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 עיריית קריית מלאכי
 24/2021מס' פומבי מסגרת מכרז 

 
 

  אספקת, התקנה ואחזקת מזגנים
 
 

 
כמפורט  מזגנים ה, התקנה ואחזקתאספקשירותי מזמינה בזאת הצעות  ("העירייה" להלן:) קרית מלאכי עיריית 

 .במסמכי המכרז
 

בשנה האחרונה  מזגנים המצריכים טיפול ואחזקה )כגון החלפת חלקים וכיו"ב( . 700כ במוסדות העירייה קיימים 
בנוסף, מידי שנה העירייה מבצעת  לא כולל מע"מ.  ₪ 353,000עלות הטיפולים והאחזקה של המזגנים עמד כל כ 

 .  ₪ 200,000בעלות של כ הוספה והחלפת מזגנים 
 

וכן לספק ולהתקין מזגנים בהתאם )לדוג' החלפת חלקים וכיו"ב(  ולתחזקם הזוכה במכרז ידרש לטפל במזגנים
היקף ההתקשרות השנתי של העירייה  .בהתאם לאמור במכרז זה ודרישות העירייה   , הכללאמור במכרז זה

יובהר כי העיריה אינה מתחייבת להתקשר עם הזוכה במכרז בהיקף  .לא כולל מע"מ ₪ 560,000המשוער הינו כ 
לבצע מכרז משלים  ו/או לבצע הליכי הצעות מחיר לקבלת השירותים הנדרשים  כספי כלשהו והיא תהא רשאית

 מכרז זה. ב המופיעים
שאינו בשיעור הנחה  נדרש המציע לנקוב  בו שהינו דף הצעת המחיר מסמך ב' , בין היתר,יובהר כי למכרז זה מצורף

 . המתעדכן מעת לעת"עלויות ואחזקה של מיזוג אוויר"  15דקל פרק ממחירון )לא כול מע"מ(  13%מ  פחות 
)לא כולל מע"מ(  13%  -מ פחותה  לנקוב בשיעור הנחהאינו רשאי כי המציע ויודגש יובהר  

 . לעתהמתעדכן מעת " "עלויות ואחזקה של מיזוג אוויר 15פרק ממחירון דקל 
 

"עלויות ואחזקה של מיזוג אוויר"  15פרק המופיע במחירון דקל לכל פריט ופריט  יובהר כי הצעת המציע תתייחס
 המתעדכן מעת לעת.

קריאה לא כולל מע"מ ל ₪ 70 יעמוד על סך שליובהר ויודגש כי תשלום העירייה בגין ביקור טכנאי ללא תיקון  עוד
תישא רק בתשלום הטיפול בהתאם ביקור הטכנאי יסתיים בטיפול במזגן/נים, העירייה ו.  במידה עבור כל מזגן

 עלות ביקור הטכנאי. בגיןלא תשלם להצעת המחיר שניתנה במסגרת מכרז זה ו
 

רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להאריך את תקופת  בלבד עירייההחודשים.  12תקופת ההתקשרות הינה ל 
)להלן: חודשים  60אך לא מעבר לתקופה מצטברת של , ו/או חלק מהםבכל פעם  נוספים חודשים 12ההסכם למשך 

  התקופה המוארכת"(.
 
 
 

 בכבוד  רב,
 

 אליהו זוהר 
 עיריית קרית מלאכיראש 
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 מסמכי המכרז 

 הינם:ר שאלרבות נספחים  למשתתפים הנחיות –מסמך א' .א

 טופס פרטים מזהים של המציע - 1.1נספח 

 על גבי המעטפה שום ירנוסח  – 1.2נספח 

 בגין העסקת עובדים זרים תצהיר העדר הרשעות – 1.3נספח 

 לעובד העירייה או לחבר העירייה הצהרה בדבר קרבה משפחתית  - 1.4נספח 

  יתערבות בנקאית בלתי מותנ  - 1.5נספח 

  תצהיר בפני עו"ד  - 1.6נספח 

 

  מפרט ודף הצעת המחיר  - ב' מסמך

 הינם: שהסכם לביצוע העבודות, לרבות נספחיו    -  מסמך ג' .ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 זהירות בטיחות ונספח  -נספח א' 

 אישור על קיום ביטוחים –נספח ב'                     

 נוסח ערבות ביצוע -נספח ג'                    
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 מסמך א'

 למשתתפיםהוראות 

 

 מכרזתנאים בעיקרי הטבלת ריכוז 

 פרטים נושא

 מבוטל במידה ויתקיים מועדים לסיור מציעים 

 12:00בשעה  04.10.21 מועד אחרון לקבלת שאלות הבהרה לעירייה 

 16:00בשעה  07.10.21 מועד אחרון לפרסום מענה העיריה לשאלות ההבהרה

 09:00בשעה  14.10.21 מועד אחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים

  יםהמכרזתיבת   פתיחתמועד 

 

 09:05 בשעה 14.10.21ביום 

ומה , בבניין העירייה בקבחדר ישיבות 

 ת מלאכייקרי 20, ז'בוטינסקי ב'

  גובה ערבות ההצעה □

  ההצעהתאריך תום  תוקף ערבות  □

 מדד □

  ₪ 10,000 לא יפחת מ 

 14.01.22יום ל לפחות עד

 מדד אחרון שפורסם

 זוכה אחד    מספר זוכים במכרז □

. דהיינו המציע אשר הצעתו מחיר לפי  קביעת הזוכה במכרזאופן 

תהיה הזולה ביותר, העיריה תהא 

 רשאית להכריז על זכייתו במכרז.

 

 במקרה של סתירה בין מועדים אלה לבין מועדים אחרים המופיעים בגוף המכרז, קובעים המועדים בטבלה זו.

 

 .ות את המועד האחרון להגשת ההצעותל ובכלל זה לדחהעירייה רשאית לשנות כל אחד מהמועדים המפורטים לעי

 

 

 רכישת מסמכי המכרז ותשלום עבור השתתפות במכרז  .1.1

ברחוב     במחלקת הגבייהשלא יוחזרו  ₪ 1000מסמכי המכרז ניתן לרכוש בעבור סך של את  .1.1.1

לחילופין ניתן לרכוש את בלבד.  12:00 – 9:00ה, בין השעות –קרית מלאכי בימים א  8ז'בוטינסקי 

 www.k-m.org.ilמסמכי המכרז באופן מקוון באמצעות כרטיס אשראי באתר העירוני שכתובתו 

  08-8500898טלפון לבירורים            

 

 הגשת ההצעה .1.2

את ההצעה  .דלעיל "טבלת ריכוז עיקרי התנאים במכרז"ב את ההצעה יש להגיש עד למועד הנקוב .1.2.1

ברח'  בבניין העירייה בקומה ב' בחדרו של סגן ראש העיר יש להניח בתיבת המכרזים הנמצאת 
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הצעה שתוגש לאחר המועד תחשב  .בלבד 09:00בשעה  21.1014.עד ליום קרית מלאכי  20ז'בוטינסקי 

אם  .הדרישותכאילו לא הוגשה כלל. משלוח הצעה בדואר או ע"י שירות הובלה כלשהו אינו עונה על 

 ההצעה לא התקבלה בתיבת המכרזים כאמור עד המועד האחרון להגשת ההצעות.

 המזמין רשאי, עפ"י שיקול דעתו, לדחות כל מועד הקבוע במכרז.  .1.2.2

 

 פרטים מזהים  .1.3

 .הפרטים המזהים של המציעבו יצוינו  1.1המצ"ב כנספח בנוסח  טופס פרטים מזהיםיש לצרף להצעה 

 

 מבנה ההצעה .1.4

 .יש להגיש בעותק אחד את ההצעה  .1.4.1

ושם במעטפה ראשית נפרדת ללא זיהוי המציע. על המעטפה יהיה רשום מספר המכרז  ההצעה תוגש .1.4.2

  (1.2מסומן כנספח )לנוחיות המציעים מצ"ב נוסח מוצע  בלבדהמכרז 

הצעת המשתתף תוגש במעטפה אטומה, כשהמשתתף חתם על טופס הצעת המשתתף ועל שולי כל  .1.4.3

 .ועמוד מהמסמכים הכלולים בהעמוד 

כל מסמכי המכרז  את המקורית )ערבות מכרז(, בנקאיתערבות  את תכיל ת המכרז מעטפ .1.4.4

 יובהר כי המציע נדרש לחתום על כל מסמכי המכרז.   .דף הצעת מחירהנדרשים ווהאישורים 

 

 

 

 

 איסור תיאום הצעות ומספר הצעות  .1.5

 כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד.  .1.5.1

 אינו רשאי להציע הצעה משותפת עם מציע אחר. מציע  .1.5.2

בעל עניין במציע וכל גוף שהמציע הוא בעל עניין בו, נושא משרה באחד מהם, וכל מי מטעמו של אחד  .1.5.3

מהם, לא יפעלו לתיאום הצעתו של המציע עם הצעת מציע אחר כלשהו, בשום אופן שהוא, לרבות 

 החלפת מידע, הערכות או הבנות.

 

 

 

 הסתייגות   .1.6

מציע אינו רשאי לשנות את מסמכי המכרז, להוסיף להם או למחוק בהם, להסתייג מהם או להתנות עליהם 

בדרך כלשהי. כל שינוי, הוספה, מחיקה או התניה כאמור שיש בהם משום הסתייגות ממסמכי המכרז או 

ייחשב  מתנאיו עלולים להביא לפסילת ההצעה ובכל מקרה לא יהיה להם תוקף. בהגשת הצעתו למכרז

המכרז על נספחיו והסכם ההתקשרות המצורף  תמהתניוהמציע כמי שוויתר מראש על כל טענה בקשר למי 

 לו, והוא מאשר בכך כי הם ברורים ומובנים לו.
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 סתירות ואי התאמות  .1.7

על המציע לפנות לנציג העירייה בכל סתירה או אי התאמה במסמכי המכרז השונים או הוראות שונות 

מציע אשר לא יפנה כאמור טרם הגשת הצעתו יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה בדבר  מהוראותיהם.

 סתירות או אי התאמות כאמור ויחשב כמסכים לכל האמור במסמכי המכרז.

 

 שאלות ובירורים .1.8

מבקש להציג שאלה או בקשה להבהרה לגבי מכרז זה, יהיה רשאי לפנות בכתב, החל מיום שמשתתף  .1.8.1

 .אחרון להגשת שאלות הבהרהההפרסום ועד למועד 

בדואר אלקטרוני שכותרתו תהיה  רכזת ועדת מכרזים, עו"ד שני משה,את השאלות יש להפנות אל  .1.8.2

 .m.org.il-shani@k כתובת הדוא"ל היא   24/2021מספר פומבי הבהרות למכרז 

אלא לוודא קבלת הודעת  שלא לשלוח בקשות לאישור קבלת השאלות המשתתפים מתבקשים .1.8.3

 הדוא"ל באמצעות "אישור מסירה".

