אחרות להיות בעלי רישיון
.27
חשמלאי כאשר הדבר נדרש בדין ,המתאים לסוג העבודות המתבצעות (הנדסאי מוסמך ,בודק
וכיו"ב) .הקבלן ו/או עובדיו יציגו לממונה על הבטיחות ו/או למנהל את רישיונותיהם על פי
דרישתם.
הקבלן מתחייב כי כל עבודות החשמל המתבצעות על ידו ו/או על ידי מי מטעמו ,לרבות ע"י
.28
קבלני משנה ,יבוצעו על פי דרישות כל דין לרבות חוק החשמל והתקנות על פיו ,תקנות הבטיחות
בעבודה (חשמל) ,תש"ן 1990-ותקנים ישראלים שעניינם חשמל כמשמעותו בחוק התקנים ,תשי"ג-
 .1953הקבלן יהא אחראי לכל נזק ו/או פגיעה לאדם ,לגוף ו/או לרכוש כלשהוא אשר תגרם
כתוצאה מאי ביצוע התחייבויותיו דנן.
הקבלן יוודא כי עבודות אשר יבוצעו בקרבת מוליכים חיים ו/או במתקני חשמל יבוצעו על
.29
פי הוראות הדין ,בתנאי בטיחות נאותים ובהתאם להוראות חוק החשמל והתקנות על פיו.
מכונות הרמה כהגדרתן ב"פקודת הבטיחות" יופעלו אך ורק על ידי גורם המוסמך ע"פ כל
.30
דין להפעלתם וברשותו תעודות תקפות המעידות על כך .התעודות יוצגו לנציג העירייה ע"פ דרישתו.
עבודות בניה
מבלי לפגוע בכל דין ובשאר הוראות ההסכם דנן ,על הקבלן לבצע עבודות בניה כהגדרתן
.31
בפקודת הבטיחות ובצו הבטיחות בעבודה (עבודת בניה הנדסית) ,תשכ"ב ,1961-ובכלל זה עבודות
חפירה ותיעול ,בהתאם להוראות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) תשמ"ח( 1988-להלן:
"תקנות הבטיחות (עבודות בניה)").
הקבלן ידאג כי עבודות חפירה ,עבודות עפר ותיעול יבוצעו באופן שתמנע פגיעה בעובדים
.32
וברכוש ,פגיעה ביציבות מבנים ,מתקנים או כל חלק מהם ,ונקיטה בכל האמצעים הדרושים למניעת
פגיעה באדם וברכוש ,לרבות גידור ותאורה נאותה .כמו כן ,ינקוט הקבלן באמצעי זהירות מיוחדים
למניעת פגיעה באדם הנמצא בחפירה או בבור מזרם חשמלי ,אדים מזיקים ,גזים או התפרצות מים.
הקבלן ,כאשר הינו מבצע עבודה שבמהלכה או כתוצאה ממנה עלולים להידרדר חומרים,
.33
ישתמש בשיטות עבודה ,וכלים נאותים וינקוט בכל האמצעים הנאותים למניעת פגיעת סלעים,
אבנים ,או חומרים כאמור באדם או ברכוש.
הקבלן יוודא כי עבודת הריסה המבוצעת על ידו תבוצע ע"י מנהל עבודה כקבוע ב"תקנות
.34
הבטיחות (עבודות בניה)" ,ותוך נקיטת אמצעי הבטיחות הנדרשים לרבות גידור והצבת שלטי
אזהרה כקבוע ב"תקנות הבטיחות (עבודות בניה)" ועל פי כל דין.
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הקבלן יוודא כי עבודות המבוצעות תוך שימוש בביטומן חם יעשו בהתאם להוראות כל דין
.35
לרבות "תקנות הבטיחות (עבודות בניה)" ולרבות נקיטת אמצעים נאותים למניעת התפשטות אש.

הצהרת בטיחות

.1

אני החתום מטה _______________ מס' ת.ז ______________ .מאשר בזאת בחתימת ידי,
שקראתי את "נספח בטיחות כללי" ,הבנתי את הכתוב בו במלואו ,ואני מתחייב למלאו בשלמותו
וכרוחו.
מבלי לפגוע באמור לעיל ,הנני מתחייב בזאת לא להתחיל בביצוע העבודות נשוא המכרז ו/או חלקן
לפני שעברתי את תדרוך אצל ממונה בטיחות מוסמך.