 .Wordבפורמט השאלות  אתהמשתתפים מתבקשים לשלוח  .1.8.4

בפנייתו יציין המשתתף את שמו המלא וטלפון ליצירת קשר עמו, מספר המכרז, שם המסמך ומספר  .1.8.5

לעניין החוזה הסעיף  אליו מכוונת שאלתו. השאלות תוגשנה במבנה הבא, תוך הפרדה בין שאלות 

 ושאלות לעניין המכרז:

 שאלה סעיף הזמנה/ מפרט/חוזה #

1.     

2.     

באחריות המציע  m.org.il-www.kתשובות יפורסמו באתר האינטרנט של העירייה שכתובתו:  .1.8.6

לעקוב באתר האינטרנט של העירייה, אחר שינויים והבהרות הנוגעים למכרז זה, וזאת עד המועד 

 האחרון להגשת ההצעות.

מובהר כי התשובות לשאלות מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. יש לצרף את קובצי התשובות  .1.8.7

   לשאלות, חתומים ע"י המציע, למענה המציע כנספח לסעיף זה.

העירייה שומרת לעצמה את הזכות לערוך, בכל עת קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, שינויים  .1.8.8

ו/או תיקונים במסמכי המכרז, כולל בהסכם המצורף בין אם ביוזמתה ובין אם בעקבות תשובה 

להליך ההבהרות. הוכנסו שינויים ו/או תיקונים כאמור, יהפכו אלה לחלק בלתי נפרד מתנאי מכרז 

 זה.

 

 בוטל – כנס מציעים .1.9

 

 התחייבויות ואישורים שעל המציע לצרף להצעתו .1.10

 על המציע לצרף להצעתו את כל האישורים המפורטים להלן כשהם תקפים למועד הגשת ההצעה:

 תעודה המעידה על רישום תאגיד .1.10.1

http://www.k-m.org.il/
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אישור תקף מאת פקיד שומה או רואה חשבון או יועץ מס מייצג )כהגדרתו בחוק  - ניהול ספרים .1.10.2

(, בדבר ניהול ספרי חשבונות ורשומות על 2005 -הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס, התשס"ה 

  1976 –פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 

 בדבר היעדר הרשעות בעבירות על פי חוק 1.3נספח תצהיר בנוסח הרצ"ב כ - היעדר הרשעות .1.10.3

 מינימום, שכר א וחוק"התשנ הוגנים(, תנאים והבטחת כדין העסקה שלא זרים )איסור עובדים

, כשהוא חתום על ידי 1976 –, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 1987 –התשמ"ז 

 ומאושר על ידי עורך דין;מורשה חתימה מטעם המציע 

תנאי מוקדם להתקשרות בין ספק לבין "גוף  - העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום .1.10.4

 –)להלן  1976 -ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  2ציבורי" הוא עמידה בהוראות סעיף 

חל עליו איסור להתקשר עם  כי במעמד הגשת הצעתו לא,  בחתימתו  מאשר"סעיף האיסור"( ולכן המציע 

 "גוף ציבורי" בהתאם לסעיף האיסור.

  1.4 כנספח המצ"בבנוסח  העירייהלעובד העירייה או לחבר  הצהרה בדבר קרבה משפחתית .1.10.5

1.10.5 

 

 המציעהליך בחירת  .1.11

 המציע שינקוב בשיעור ההנחה הגבוה ביותר העירייה תהא רשאית להכריז על זכייתו.                          

 

 

 במכרז קביעת זוכה התחייבויות ואישורים לאחר  .1.12

 הודעה בכתב.  ךכ לעמכרז תשלח לו/להם ם בוכה/יהז קביעת עם .1.12.1

מיום משלוח הודעת הזכייה על  ימים 10תוך  תחייב/יםבמכרז מ יםכזוכה/ו ייקבע/ש ציע/יםהמ .1.12.2

סמכי מור שנקבע ביעלביצוע החוזה בש תבנקאי ותז בערבכרבות המערלהמיר את ידי העירייה, 

 עםזה ככתבו וכלשונו, המצורף לחו הנספח הביטוחיעל  ולהחתים את חברת הביטוחהמכרז, 

 . העל חוזו ימתתח

 שרבקל ידו ע אהית שהוצקאת הבנוברבכתב והעה ך הודעכ בל עליקתתקבל,  לאצעתו ה ציע אשרמ .1.12.3

 נק ישירות. בלר זחתו זכרמבתו פוהשתתם ע

בויותיו, קרי, לא מסר לעירייה את החוזים על כל הנספחים ייד בהתחמולא יע יעה והמצהי .1.12.4

חתומים, ו/או לא המציא לעירייה ערבות ביצוע, ו/או לא החתים את חברת הביטוח על הנספח 

הביטוחי לשביעות רצון העירייה, ו/או לא ביצע או הפר אחד מתנאי המכרז,  תהא העירייה רשאית 

 . יעלמצ בכתב עהודכרז בהבמלבטל את הזכייה 

עירייה לחלט את הערבות הבנקאית, רשאית הלא עמד המציע באחת מהתחייבויותיו כאמור לעיל,  .1.12.5

וזאת כפיצוי מוסכם בין הצדדים לכיסוי נזקי העירייה, וללא כל צורך בהוכחת נזק, וזאת מבלי לפגוע 

 ך. כבזכותה של העירייה לתבוע את המציע בגין יתר הנזקים שנגרמו לה בגין 

 

 זכויות המזמין  .1.13

 הצעה  והיא רשאית  לדחות או לפסול את כל ההצעות. כל העירייה אינה מתחייבת לקבל  .1.13.1
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______ 15מחירון דקל של פרק _______במכר זה גלוי והינו לתשומת לב המציעים האומדן  .1.13.2

 )לא כולל מע"מ( 13%המתעדכן מעת לעת פחות 

לפי שיקול דעתה  , הכלהמחיר הנקוב בה העירייה תהא רשאית לדחות הצעה בלתי סבירה מבחינת .1.13.3

 .הבלעדי

ה ז רזמכ ואשבודה נהעצוע יבבות ככרוהוא שהצאות מכל מין וסוג הוו את הללעה יכצהבירים חמ .1.13.4

ע קבחיר שיעבר לממ סףלום נותשמציע לא יהא זכאי לכל החוזה ובנספחים, ט בפורתאם למבה

 בהצעתו. 

קרית מובהר בזאת כי קביעת זוכה במכרז כפופה לאישור תקציבי מהגורמים המוסמכים בעיריית  .1.13.5

במידה וההצעה . מבלי לגרוע מכל זכות שהיא העומדת לעירייה לפי דין ו/או הוראות המכרז, מלאכי

 גבוהה מתקציב העירייה למכרז, רשאית העירייה לבטל את המכרז.

ים, לבצעה בשלבאו /ו בצע חלק מהעבודהללעדי, בדעתה ה לושיקי פלתהיה העירייה רשאית,  כן .1.13.6

עבודה, ה למהות אםכל בהתוהף התקציבי המתאים והמאושר קילה דע הפהיקמצם את לצאו 

 ורישות, ו/אד, תונעטיינה כל תהמו, לא מטעמי ל אוציע ו/למת המכרז. ולתוצאו קציב המאושרלת

 ויותיה אלו.  בזכירייה עשימוש השל ייה בעירכלפי הא ין שהוומת מכל סוג ועיבת

מול ו/או כל גורם אחר של העירייה  הועדת המכרזים רשאית לשקול בין יתר השיקולים את ניסיונ .1.13.7

 המציע. 

מקצועי לצורך בדיקת ההצעות, אשר ימליץ לוועדת המכרזים  דרגועדת המכרזים רשאית למנות  .1.13.8

וכל הדרוש לבדיקת כושרו ויכולתו המלצותיו, ואף יפנה למציע לקבלת הבהרות, השלמות והתאמות 

. הצוות המקצועי יהיה רשאי, אך לא חייב, לבקר בכל משרד, מפעל, מתקן או לבצע את העבודות

לבקש ולקבל כל מידע ביחס למציע ו/או לטובין או לשירותים אתר, המוחזק או מופעל ע"י המציע וכן 

המוצעים. ועדת המכרזים תהיה רשאית לפסול כל הצעה, אם סברה שמגיש ההצעה לא שיתף פעולה 

 עם הצוות המקצועי ו/או לא מסר מידע כנדרש.

 ". נוסף כשיר"כבהחלטתה על הזוכה במכרז רשאית העירייה להחליט על מציע  .1.13.9

א רשאית לדרוש מהמציעים לבצע השלמות, הבהרות וכל פרט אחר לרבות כאלה העירייה תה   .1.13.10

 לפי העירייה.כהנוגעים להוכחת תנאי סף הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי ולמציעים לא תהא כל טענה  

בנוסף העירייה תהא רשאית לנהל מו"מ עם הזוכה במכרז בכל ענין הנוגע להתקשרות לרבות עניינים 

 כספיים.

העיריה רשאית להאריך את מועדי המכרז בכל שלב ו/או לקבוע מועדים  חדשים בכל שלב לרבות  .1.13.11

הצעות אין תיבת המכרזים עת פתיחת המכרזים וזאת גם במקרה בו יתגלה כי בתיבת בשלב פתיחת 

 ו/או ישנן מעט הצעות, הכל לפי שיקול דעתה של העירייה.

 

 עיון בהצעה הזוכה  .1.14

ועדת המכרזים ואישור ראש העיר, העיריה תעמיד לעיון המציעים שיבקשו זאת,  בתום המכרז קרי החלטת

את ההצעה הזוכה במכרז, המציע מצהיר כי הצעתו גלויה וכי במידה ותהיינה פניות של מציעים אחרים, 

לראות את הצעתו, אין לו כל התנגדות לכך, והוא נותן רשות מראש להראות את הצעתו, לאחר קבלת 

ת של ועדת המכרזים. במידה והמציע מתנגד לאמור לעיל, עליו לציין מראש ובמפורש במסמכי החלטה סופי

הצעתו אלו סעיפים בהצעתו לדעתו יש בהם סוד מסחרי ו/או סוד מקצועי וינמק את טענותיו באופן מפורט. 
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הציג ועם זאת מובהר למציע כי שיקול הדעת למסור את הצעתו מסורה לוועדת המכרזים והיא רשאית ל

 כל מסמך שלפי דעתה אינו חסוי.

 תנאי סףפרק . 2  

 ערבות בנקאית. 2.1

ערבות בנספח הדוגמת בהתאם ל בלתי מותנית בגין הגשת הצעהבנקאית על המציע להגיש ערבות 

  1.5 המסומן כנספח  המצ"ב

על המציע להגיש ערבות בנקאית בלתי מותנית בגין הגשת הצעה בהתאם לדוגמת הערבות בנספח 

 שלא יפחתעל המציע לצרף במעטפת המכרז ערבות בנקאית אוטונומית על הסך  1.5המצ"ב כנספח 

ריכוז עיקרי התנאים במכרז שהוצאה על ידי בנק ישראלי לבקשת המשתתף  1מהסכום הקבוע בפרק 

לפקודת עירית  ("המדד")ולהלן:  - (כללי) צמודה או לא צמודה למדד המחירים לצרכן  ,במכרז בלבד

בהתאם לנוסח הערבות המצורף, וזאת להבטחת קיום תנאי המכרז, ההצעה וחתימה  , קרית מלאכי

ריכוז עיקרי " 1מהתקופה הקבועה בפרק  שלא תפחתהערבות תהא בתוקף לתקופה  .על החוזה

העירייה תהא רשאית להגיש את הערבות לגבייה כל אימת שהמשתתף לא יעמוד התנאים במכרז". 

באחת מהתחייבויותיו על פי תנאי מכרז זה, וזאת כפיצוי מוסכם בגין נזקיה של העירייה, ללא צורך 

כתב הערבות יהיה  . בכל הוכחת נזק ומבלי לגרוע מזכויות העירייה לתבוע בגין יתר הנזקים שנגרמו לה

העירייה רשאית לדרוש מהמציעים להאריך את תקופת הערבות למשך תקופות   .יע בלבדעל שם המצ

. לא האריך המציע את תוקף ערבות המכרז על פי דרישת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדינוספות 

מובהר ומוסכם כי: ערבות בסכום גבוה מהנדרש  . העירייה, תהא העירייה רשאית לבטל את הצעתו

דה למדד או צמודה לכל חודש אחר או ערבות לתקופה מאוחרת מהתקופה או ערבות שאינה צמו

 .שנדרשה, תחשב כערבות תקינה לכל דבר ועניין

 מחזור כספי  2.2

אספקה, התקנה בביצוע  (1.1.2015החל מיום )לפחות  שנים 3על המציע להיות בעל ניסיון של 

 .בכל שנה משנות הניסיון לפחות (כולל מע"מ) ₪ 600,000 בהיקף כספי של  מזגנים  ואחזקת

  )תצהיר המציע מאומת ע"י עו"ד( המצ"ב  1.6נספח על המציע לצרף את  ת תנאי זהלצורך הוכח

 2,קבוצה ב', סיווג  170רשם הקבלנים במועד האחרון להגשת ההצעות לפי: קוד ענף רשום בהמציע  2.3

 .לפחות

מרשם הקבלנים בדבר רישומו לפי הסיווג לצורך הוכחת תנאי סף זה על המציע לצרף להצעתו העתק 

 הנ"ל.  

 

 

 מסמכי המכרז רכישת          2.4
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 . המציע רכש את מסמכי המכרז

 מסמכי המכרז. קבלה על רכישת לצורך הוכחת תנאי זה על המציע לצרף להצעתו  

 

 כל מסמך שהואיובהר בזאת כי העיריה תהא רשאית לדרוש מהמציעים ליתן הבהרות ו/או להשלים 

 .תנאי הסףהוכחת לרבות כאלה הנוגעים ל
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 טופס פרטים מזהים של המציע  1.1נספח 

 )בשני עותקים( חובה למלא טופס זה

 

 

 

 

  שם המציע

  מס' עוסק מורשה

  מס' חברה

  כתובת

  טלפון

  טלפון סלולרי

  פקס

  דוא"ל

 

 

 

 

 פרטי מורשה חתימה מטעם המציע

 _____________  דוגמת חתימה__________________________ת"ז __________________ םש

 _____________  דוגמת חתימה__________________________ת"ז __________________ שם

 _____________  דוגמת חתימה__________________________ת"ז __________________ שם
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 1.2נספח 

 לנוחיות המציעים 

 

 ניתן לצרף דף זה בשני עותקים 

 

 ביום הגשת ההצעהמעטפת ההצעה ע"ג אחד מודבק 

 השני יימסר למבצע השירותים עם חותמת נתקבל ע"י העירייה

 

 

 מספר מכרז

 

 

 

 מכרזשם ה

 

 

 

 חותמת נתקבל      

 

 

 

 

 חשוב לא לציין את שם המציע על גבי המעטפה
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 1.3ספח נ

 היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים

 
לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת, וכי אהיה  _______________בעל/ת ת"ז שמספרה  ________________אני הח"מ 

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

 (. מציע/ הספקה –שאני מוסמך לחתום ולהצהיר בשמו )להלן  _______________ המציעאני עושה תצהירי זה בשמי/בשם  .1

, ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום הורשעולא אליו בעל זיקה /או כל ו מציעהאני מצהיר כי  .2
הרינו מצהירים כי במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה  –במידה והמציע הורשע ביותר משתי עבירות 

 האחרונה.

 , שחלק מהן מובאות להלן:1976 -ציבוריים, התשל"ו הגדרות המונחים לעניין תצהיר זה הינן על פי המפורט בחוק עסקאות גופים 

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

 כל אחד מאלה: -"בעל זיקה"  (ב)

 חבר בני אדם שנשלט על ידי ; .1

 אם הספק הוא חבר בני אדם, אחד מאלה: .2

 בעל השליטה בו; .א

הספק, ותחומי פעילותו      , דומה במהותו להרכב כאמור של ןהענייחבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי  .ב
 של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של הספק;

 מי שאחראי מטעם הספק על תשלום שכר העבודה; .ג

 אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט בספק;חבר בני  -אם הספק הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  .3

 (; 2002באוקטובר  31הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג ) -"הורשע", בעבירה  (ג)

 ;1991 -חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א  -"חוק עובדים זרים"  (ד)

 ; 1987 -חוק שכר מינימום, התשמ"ז  -מום" "חוק שכר מיני (ה)

 -"מועד התקשרות"  (ו)

 המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז; -לעניין התקשרות בעסקה בעקבות מכרז  .1

המועד שבו הוגשה לגוף הציבורי ההצעה לפיה נערכה ההתקשרות בעסקה,  -לעניין התקשרות בעסקה בלא מכרז  .2
 ות בעסקה;מועד ההתקשר -ואם לא הוגשה הצעה כאמור 

 עבירה לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום; -"עבירה"  (ז)

 החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני האדם; -"שליטה מהותית"  (ח)

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

 _________________, המצהיר/ה
 אישור

 ___________ נושא/ת ת.ז. שמספרה _____בזה כי ביום _______________ הופיע/ה בפני מר/גב' __הנני מאשר 

______/המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/עליה להצהיר את האמת בלבד וכי ____________________

ר/אישרה את נכונות תצהירו/תצהירה דלעיל יהיה/תהיה צפוי/צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, איש

 וחתם/וחתמה עליו בפני.

__________________               ___________________________  __________________ 
 טלפון               כתובת                    שם עו"ד                      

 
             ___________________                    _____________________            __________________ 

 חתימה וחותמת          מספר רישיון                             תאריך  
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 לעובד העירייה או לחבר העירייה הצהרה בדבר קרבה משפחתית - 1.4 נספח
 

 הוראות הסעיפים הבאים:מביאה בזאת לידיעת כל מציע את קרית מלאכי עיריית 

 א' )א( לפקודת העיריות קובע כדלקמן:122סעיף  .1

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו  .א

או ברווחיו, או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה. לעניין זה 

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות." –"קרוב" 

של הכללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות )י.פ.  12ל הוראה זהה קיימת גם בכל

 (.3114תשמ"ד עמ' 

לפקודת העיריות קובע כי פקיד או עובד עירייה לא יהיה נוגע מעונין במישרין או בעקיפין, על ידי  174סעיף  .ב

 יה ובשום עבודה המבוצעת למענה.עצמו או על ידי בן זוגו או שותפו או סוכנו בשום חוזה שנעשה עם העירי

בהתאם לכך הנך מתבקש להודיע בהצהרה שבסמך אם יש או אין לך קרבה משפחתית, לפי ההגדות דלעיל, 

 עם חבר מועצה כלשהו, או עם עובד עירייה.

 הצהרה זו הינה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

( לפקודת העיריות, לפיהן 3א' )122ת סעיף אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראו

א' )א( הנ"ל 122מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף  2/3מועצת העירייה ברוב של 

 ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.

 הצהרה

 בזאת כדלקמן:, מצהיר ומתחייב קרית מלאכיידי עיריית -שפורסם על להשתתף במכרז ןהמעונייאני הח"מ 

 קראתי את האמור לעיל והנני מצהיר: .2

 אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא סוכן או שותף. קרית מלאכיבין חברי מועצת עיריית  .א

)בתאגיד שבשליטתי ואשר באמצעותו הגשתי את הצעתי, אין לאחד מאלה המוגדרים  במונח "קרוב" כאמור  .ב

 וזים בהון או ברווחים, ואין אחד מהמנויים לעיל מכהן בו כמנהל או עובד אחראי. אח 10לעיל חלק העולה על 

 זוג, שותף או סוכן העובד בעירייה.-אין לי  בן .ג

ידוע לי כי ועדת המכרזים של העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה משפחתית כאמור לעיל,  .3

 או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

 כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. אני מצהיר בזאת .4

 לראיה באתי על החתום:

 חתימה וחותמת____________________________ שם המציע ______________________ 
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 מכרזנוסח ערבות   תנאי סף 1.5 נספח
 תאריך _____________

 
 

 לכבוד
 קרית מלאכיעיריית 

 20ז'בוטינסקי 
 .קרית מלאכי

 
 ערבות בנקאית מס' ______________  הנדון:

 
עיקרי התנאים טבלת ריכוז )בהתאם לקבוע באנו ערבים בזאת כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של 

)להלן: "סכום הערבות"(,  ₪ עיקרי התנאים במכרז(טבלת ריכוז )בהתאם לקבוע ב, סכום במילים: ₪ במכרז(
קשר עם שתדרשו מהמציע ____________________ ח.פ/ע.ר _________________ )להלן: "הנערב"(,  ב

 ______________________________שירותי קבלת לפומבי מספר ............................................מכרז 
 .קרית מלאכיב

זה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן )הכולל פירות וירקות( כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י  ם זהסכו
עיקרי טבלת ריכוז )בהתאם לקבוע בבגין חודש הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. לעניין ערבות זו, יהא המדד 

 היסודי".לחודש שלאחריו )או בסמוך למועד זה(, "המדד  15 -שהתפרסם ב  1202שנת התנאים במכרז( 

 "המדד החדש" לעניין ערבות זו, הוא המדד שפורסם לאחרונה וקודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו.

הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יהיו 
י בסכום הערבות, מחולק במדד הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסוד -הפרשי ההצמדה 

היסודי. אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום 
 הערבות, ללא כל הפרשי הצמדה.

מיום קבלת דרישתכם על ידינו לפי כתובתנו המצוינת  משלושה ימיםלפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר  
לעיל, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה, 
מבלי להטיל עליכם חובה לנמק או להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה 

 מאת הנערב.

בלבד ולאחר  )כולל( עיקרי התנאים במכרז(טבלת ריכוז )בהתאם לקבוע בליום וקפה עד ערבות זו תישאר בת 
 תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת.

כל דרישה על פי כתב ערבות זה צריכה להתקבל על ידינו בכתב לפי כתובתנו המצוינת לעיל, לא יאוחר מהתאריך 
 הנ"ל ועד שעת הסגירה לקבלת קהל של סניפנו.