.2

הנני מתחייב לבצע את התחייבויותיי נשוא המכרז ע"י עובדים מקצועיים ,בעלי כישורים נאותים
לביצוע ההתחייבויות נשוא ההסכם ,אשר קבלו הדרכה נאותה על מהות העבודה שעליהם לבצע,
הסיכונים הכרוכים בה והאמצעים בהם ידרשו לנקוט ע"מ להבטיח מניעת הסיכונים וביצוע
העבודות בתנאי בטיחות נאותים.

.3

הנני מודע לחשיבות העליונה שמייחסת העירייה להבטחת תנאי בטיחות נאותים בביצוע העבודות
ואני מתחייב בזאת לפעול תוך שימת לב ראויה לכך ,ומתן דגש משמעותי לנושאי בטיחות ,גהות
ובטיחות אש ,ואעשה כל אשר באפשרותי ע"מ למנוע מפגעים ונזקים לגופו ו/או רכושו של מאן
דהוא ,לרבות מי מטעם העירייה.

.4

הנני מתחייב בזאת לפעול בביצוע התחייבויותיי נשוא הסכם זה על פי כל דין ובפרט בהתאם
להוראות חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,תשי"ד 1954-ופקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש),
תש"ל 1970-והתקנות על פיהם.

שם מקבל התדריך ____________________ :חתימה____________________ :
תאורו (אדם ,חברה ,שותפות או אחר) נא לפרט___________________________ :
ת.ז / .ח.פ___________________ / _________________ .

.2
.1

אישור/הוראות הממונה על הבטיחות

אני הח"מ ,מר___________ ,הממונה על הבטיחות ,מאשר/ת כי הקבלן הנ"ל עבר אצלי תדריך
בטיחות וכי איני מתנגד/ת לכך שיתחיל בביצוע העבודות נשוא המכרז .כמו כן ,הוריתי לקבלן לבצע
את ההנחיות הנקובות להלן; ובפרק הזמן בו נקבתי.
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_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

לחלופין:
.2

אני הח"מ ,מר _____________ ,הממונה על הבטיחות ,מאשר/ת כי הקבלן הנ"ל עבר אצלי תדריך
בטיחות ובו ניתנו לו הוראות כדלקמן לביצוע:
____________________________________________________
____________________________________________________
על הקבלן לבצע הוראותיי לשביעות רצוני המלאה ,בטרם יוכל להתחיל בביצוע העבודות נשוא
המכרז דנן.

חתימה________________ :
תאריך_________________ :
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מסמך יא'

*יובהר ,כי לצורך פירוק מזגנים ישנים והתקנת מזגנים חדשים דרוש מנוף הנישא לגובה מינימלי של
שלוש קומות וכי עלות זו משוקללת בהצעה.
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מסמך יב'
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מסמך יג'
הצהרה בדבר העדר קירבה
נא להקפיד על מחיקת האפשרויות המיותרות בנספח זה
לכבוד
עיריית קרית מלאכי
קרית מלאכי

תאריך_________:

א.ג.נ,.
הנדון :הצהרה בדבר העדר קירבה לעובד הרשות ו/או לחבר העירייה
 .1הנני מצהיר בזאת כי העירייה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים-:
סעיף  122א' (א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כדלקמן:
1.1
"חבר עירייה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה
אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו ,לא יהיה צד לחוזה או
לעסקה עם העירייה; לענין זה" ,קרוב"  -בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות".
כלל ( 12א) של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות
1.2
המקומיות הקובע:
"חבר העירייה לא יהיה צד לחוזה או לעיסקה עם הרשות המקומית; לענין זה" ,חבר עירייה" -
חבר עירייה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו (ראה הגדרות "בעל שליטה"
ו"קרוב" בסעיף ()1(1ב) ו()1(5-ב))".
סעיף ( 174א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כי:
1.3
"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין ,במישרין או בעקיפין ,על ידי עצמו או על ידי
בן-זוגו או שותפו או סוכנו ,בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה".
 .2בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי למציע ,לבעלי המניות במציע ולעובד בתפקיד ניהולי
במציע-:
 2.1אין קרבה לחבר עירייה.
 2.2אין שותפות עם חבר עירייה.
 2.3אין בן זוג ,שותף או סוכן העובד בעירייה.
 .3חבר עירייה או קרובו ,סוכנו או שותפו ,אינם מחזיקים במניות המציע ואינם שותפים בעשרה
אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד המציע.
 .4בתאגיד המציע לא מועסק קרוב של חבר עירייה בתפקיד ניהולי.

 .5ידוע לי כי ועדת המכרזים של העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור
לעיל ,או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.
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 .6אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים ,והאמור בהצהרה זו הינו אמת.

שם המציע. ___________________ :
שם וחתימת המצהיר. __________________ :
תאריך._________________________ :