כאמור בערבות זו, אין פירושה דרישה שתגיע לבנק באמצעות פקסימיליה, טלפקס, או מברק, דרישה בכתב 
 ודרישה זו לא תיחשב כדרישה בהתאם לערבות זו.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. 

 בכבוד רב,
__________________________________ 

 חותמת וחתימת הבנק הערב
 

עיקרי התנאים טבלת ריכוז והסכומים בהתאם לקבוע ביש להשלים את המועדים *
 .במכרז
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  תצהיר בפני עו"ד תנאי סף  להוכחת   1.6  נספח
 

 

 לכבוד

 עיריית קרית מלאכי

 הנדון: תצהיר על מחזור כספי

 

 

או המורשה לחתום מציע ה _______________________ ______________ ת.ז/ ח.פ  הנני 

לפחות  שנים 3בעל ניסיון של  ני נכי הבזאת  בשם המציע במכרז מס _____________   מצהיר 

כולל ) ₪ 600,000בהיקף כספי של  מזגנים ה, התקנה ואחזקתאספקבביצוע ,( 1.1.2015)החל מיום 

 .בכל שנה משנות הניסיון לפחות (מע"מ

 

 

             ____________________                                 ______________________ 

 חתימה    תאריך                                                                                        

 

 

 

 ___________ נושא/ת ת.ז. שמספרה _____הנני מאשר בזה כי ביום _______________ הופיע/ה בפני מר/גב' __

______/המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/עליה להצהיר את האמת בלבד וכי ____________________

יהיה/תהיה צפוי/צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/אישרה את נכונות תצהירו/תצהירה דלעיל 

 פני.וחתם/וחתמה עליו ב

__________________               ___________________________  __________________ 
 טלפון               כתובת                    שם עו"ד                      

 
             ___________________                    _____________________            __________________ 

 חתימה וחותמת          מספר רישיון                             תאריך  
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  מסמך ב'

 הצעת המחיר

התקנה אספקה לאני הח"מ מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי ההזמנה להציע הצעות,  והנני מגיש בזאת הצעתי  .1

כמפורט במסמכי ההזמנה להציע  "השירות"( )להלן:ותחזוקת מזגנים במוסדות חינוך ומבני ציבור בתחום העירייה 

 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כולל השירות:. הצעות 

 הנני מצהיר, כי קראתי והבנתי את כל פרטי ההזמנה להציע הצעות, כי מובנים לי כל מסמכי ההזמנה להציע הצעות .2

ותנאיה, 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 ההזמנה להציע הצעות קבעתי את 

 ידי לעיל.-המחיר המוצע על

 ת למתן השירות בהתאם ובכפוף לכל התנאים המחייבים, ללא כל הסתייגות.אני מקבל על עצמי את כל ההתחייבויו .3

הנני מצהיר ומתחייב לבצע את מתן השירות באופן בטיחותי, לשמירת רווחתם שלומם ובריאותם של עובדי העירייה,  .4

 תלמידי בית הספר, וכל אדם ו/או גוף שהוא, ולקיים את כל הוראות ונהלי הבטיחות הנדרשים לשם כך.

ימים קלנדרים מיום קבלת  7אם אבחר כזוכה בהזמנה להציע הצעות הנני מתחייב לבצע את הפעולות הבאות בתוך  .5

 ההודעה על זכייתי: 

 לחתום על החוזה, על כל נספחיו, ולהחזירו לעירייה כשהוא חתום. .5.1

 להמציא לעירייה אישור ערבות ביצוע ואישור על קיום ביטוחים בנוסח המצ"ב למכרז .  .5.2

יא לכם אישור משטרה ביחס אלי וביחס לעובדי אשר יועסקו בביצוע העבודות במוסדות הציבור, בהתאם להמצ .5.3
 .2001-להוראות החוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א

ההזמנה הנני מצהיר, כי אני בעל יכולת כספית, כושר מקצועי, ידע, ניסיון והכישורים הדרושים ליתן את השירות נשוא  .6

 להציע הצעות בהתאם לכל מסמכי ההזמנה להציע הצעות .

דלעיל, כולן או מקצתן, אאבד את זכותי למתן השירות והעירייה  6ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף  .7

תהא רשאית להתקשר עם ספק אחר לשם מתן השירות נשוא הצעתי, או לדרוש ממני כל סעד אחר עקב הפרת 

 ויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי להזמנה להציע הצעות.ההתחייב

הנני מצהיר, כי המחירים המוצעים על ידי עבור מתן השירות נשוא ההזמנה להציע הצעות, כהגדרתו במסמכי ההזמנה  .8

כרוכות , בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג שהוא, הללא יוצא מהכלל להציע הצעות, הם כוללים את כל ההוצאות

במתן השירות על פי תנאי ההזמנה להציע הצעות, בשלמות ומהווים כיסוי מלא לכל התחייבויותיי נשוא החוזה, לרבות 

התקנה ותחזוקה, פירוק מזגנים קיימים, שינוע באמצעות מנוף, תשלום מע"מ וכל תשלום ו/או אספקה, כוח אדם, 

 הצעות בשלמות.  הוצאה אחרת הדרושים למתן השירות נשוא ההזמנה להציע

אם אזכה בהזמנה להציע הצעות, הנני מתחייב ליתן את השירות נשוא ההזמנה להציע הצעות, בהתאם לכל המסמכים  .9

המצורפים לו, התנאים המפורטים בו,  והמפרטים, לפי המחירים שרשמתי בהצעתי לשביעות רצון העירייה ו/או 

 הממונה מטעמה, ועל פי הוראות ההסכם.

העירייה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא וכי היא רשאית לבטל את ההזמנה להציע הצעות , לפי  ידוע לי, כי .10

כמו כן, ידוע לי כי לצורך קבלת השירות הנדרש העיריה תהא רשאית  צרכיה, או לדחות את תחילת ביצוע מתן השירות.

לרבות ספקים שלא השתתפו בהליך  לבצע  מכרז משלים ו/או הליכי הצעות מחיר במסגרתם תפנה לספקים אחרים

 . זה

 ידוע ומוסכם עלי כדלקמן:  .11

במידה ואזכה בהזמנה להציע הצעות , ההתקשרות עימי וכן היקפה מותנים בקיומו של תקציב מאושר ובקבלת  .11.1

 כל האישורים התקציביים הנדרשים לצורך מתן השירות.  
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מנוף להרמת  מתן השירות לעירייה לרבותכי יש ברשותי את כל הכלים, האמצעים וכלי הרכב הנדרשים לצורך  .11.2

 המזגנים לגגות המבנים.

ידוע לי כי לצורך ביצוע עבודות פירוק מזגנים ישנים והתקנת חדשים, דרוש מנוף להרמת והורדת המזגנים  .11.3

 לי של שלוש קומות וכי עלות זו שוקללה בהצעתי.  מגגות של מבני הציבור והחינוך הנישא לגובה מינימ

 כי העירייה אינה מתחייבת להזמין כמות מסוימת של השירות )התקנה ו/או תחזוקה(. .11.4

ומנהל ידוע ומוסכם עלי, כי לא אכנס למוסד החינוכי ו/או למבני הציבור בטרם תיאום מראש עם מנהליו  .11.5

 וע העבודה.באשר למועד הכניסה וביצהמחלקה הטכנית בעירייה 

ידוע לי, כי התקנת המזגנים תעשה על ידי בהתאם לתשתית החשמל הקיימת. כמו כן, אני מתחייב לא לבצע  .11.6

שום שינוי במערכת החשמל והניקוז הקיימת, לא לשנות את המבנה בו מותקן המזגן בכל אופן, במישרין 

 ובעקיפין ולא לגרום לא לכל נזק.

דית להאריך את תוקפו של החוזה למשך שנה נוספות, שנה או חלקה כל ידוע לי, כי לעירייה אופציה חד צד .11.7

 הכל כמפורט בהוראות ההסכם ותנאיו.   חודשים, 60ובלבד שסך תקופות ההתקשרות ליעלו על  פעם,

כי בתום תקופת ההסכם, על פי דרישות ההזמנה להציע הצעות ומסמכיו, לשביעות רצונה של העירייה, תוחזר  .11.8

 ת ביצוע החוזה.לי הערבות להבטח

 תשלום העירייה בגיןדגש כי ויובהר ויעל אף האמור בהסכם זה,  .11.9
לא כולל מע"מ.  במידה  ₪ 70הינו ללא תיקון )פר מזגן(  קריאה 

ביקור הטכנאי יסתיים בטיפול במזגן/נים, העירייה לא תשלם את 
 עלות ביקור הטכנאי.
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 ההנחה אחוז למלא אתהמציע חייב 
 

מוצעת על ידי הנחה בשיעור  

 15פרק לממחירון דקל  אחיד

  עלויות ואחזקה של מיזוג אוויר" "

 .המתעדכן מעת לעת

המציע אינו רשאית לנקוב  יובהר כי 

)לא  13%משהינו פחות שיעור ההנחה ב

"עלויות  15פרק למחירון דקל כולל מע"מ( 

המתעדכן מעת  ואחזקה של מיזוג אוויר" 

 .לעת

 

 

לא כולל  _________ %

 מע"מ

המציע אינו רשאית לנקוב  יובהר כי 

 13%משהינו פחות שיעור ההנחה ב

 פרק למחירון דקל )לא כולל מע"מ( 

"עלויות ואחזקה של מיזוג  15

 .המתעדכן מעת לעת   אוויר"

 

 

 13%משהינו פחות שיעור ההנחה המציע אינו רשאית לנקוב ב יובהר שוב ושוב כי 

   "עלויות ואחזקה של מיזוג אוויר" 15 פרק למחירון דקל )לא כולל מע"מ( 

 .המתעדכן מעת לעת

 הצעתו תיפסל ולא תובא לדיון. 12%לדוגמא: מציע שינקוב בהצעתו 
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 ה ס כ ם

 2021שנת  ____לחודש  ____שנערך ונחתם בקרית מלאכי ביום  

 

 עיריית קרית מלאכי  בין:

 , קרית מלאכי 1מרכז מסחרי 

 מצד אחד       "העירייה"( -)להלן 

 

 ________________ לבין:

 _____________ח.פ 

 ___________מרחוב  

_________________ 

 מצד שני       )להלן: "נותן השירות"(

לרכישה התקנה ותחזוקת  24/2021מס' מכרז  במסגרתוהעירייה פרסמה הזמנה להציע הצעות   והואיל
לרכישה התקנת ונותן השירות זכה בהזמנה להציע הצעות מזגנים במוסדות חינוך ומבני ציבור 

)מחק את המיותר( וביקש לקבל על עצמו מתן השירות כמפורט  מזגנים / תחזוקת מזגנים / שניהם
 ומוסכם בהסכם זה;

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

 וברצון הצדדים לקבוע ביניהם את זכויותיהם וחובותיהם ההדדיות בנוגע למתן השירות; והואיל

 

 אשר על כן הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כלהלן:

 המבוא:

 נפרד ממנו.המבוא לחוזה זה וכל יתר מסמכיו מהווים חלק בלתי 

 הגדרות .1

בחוזה זה ובכל המסמכים המהווים חלק מהחוזה יהיו למונחים להלן, ההגדרות בצידן )אלא אם כוונה אחרת 
 משתמעת מגופו של עניין(:

 לרבות כל מי שיבוא בשמו או מטעמה.  -" "גזבר העיריה .1

 עיריית קרית מלאכי .          -" העירייה" .2

פירוק מזגנים קיימים, הובלתם ופינוים למקום עליו תורה העירייה, התקנת  -" מתן השירות" .3
מזגנים חדשים והובלתם למיקום שיקבע על ידי העירייה ו/או על ידי המנהל ו/או 

גנים, לרבות תחזוקה מונעת כל זאת בהתאם להחלטות מתן שירות לתחזוקת המז
 .העירייה

 מזגנים שרכשה העירייה.  -"המזגנים"  .4
 או מי שהוסמך על ידו לשמש מנהל לצורך חוזה זה. העירייה  מנכ"ל -" המנהל" .5

לרבות נציגיו של נותן השירות ומורשיו המוסמכים, וכן כל מי שפועל בשמו  -" נותן השירות" .6
 ומטעמו למתן השירות.

 נושא ההתקשרות .2

נאי ההסכם העירייה מזמינה בזה מאת נותן השירות את השירות המפורט בהסכם זה להלן, בהתאם לת

 ובכפוף למילוי ולקיום הוראותיו. נותן השירות מתחייב ליתן את השירות לשביעת רצון העירייה.
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 מתן השירות .3

בכפוף לאמור בהסכם זה ובנספחי ההזמנה להציע הצעות , מתחייב נותן השירות לשביעות רצונה של 

להציע הצעות על מסמכיו, השירות העירייה. מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר בהסכם זה ו/או בהזמנה 

 יכלול את המפורט לעיל:

 אספקה והתקנת המזגנים –פרק א' 

 מבלי לגרוע בתיאור השירות כמפורט במפרט העבודות ודף הצעת המחיר, השירות כולל:  

אספקת מזגנים, פירוק המזגן הקיים, פינויו למקום עליו תורה העירייה והובלת המזגן הקיים ממחסני  .1
התפעול של העירייה למקום אליו היא תורה, הובלה והתקנת המזגן החדש על גגות מבנה ציבור אגף 

 ו/או מוסדות חינוך ו/או כל מקום אחר עליו תורה העירייה.

בגין כל נזק שיגרום נותן השירות במישרין ו/או בעקיפין לתשתית ו/או מערכת החשמל ו/או הניקוז  .2

או למבנה, תהא העירייה רשאית לחייב את נותן השירות בקנס במוסד החינוך ו/או מוסד הציבור ו/
ו/או לנכותו מסך התמורה לו הוא זכאי. יובהר, כי אין באמור בסעיף זה כדי  ₪ 1,000כספי בסך של 

 .חוזה זהלגרוע מאחריות הקבלן לתקן את הנזק ו/או הקלקול, כמפורט בהוראות 

 תחזוקת המזגנים –פרק ב' 

 , השירות כולל:  במסמכי המכרזשירות כמפורט מבלי לגרוע בתיאור ה

נותן השירות מתחייב בזה לבצע את כל עבודות השירות והתחזוקה למזגנים, לרבות תיקון קלקולים,  .1
שעות מרגע קבלת הקריאה למוקד קריאות של נותן השירות, המוסכם על שני הצדדים.  24תקלות תוך 

 250ייה לחייב את נותן השיעור בקנס כספי בסך של בגין כל שעת איחור מרגע הקריאה, רשאית העיר
 ו/או לקזז מסך התמורה לה הוא זכאי. ₪

 .בהתאם לדרישות העירייה נותן השירות מתחייב בזה לבצע עבודות אחזקה מונעת .2

במסגרת שרותי האחזקה יערוך נותן השירות בדיקות תקופתיות שיערכו מדי ארבעה חודשים, וכן  .3

מנהל, במסגרתן ינתן הטיפול למזגנים בהתאם לאישור על פי דרישת ה בדיקות נוספות שיתבצעו

 .העירייה

בתום כל טיפול תחזוקה מונע, מתחייב נותן השירות להעביר לעירייה ו/או למנהל דו"ח מפורט  .4
הכולל תיעוד של כל הטיפולים, עבודות האחזקה, הבדיקות, השירות, התיקונים אשר בוצעו למזגן עד 

דו"ח המפרט את כל החלקים אשר סופקו ו/או שופצו ו/או תוקנו )להלן ובהתאמה:  לאותו טיפול וכן
 הפרה של סעיף זה תהווה הפרה יסודית של החוזה."(. דוחות  טיפול מונע"תקופה", "

ידי נותן השירות ויהיו -מובהר ומוסכם בזאת, כי כל הציוד הדרוש לצורך מתן השירות יסופק על .5

באחריותו. למען הסר ספק, מובהר כי נותן השירות בלבד ישא בעצמו בכל נזק ו/או תקלה ו/או קלקול 
 שיגרם, ככל שיגרם לציודו. 

מין וסוג שהוא לצד ג' כלשהו, השירות יבוצע באופן אשר לא יגרום למטרד, הפרעה או נזק מכל  .6
 בין באופן ישיר ובין באופן עקיף.

השירות יבוצע בהתאם לחוזה, באורח מקצועי נכון, לשביעות רצונו המלאה של המנהל ובהתאם  .7
 לכל דין. 

 החלפת חלקים
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סבר נותן השירות כי יש צורך בהחלפת חלקים שלא ניתן לתקנם או לשפצם ו/או חלקים מתכלים  .8
יע על כך מיד למנהל. החליף ו/או שיפץ ו/או רכש נותן השירות חלק ו/או חלף ו/או רכיב, במערכת, יוד

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 .4

ן ובדק לפני הגשת הצעתו את כל מסמכי ההזמנה להציע הצעות והצעתו נותן השירות מצהיר, כי עיי .1
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 

 רוש למתן השירות נשוא ההזמנה להציע הצעות בשלמות.המזגן בפועל לעירייה וכל דבר אחר הד

נותן השירות מצהיר בזאת, כי הוא בעל היכולת הכספית והמיומנות לביצוע התחייבויותיו נשוא הסכם  .2
 זה והוא מתחייב לבצען ברמה גבוהה תוך עמידה במועדים שנקבעו.

ומנהל ספרים כחוק וכי ברשותו נותן השירות מצהיר ומתחייב בזאת, כי הוא עוסק מורשה לצורך מע"מ  .3

כל האישורים הנדרשים עפ"י כל דין לביצוע התחייבויותיו עפ"י ההסכם וכי העסקת העובדים מטעמו 
 מתנהלת על פי כל דין.

שנה תקופות של למשך את תוקפו של החוזה מפעם לפעם ידוע לי כי לעירייה אופציה חד צדדית להאריך  .5

יובהר כי העירייה תהא  .  חודשים 60תקופות ההתקשרות לא יעלה על ובלבד שסך כל נוספת או חלקה, 

רשאית לסיים את ההתקשרות בכל עת ומכל סיבה שהיא ולנותן השירות לא תהא כל טענה כנגד החלטת 

 העירייה.

 התחייבות לביצוע .6

ועית נותן השירות מצהיר, כי הוא מכיר את מהות מתן השירות, כי הוא בעל ידע, ניסיון והכשרה מקצ .1
לביצוע התחייבויותיו המפורטות בהסכם, וכי הוא יפעל במלוא כושרו ומרצו לצורך מתן השירות על פי 

 הסכם זה.

 נותן השירות מצהיר, כי ייתן את השירות בתיאום עם המנהל ובמועדים הקבועים בהסכם זה.  .2

ראויים, עפ"י פקודת נותן השירות מצהיר, כי יהא אחראי על חשבונו ליתן את השירות בתנאי בטיחות  .3
הבטיחות בעבודה, ישיג את כל האישורים והרישיונות הנדרשים למתן השירות לפי הוראות כל דין, 

 תקנים והנחיות מטעם הרשויות המוסמכות.

נותן השירות מצהיר ומתחייב בזאת, כי הוא ו/או כל אחד מעובדיו ו/או כל אחד מקבלני המשנה שלו  .4
ועל בביצוע העבודות ו/או מתן השירות, הינו בעל "אישור משטרה" עדכני ו/או עובדיהם, אשר יועסק בפ

. נותן 2001-בהתאם להוראותיו של החוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א

השירות יידרש להעביר אישור כאמור במסגרת תהליך אישור קבלני המשנה ו/או עובדיו על ידי 
 העירייה, כאמור להלן.

 השירות מתחייב לקרוא ולמלא אחר כל הוראות הזהירות והבטיחות המצ"ב כנספח א'. נותן .5

 
 התמורה .7

תמורת ביצוע כל התחייבויותיו עפ"י הסכם זה, תשלם העירייה למבצע השירותים בהתאם  .א
להצעת המחיר שהגיש מבצע השירותים במסגרת המכרז, בהתאם לביצוע העבודות בפועל, 

מנת העבודה, ולאישור המנהל לתשלום ולכל יתר הוראות חוזה בכפוף לאישור תקציבי, להז
  זה.
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התשלום ישולם למבצע השירותים לאחר שמבצע השירותים יגיש דו"ח חודשי שיפרט את היקף  .ב

העבודות שביצע ואת התשלום שאמור להשתלם לו עפ"י החוזה עבור אותו חודש, ויצרף לדו"ח 
חשבון. החשבון יועבר בשני העתקים לאישור המנהל, עם אישור החשבון ו/או חלק ממנו יגיש 

ונית מס כדין לעירייה בגין הסכום שאושר ע"י המנהל. העיריה תשלם מבצע השירותים חשב
יום מיום מסירת החשבונית  60למבצע השירותים את סכום החשבונית שאושר שוטף + 

 לעירייה. 
 

מובהר כי העיריה רשאית לבצע את העבודות במסגרת התקציב כולו או חלקו ואף לא כלום  .ג
והשירותים לביצוע, נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ממסגרת התקציב, היקף העבודות 

העירייה ולמבצע השירותים לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות בשל החלטת 
  העירייה לבצע רק חלק מן השירותים או חלקים מתוך שירות ספציפי או כלל לא.

 
השירותים  בגין ביצוע שום תשלום אחר או נוסף פרט לתמורה האמורה לעיל לא ישולם למבצע  .ד

 הסכם זה, לא במהלך ביצוע השירותים ולא לאחר תום תקופת ההתקשרות.
 
 

  
 אופן תשלום התמורה .8

 
 

לכל חודש, יגיש מבצע השירותים למנהל חשבון מפורט בו יפורט  10-אחת לכל חודש, עד ה .א
היקף העבודה שביצע בחודש הקודם, התאריכים והשירותים שביצע בפועל בהתאם להנחיות 
המנהל, בהתאם לחוזה זה ונספחיו ולהזמנה הלוגיסטית וכן את פירוט התשלום שאמור 

הצעת המחיר שהגיש. בנוסף יצרף  מבצע השירותים לדו"ח  להשתלם לו עפ"י חוזה זה ועפ"י
 חשבון. 

 
המנהל יבדוק את החשבון המפורט אל מול הזמנת העבודה, וההנחיות שניתנו על ידו למבצע  .ב

השירותים ויעביר למבצע השירותים הערות או בקשות לתיקונים בהתאם לשיקול דעתו. רק 
העבודה שבוצעה וכי העבודה בוצעה לשביעות לאחר קבלת אישור המנהל כי החשבון תואם את 

רצון העירייה, ימסור מבצע השירותים חשבוניות מס התואמת את השירותים שאושרו על ידי 
 המנהל.

 
יום ממועד אישור החשבונית ע"י  60התשלום ישולם למבצע השירותים בתנאי שוטף ועוד  .ג

 המנהל  
 

התמורה הנ"ל מהווה תשלום מלא וסופי עבור ביצוע כל התחייבויותיו של מבצע השירותים על  .ד
פי חוזה זה, ולא תשולם למבצע השירותים כל הצמדה ו/או ריבית ו/או שום תוספת אחרת. 
עוד מובהר כי התמורה כוללת בין היתר, תשלום עבור שכר עבודה, שעות נסיעה, הוצאות נסיעה 

השירותים וכל מי מעובדיו או מי מטעמו וכן הוצאות ככל הדרוש למבצע ואש"ל של מבצע 
השירותים וכל מי מטעמו לצורך ביצוע העבודה ו/או לצורך מתן השירותים, וזאת בין אם 
הצורך בהם נובע מיוזמתו של מבצע השירותים או מיוזמת המנהל. לא תתקבל כל דרישה ו/או 

. נוסף על התמורה הנקובה לעיל. לא תשולם כל טענה נגד העירייה לתשלום סכום כלשהו 
 תוספת על התמורה הנ"ל.  

 
 מבוטל .9

 הסבת החוזה והעברת זכויות .10

יובהר כי נותן השירות אינו רשאי לספק את השירות באמצעות  .ע ע"י נותן השירות עצמות יבוצהשירו .1
 של מנהל מחלקה הטכנית בעירייה. בכתב ומראשקבלן משנה ללא קבלת  אישור 

נותן השירות לא יסב ולא יעביר את החוזה, כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה על פיו ו/או התחייבות  .2
על פיו לאחר במישרין או בעקיפין, פרט אם קיבל תחילה הסכמה לכך בכתב מאת המנהל. מסירת 

ת עבודה כאמור לקבלן משנה אינה פוטרת ואינה משחררת את נותן השירות מאחריות ו/או מהתחייבו
כלשהי מהתחייבויותיו על פי החוזה. נותן השירות הינו ויהיה אחראי לכל הפעולות שבוצעו על ידי קבלן 
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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.

יהיה זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כל שהוא מהעירייה לפי הסכם זה לאחר,  נותן השירות לא .3
 אלא אם קיבל הסכמה לכך בכתב של גזבר העירייה.

 אי קיום יחסי עובד ומעביד .11

הנותן השירות מצהיר בזאת, כי הינו נותן שירות עצמאי וכי אין בחוזה זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור  .1
 יחסי עובד מעביד בינו לבין העירייה.  

כמו כן, מצהיר בזאת הנותן השירות, כי הוא המעביד של עובדיו וכי אין בחוזה זה כדי ליצור יחסי עובד  .2
 יו ו/או מי מטעמו. ומעביד בין העירייה לבין מי מעובד

נותן השירות מתחייב לשלם עבור עצמו ועבור עובדיו את תשלומי מס ההכנסה הביטוח הלאומי וכל  .3
מס או תשלום אחר שיידרש לשלם ואין הנותן השירות, עובדיו, מורשיו ו/או הפועלים מטעמו זכאים 

נוהג לעובד ממעבידו. כן  לקבל מן העירייה כל תשלום ו/או זכויות שהם המגיעים עפ"י כל דין ו/או

מתחייב הנותן השירות, למלא בכל עת אחר הוראות כל דין בקשר להעסקת עובדים ו/או מועסקים 
 ולהעסיקם בהתאם לחוקים הרלוונטיים.

אי קיום חובות הנותן השירות בעניין זכויות עובדים לפי חוקי העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים  .4

 כם ההתקשרות, יהוו הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות.הקיבוציים הרלוונטיים לענף והס

במידה והעירייה תתבע לשלם סכום כלשהו מן נותן השירות ו/או מעובדיו, שמקורם בטענת יחסי עובד  .5

ומעביד, מתחייב הנותן השירות לשפותה בגין כל סכום כאמור והעירייה רשאית לנכות כל סכום 
 ן השירות. שתחויב בו כאמור מן התמורה המגיעה לנות

 ערבות לקיום החוזה .12

להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי החוזה, כולן או מקצתן, נותן השירות ימציא לעירייה, עם חתימת  .1
החוזה, ערבות בנקאית, אשר תהא בתוקף למשך תקופת מתן השירות מכוח ההסכם )בנוסח המצורף 

אלף שקלים חדשים"(. הערבות תהיה ש"ח )ובמילים: "עשרים וחמישה  25,000( בסך  לחוזה כנספח ג

צמודה למדד המחירים לצרכן כשמדד הבסיס הינו המדד הידוע במועד הגשת הצעת נותן השירות 
לההזמנה להציע הצעות , והמדד החדש לעניין הערבות יהא המדד הידוע בעת דרישת חילוט הערבות. 

ו/או גזבר העירייה רשאים לפי שיקול  יהיו ראש העירייה –יפר נותן השירות את החוזה או תנאי מתנאיו 

 דעתם המוחלט לחלט הערבות. ההוצאות הכרוכות במתן הערבות יחולו על נותן השירות בלבד.

 הערבות תהיה חתומה כדין. .2

הערבות תהא בלתי מותנית ותעמוד לפירעון מיידי עפ"י דרישת העירייה באמצעות ראש העירייה ו/או  .3

 גזבר העירייה.

סכם לתקופות נוספות, ידאג נותן השירות להאריך את תוקף הערבות כך שתהא הוארכה תקופת הה .4
 בתוקף למשך כל תקופת ההארכה.

 הוראות סעיף זה, על תתי סעיפיו, תחולנה גם על הערבות שהינה בתוקף במשך תקופות ההארכה. .5

 אחריות  .13

חודשים מיום  12נותן השירות יעניק לעירייה אחריות על עבודת התקנת המזגן במהלך תקופה של  .1
 התקנת כל מזגן. 
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פגמים, ליקויים, וקלקולים כלשהם שהתגלו תוך תקופת האחריות הנ"ל, לגבי התקנת כל מזגן, מתחייב  .2
נותן השירות לתקנם ו/או להתקין מחדש, על חשבונו, ללא דרישת כל תמורה מהעירייה, הכול לפי 

 דרישת המנהל בכתב.

עיף דלעיל, רשאית העירייה לקבל את השירות נשוא חוזה זה לא ימלא נותן השירות אחר הוראות הס .3
 ע"י נותן שירות אחר או בכל דרך אחרת, על חשבון נותן השירות.

יום. במידה וחזרה התקלה  30לאחר תיקון כול תקלה יישא הקבלן באחריות על טיב התיקון במשך  .4
 בתוך תקופה זו ,יישא נותן השירות בכול ההוצאות הדרושות לתיקונה.

 פגמים .14

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 

 ידי המנהל. -ייקבע על

 אחריות ושיפוי בנזיקין    .15

נותן השירות לבדו יהיה אחראי כלפי העירייה לכל נזק גוף ו/או נזק רכוש ו/או אובדן ו/או הפסד  .1

העלולים להיגרם לעירייה ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או לעובדי נותן 
כתוצאה השירות  ו/או נותני שירות משניים מטעם נותן השירות ו/או לעובדיהם ו/או למי מטעמם, 

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. 

נותן השירות לבדו יהיה אחראי כלפי העירייה לאבדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותאור הנמצא או  .2
ידו ו/או על ידי מי מטעמו לצורך מתן השירות נשוא ההסכם. למען הסר ספק מסירת שהובא על 

המזגנים הינה רק לאחר קבלת אישור מאת המזמינה בכתב כי המזגנים סופקו ונתקבלו באמצעותה 
 ולשביעות רצונה המלאה.  

מור ומתחייב נותן השירות  פוטר בזאת את העירייה ואת הפועלים מטעמה מכל אחריות לגבי נזקים כא .3
ימים קלנדריים על כל סכום שתחויב לשלם  7לשפותה ו/או לפצותה ו/או את הפועלים מטעמה תוך 

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. 

נותן השירות זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל סיבה העירייה רשאית לקזז מן התשלומים אשר  .4
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   .16

להבטחת אחריותו של נותן השירות כאמור לעיל ועל פי כל דין ומבלי לגרוע מהתחייבותו וחובותיו,  .1
מתחייב נותן השירות לערוך ולקיים על חשבונו במשך כל תקופת ההסכם וכל עוד קיימת אחריות שבדין 

וחים כלפיו ביטוחים מתאימים להבטחת אחריות כאמור לפי שיקול דעתו, ובלבד שלא יפחתו מהביט
המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה  'בנספח והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים, 

 )להלן: "טופס האישור על קיום ביטוחים"(.  

נותן השירות ימציא במעמד חתימת הסכם זה את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין בידי  .2

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

 מהעירייה.

עריכת הביטוחים ו/או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום ביטוחים לעירייה  .3
לא יהוו אישור כלשהו מהעירייה על התאמת הביטוחים ולא יטילו עליה אחריות כלשהי בקשר לכך 

 פי כל דין. -פי הסכם זה או על-ת אחריותו של נותן השירות עלו/או לא יהא בכך כדי לצמצם א

נותן השירות יערוך או יוודא שנערך, ביטוח לכל כלי רכב המשמש במישרין או בעקיפין  -ביטוח כלי רכב .4
למתן השירות ולכל אורך תקופת ההתקשרות מפני כל חבות שחובה לבטחה על פי דין לרבות ביטוח 

נזק לרכוש  אחריות מפני נזקי גוף בגבולות אחריות בלתי מוגבלים )ביטוח חובה( וכן מפני חבות בגין
 600,000 -הכולל כיסוי לנזקי גוף אשר אינם מכוסים בביטוח חובה בסכום גבול אחריות שלא יפחת מ

למען ספק מוסכם כי המונח "כלי רכב" כולל מנופים, מלגזות, טרקטורים, מחפרים, גוררים וכן כלים  ₪
 נעים ממונעים מכל סוג.

בה חוקית לבטחו בביטוח חובה יערך עבורו גם ביטוח "כלי רכב" וציוד מכני הנדסי כאמור, אשר אין חו .5
 ש"ח למקרה. 2,000,000-אחריות מפני נזקי גוף מיוחד בגבולות אחריות שלא יפחתו מ

נותן השירות לבדו אחראי על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל וכן ישא בדמי ההשתתפויות העצמיות  .6
 הקבועות בפוליסות הביטוח.

לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של נותן השירות  נותן השירות לבדו יהיה אחראי .7
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 
י מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית השירות יהיה אחראי לנזקים בלת

 הקבועה בפוליסות.

נותן השירות מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות  .8
האמור, לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח. ולדרישת העירייה  

 ה כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורךלעשות כל פעול

הפר נותן השירות את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות העירייה, יהיה ספק אחראי לנזקים  .9

באופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה לו טענה כלשהי כלפי העירייה על כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם לו 
 עקב זאת.

וטלים עליו כמעביד לפי חוק הביטוח הלאומי ו/או כל חוק אחר על נותן השירות לשאת בתשלומים המ .10
 הדן בביטוח עובדים על ידי מעבידים.

 הוראות בטיחות .17

על נותן השירות לפעול במילוי התחייבויותיו נשוא הסכם זה באופן בטיחותי, לקיים את כל כללי  .1
עירייה, תלמידי בית הבטיחות בעבודה, ולשמור על רווחתם שלומם ובריאותם של עובדיו, עובדי ה

 , וכל אדם ו/או גוף שהוא, ולקיים את כל הוראות ונהלי הבטיחות הנדרשים לשם כך. וגנים הספר

מבלי לפגוע ביתר הוראות ההסכם, מוסכם כי נותן השירות יהיה אחראי בהקשר למתן השירות נשוא  .2
ידו באישור -שיועסקו עלהסכם זה, לבטיחות ולשלום עובדיו, קבלני/ספקי המשנה ועובדיהם )ככל 

 העירייה(, יתר המועסקים והפועלים לביצוע ההתחייבויות נשוא ההזמנה להציע הצעות , וצד ג' כלשהו.

נותן השירות מתחייב לוודא ולנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת שהציוד וכלי העבודה המצויים  .3
ן, ללא פגמים או ליקויים העלולים בשימושו לצורך מתן השירות, יהיו באיכות טובה, במצב טוב ותקי

 לסכן מאן דהוא, וכי ישמשו אך ורק למטרה לשמה הם מיועדים.
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במקרה בו התרחשה תאונה ו/או מפגע אשר גרם ו/או עלול היה לגרום לפגיעה בגופו ו/או ברכושו של  .4
 מאן דהוא מתחייב נותן השירות לדווח על המקרה באופן מיידי למנהל. 

בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, כי נותן השירות מפר התחייבות כלשהי  במידה וימצא המנהל, .5
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 

 סכם זה, ומועד סיום ההתקשרות יהיה מועד קבלת ההודעה.התקשרותה עם נותן השירות על פי ה

 ביטול החוזה/סילוק יד נותן השירות .18

בכל אחד מהמקרים מבלי לגרוע מכל זכות שהיא העומדת לעירייה לפי הוראות הסכם זה ולפי כל דין,  .1
 דלהלן תהא העירייה רשאית בהודעה בכתב לבטל את החוזה, לתפוס את מקום העבודה, 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:

כשנותן השירות פושט רגל, או כשניתן נגדו צו קבלת נכסים, או שעושה סידור על  (1.1
 בפירוק.נושיו או לטובתם, או במקרה של גוף מאוגד כשהוא 

כשנותן השירות מסב את החוזה כולו או מקצתו לאחר או מעניק טובת הנאה על  (1.2
 פיו לאחר או מעסיק נותן שירות משנה בביצוע העבודה ללא הסכמת העירייה מראש בכתב.

 כשנותן השירות מסתלק מביצוע החוזה. (1.3

כשאין נותן השירות מתחיל במתן השירות, או כשהוא מפסיק את מהלך אספקתו  (1.4

 ינו מציית להוראה בכתב מהמנהל להתחיל או להמשיך במתן השירות.וא

 כאשר נותן השירות לא עומד במועדים אשר נקבעו בהסכם או על פיו. (1.5

כשיש בידי העירייה הוכחות להנחת דעתה, שנותן השירות או אדם אחר בשמו של  (1.6
כלשהי בקשר לחוזה או נותן השירות נתן או הציע לאדם כלשהוא שוחד, מענק, דורון, או טובת הנאה 

 לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה.

נותן השירות משתמש בציוד, כלים ובחומרים מטיב ירוד למתן השירות או לא  (1.7
 מקיים את תנאי הבטיחות בעבודה.

דלעיל, וכן לא מחמת ליקוי ו/או מחדל של נותן  14.1בוטל ההסכם שלא מחמת הסיבות המנויות בסעיף  .2
השירות לתשלום עבור חלק השירות שניתן בפועל עד למועד הודעת ביטול ולא השירות, יהא זכאי נותן 

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 .19

תרופה המגיעים להם עפ"י כל דין במקרה אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות הצדדים לכל סעד ו/או  .1

 של הפרת החוזה.

מבלי לפגוע באמור לעיל על הפרת הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(,  .2
 .1970-תשל"א

בנוסף לאמור לעיל, תהא העירייה רשאית להתקשר עם נותן שירות אחר ו/או להעסיק עובדים מטעמה  .3
 ההסכם, על חשבון נותן השירות.במתן השירות נשוא 

התקשרה העירייה עם נותן שירות אחר ו/או העסיקה עובדים מטעמה במתן השירות נשוא הסכם זה,  .4
ימים קלנדריים מיום שיידרש לכך על ידי  10ישא נותן השירות בהוצאות שנגרמו לעירייה וישלמן תוך 

 זבר העירייה.העירייה. סכום ההוצאות יקבע באופן סופי ומוחלט על ידי ג
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 פיצויים מוסכמים .20

ככל שנותן השירות לא יסיים את אספקת המזגנים במועד שנקבע על ידי המנהל ו/או במועד לסיום על  .1
כפיצויים  ש"ח 1,000 פי לוח הזמנים הקבוע בהסכם זה, ישלם נותן השירות לעירייה סכום של

ע למתן השירות או חלק מסוים של איחור שבין המועד שנקב מוסכמים וקבועים מראש, בעד כל יום
 ממנו לבין מועד הסיום למעשה.  

הצדדים מצהירים, כי סכומי הפיצויים המוסכמים הנקובים בסעיף זה וביתר הוראות החוזה הינם נזק  .2
 שהצדדים רואים אותו כתוצאה מסתברת של ההפרה בעת החתימה על החוזה.

למדד המחירים לצרכן, כאשר מדד הבסיס  סכום הפיצויים המוסכמים הנקובים בחוזה יהיו צמודים .3
 הינו המדד האחרון הידוע במועד חתימת החוזה.

העירייה רשאית לנכות את סכום הפיצויים המוסכמים מכל סכום שיגיע לנותן השירות, בכל זמן שהוא  .4
וכן תהא רשאית לגבותו מנותן השירות בכל דרך אחרת ותהא רשאית לנכות את סכום הפיצויים האמור 

שלומים המגיעים לנותן השירות מהעירייה ו/או לגבותם מהערבות הבנקאית. כל ערבות שמסר מהת
 נותן השירות בקשר עם חוזה זה ו/או אחר תשמש בין היתר לכיסוי סכומים כאמור. 

נותן השירות מהתחייבויותיו עפ"י חוזה זה ואין בו כדי לגרוע מכל תשלום הפיצויים לא ישחרר את  .5
 חר העומדים לרשות העירייה עפ"י חוזה זה ובהתאם לכל דין. זכות ו/או סעד א

 קיזוז .21

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.

 שמירת זכויות .22

של העירייה מהפעלת זכות כלשהי ו/או מתן ארכה כלשהי לא שום ויתור או מחדל או הימנעות מפעולה 

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.

 יפים  עיקריים סע .23

)על תתי סעיפיהם( מהווים סעיפים  11-17, 10, 9, )על תתי סעיפיו(6)על תתי סעיפיהם(, ,  3-4, 2הסעיפים 

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. 

 שינוי .24

וי בעל פה או מכללא. הוראה של המנהל ו/או בא כל שינוי בהסכם זה יהיה בכתב ולא תשמע כל טענה על שינ

כוחו שתוצאתה הגדלת התמורה, לא יהיה לה תוקף אלא אם כן ניתנה בכתב ונחתמה כדין בידי ראש העירייה 

 וגזבר העירייה. 

 הודעות .25

 כתובות הצדדים הם כמפורט במבוא לחוזה זה. .1
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שעות  72כל מכתב שישלח ע"י אחד מהצדדים למשנהו לפי מענו לעיל, ייחשב כאילו נתקבל ע"י הנמען  .2
 מיום השלחו כדבר דואר רשום.

 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 
 
 
 

______________________________ _______________________________ 
    השירותנותן  העירייה 
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 נספח א'
 נספח זהירות ובטיחות

 
 

 הוראות בטיחות והצהרת בטיחות

 הצהרת הקבלן

 
הקבלן מצהיר, כי ידוע לו שחל עליו איסור מוחלט להתחיל בביצוע העבודות נשוא ההזמנה להציע  .1

הצעות  זה לפני שעבר תדריך בטיחות אצל ממונה בטיחות מוסמך וקיבל הדרכה בנושאים בטיחותיים 
לעבודה וסביבתה, קרא והבין את נספח הבטיחות הכללי דנן וחתם על הצהרה בפני הממונה על  הנוגעים

 הבטיחות.
 

הקבלן מצהיר ומתחייב למלא את כל ההתחייבויות נשוא ההזמנה להציע הצעות על פי כללי  .2
 כללי.הבטיחות והגהות, על פי הוראות הדין, הנחיות והוראות הממונה על הבטיחות ונספח הבטיחות 

 

 נושאי בטיחות: דגשים

 
על הקבלן במסגרת התחייבויותיו נשוא ההזמנה להציע הצעות  זה לפעול בהתאם לכל חוקי  .3

"( חוק ארגון הפיקוח)להלן: " 1954-הבטיחות בעבודה לרבות על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד
 "( והתקנות על פיהם.הבטיחות פקודת)להלן: " 1970-ופקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, תש"ל

 
על הקבלן לפעול במילוי התחייבויותיו נשוא ההזמנה להציע הצעות באופן בטיחותי, לשמירת  .4

רווחתם שלומם ובריאותם של עובדיו, עובדי העירייה וכל אדם ו/או גוף שהוא, לקיים את כל הוראות ונהלי 
 יחות.הבטיחות הנדרשים לשם כך ובהתאם להוראות הממונה על הבט

 
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, 

לת ידאג לנקיטת אמצעי הבטיחות המתחייבים לשמירת שלום הציבור וידריך את עובדיו בהתאם לפני תחי
 העבודה.

 

מבלי לפגוע ביתר הוראות ההסכם והנספח דנן יובהר, כי הקבלן אחראי בקשר לעבודות נשוא  .6

הסכם זה, לבטיחות ולשלום עובדיו, קבלני המשנה ועובדיהם ושאר המועסקים והפועלים לביצוע 
 ההתחייבויות נשוא ההזמנה להציע הצעות .

 
לכסות פתחים, לסמן באופן בולט ובשלטי אזהרה מבלי לפגוע באמור לעיל, על הקבלן חלה החובה  .7

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 

חומרים, למניעת התפשטות בערה וכן לכיבויה. כן מתחייב הקבלן  האמצעים הדרושים למניעת התלקחות
 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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מתחייב לוודא ולנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת שהציוד וכלי העבודה המצויים  הקבלן .9

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.

 
נאותים ובטוחים לכל מקום שאדם צריך להימצא הקבלן מתחייב לדאוג לקיומם של אמצעי גישה  .10

 בו במסגרת ביצוע העבודות נשוא הסכם זה.
 

הקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת התפוצצות ו/או למניעת פגיעה באדם  .11
וברכוש כתוצאה מהתרחשות התפוצצות העלולה לפגוע במאן דהוא, הכל בהתאם להוראות הדין וכללי 

 הבטיחות.
 

רה בו התרחשה תאונה ו/או מפגע אשר גרם ו/או עלול היה לגרום לפגיעה בגופו ו/או ברכושו במק .12
של מאן דהוא מתחייב הקבלן לדווח על המקרה באופן מיידי לממונה על הבטיחות, למנהל כהגדרתו 

 בהסכם נשוא ההזמנה להציע הצעות   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 הבטיחות  .13
 שעות ממועד האירוע לרבות הסקת מסקנות והמלצות למניעת קרות אירועים דומים בעתיד. 72תוך 

 

במידה וימצא הממונה על הבטיחות בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי כי הקבלן מפר התחייבות  .14
חייבויותיו נשוא הנספח דנן, תוכל העירייה באמצעות המנהל ליתן התראה בנוגע לאמור כלשהיא מהת

ימים קלנדרים ממועד קבלת ההתראה, תוכל העירייה  7לקבלן. היה והקבלן לא תיקן ההפרה כנדרש תוך 
באמצעות המנהל, ועל פי הנחיות הממונה על הבטיחות ושיקול דעתו להפסיק את התקשרותה עם הקבלן 

 פי הסכם זה, ומועד סיום ההתקשרות יהיה מועד קבלת ההודעה.על 
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.
 

הבטיחות כדי להוות  למען הסר כל ספק יובהר, כי אין בהוראות נספח זה, ובתדריך הממונה על .15
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
 

מתחייב להעמיד לרשות עובדיו ציוד מגן אישי, בהתאם להוראות כל דין ובפרט בהתאם הקבלן  .17

"(, על מנת תקנות ציוד מגן אישי)להלן: " 1997-לתקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי(, תשנ"ז
להבטיח את העובדים מפני סיכוני בטיחות ובריאות הנובעים משימוש בציוד, בחומר, בתהליך ייצור או 

גורם אחר במקום העבודות ובקשר לביצוע / אי ביצוע העבודות נשוא הסכם זה. כן מתחייב הקבלן  בכל
 להתקין שלטי הדרכה לשימוש בציוד, ולוודא כי עובדיו ישתמשו בו.

הקבלן ידאג לאספקת ציוד מגן אישי כאשר הדבר דרוש כאמור לעיל, באיכות נאותה, בעל מבנה  .18
ותה מפני הסיכונים שאותם הוא בא למנוע, ועל פי כל תקן הנדרש ותכונות הנדרשים למתן הגנה נא

 בהוראות הדין ובתקנות "ציוד מגן אישי".
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הקבלן יוודא כי ציוד המגן האישי מוחזק במצב נקי ותקין וידאג להדריך, לעדכן ולהסביר לעובדיו  .19
וכן מהם האמצעים  מהם סיכוני הבטיחות הבריאות והגהות הכרוכים בביצוע עבודתם במסגרת הסכם זה,

 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 מכל  .20
בחינה שהיא על בריאות עובדיו ו/או מועסקיו במקום העבודה לרבות בתנאי העבודה, בתהליכי העבודה, 

 בחומרים ובציוד, במסגרת מילוי התחייבויותיו נשוא הסכם זה.במתקנים, במבנים, 
 

במידה והקבלן לא ימלא התחייבויותיו על פי סעיף זה, תוכל העירייה באמצעות המנהל בהתאם  .21
ימים,  7להוראות הממונה על הבטיחות, לאחר מתן התראה לביצוע התחייבות אשר לא מולאה תוך 

 להפסיק את עבודת הקבלן.
 

 ב בדיקות תקופתיות של בודק מוסמךציוד המחיי
 

על הקבלן לדאוג לכך שכל הציוד, המכונות, האביזרים כלי העבודה וכיו"ב ובכלל זה מכונות הרמה  .22

שבהתאם להוראות הדין, ובפרט הוראות "פקודת הבטיחות", צריכים לעבור בדיקת תקינות ע"י בודק 
כנדרש ובמועד. במידה ופריט ציוד, מכונה,  מוסמך כהגדרתו בפקודת הבטיחות, יבדקו ע"י בודק מוסמך

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 

כל נזק לגוף ו/או רכוש של כל גורם ו/או אדם הנגרם הוראות ההסכם ונספח זה הקבלן ישא באחריות ל
 כתוצאה מאי מילוי התחייבויותיו בהתאם למפורט בסעיף זה.

 

מבלי לפגוע באמור לעיל, חובה על הקבלן לוודא כי כל המכונות, הציוד, האביזרים וכיו"ב המצויים  .23
די יום ומדי תקופה על מנת בבעלותו ו/או בחזקתו בקשר לביצוע / אי ביצוע הוראות הסכם זה יבדקו מ

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 

וצאה מאי מילוי התחייבויותיו בהתאם למפורט לכל נזק לגוף ו/או רכוש של כל גורם ו/או אדם הנגרם כת
 בסעיף זה.

 

על הקבלן להמציא לממונה על הבטיחות אישורים של הגורמים המוסמכים )בודק מוסמך ו/או  .24
הגוף המקצועי האמון על ביצוע הבדיקה כגון חשמלאי מוסמך וכיו"ב( המעידים על כך כי הציוד, המכונות, 

לעיל  23-ו 22האביזרים וכיו"ב נבדקו במועד, ע"י הגורם המוסמך, בהתאם לדרישות הנקובות בסעיפים 
 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 המצויים  .25

יות נשוא הסכם זה יהיו "ממוגנים לבטח" וכנדרש על פי כל בשימוש במסגרת ביצוע/אי ביצוע ההתחייבו
דין. מבלי לפגוע באמור לעיל, על הקבלן לדאוג ולוודא כי כל המכונות, הציוד, האביזרים, הכלים, המערכות 
וכיו"ב המצויים בשימוש במסגרת ביצוע/אי ביצוע ההתחייבויות נשוא הסכם זה יהיו בטוחים לחלוטין 

 ת, ולא ניתן יהא להתחשמל כתוצאה מהשימוש בהם.מפני סכנת התחשמלו
 

מבלי לפגוע באמור לעיל, כלי היד החשמליים יכללו בידוד כפול והפעלתם תהיה דרך מפסק מגן  .26
 לזרם דלף )פחת( ומגן לעומס יתר.
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על עובדי הקבלן המועסקים בביצוע עבודות חשמל ו/או אחרות להיות בעלי רישיון חשמלאי כאשר  .27
ין, המתאים לסוג העבודות המתבצעות )הנדסאי מוסמך, בודק וכיו"ב(. הקבלן ו/או עובדיו הדבר נדרש בד

 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 קבלני  .28
כל דין לרבות חוק החשמל והתקנות על פיו, תקנות הבטיחות בעבודה )חשמל(,  משנה, יבוצעו על פי דרישות

. הקבלן יהא 1953-ותקנים ישראלים שעניינם חשמל כמשמעותו בחוק התקנים, תשי"ג 1990-תש"ן
אחראי לכל נזק ו/או פגיעה לאדם, לגוף ו/או לרכוש כלשהוא אשר תגרם כתוצאה מאי ביצוע התחייבויותיו 

 דנן.
 

יוודא כי עבודות אשר יבוצעו בקרבת מוליכים חיים ו/או במתקני חשמל יבוצעו על פי הקבלן  .29
 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 דין  .30

 קפות המעידות על כך. התעודות יוצגו לנציג העירייה ע"פ דרישתו.להפעלתם וברשותו תעודות ת
 

 עבודות בניה
 

מבלי לפגוע בכל דין ובשאר הוראות ההסכם דנן, על הקבלן לבצע עבודות בניה כהגדרתן בפקודת  .31

, ובכלל זה עבודות חפירה ותיעול, 1961-הבטיחות ובצו הבטיחות בעבודה )עבודת בניה הנדסית(, תשכ"ב
תקנות הבטיחות )להלן: " 1988-להוראות תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה( תשמ"חבהתאם 

 "(.)עבודות בניה(
 

הקבלן ידאג כי עבודות חפירה, עבודות עפר ותיעול יבוצעו באופן שתמנע פגיעה בעובדים וברכוש,  .32
ת פגיעה באדם פגיעה ביציבות מבנים, מתקנים או כל חלק מהם, ונקיטה בכל האמצעים הדרושים למניע

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, ישתמש  .33

שיטות עבודה, וכלים נאותים וינקוט בכל האמצעים הנאותים למניעת פגיעת סלעים, אבנים, או חומרים ב
 כאמור באדם או ברכוש.

 

הקבלן יוודא כי עבודת הריסה המבוצעת על ידו תבוצע ע"י מנהל עבודה כקבוע ב"תקנות הבטיחות  .34
)עבודות בניה(", ותוך נקיטת אמצעי הבטיחות הנדרשים לרבות גידור והצבת שלטי אזהרה כקבוע 

 ב"תקנות הבטיחות )עבודות בניה(" ועל פי כל דין. 

 

ש בביטומן חם יעשו בהתאם להוראות כל דין לרבות הקבלן יוודא כי עבודות המבוצעות תוך שימו .35
 "תקנות הבטיחות )עבודות בניה(" ולרבות נקיטת אמצעים נאותים למניעת התפשטות אש.

 
 
 

 הצהרת בטיחות
 
 

אני החתום מטה _______________ מס' ת.ז. ______________  מאשר בזאת בחתימת ידי, שקראתי  .1
 הכתוב בו במלואו, ואני מתחייב למלאו בשלמותו וכרוחו.את "נספח בטיחות כללי",  הבנתי את 
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מבלי לפגוע באמור לעיל, הנני מתחייב בזאת לא להתחיל בביצוע העבודות נשוא ההזמנה להציע הצעות  
 ו/או חלקן לפני שעברתי את תדרוך אצל ממונה בטיחות מוסמך.

 
ע"י עובדים מקצועיים, בעלי כישורים הנני מתחייב לבצע את התחייבויותיי נשוא ההזמנה להציע הצעות   .2

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.
 
מייחסת העירייה להבטחת תנאי בטיחות נאותים בביצוע העבודות ואני הנני מודע לחשיבות העליונה ש .3

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.
 
מתחייב בזאת לפעול בביצוע התחייבויותיי נשוא הסכם זה על פי כל דין ובפרט בהתאם להוראות חוק הנני  .4

והתקנות על  1970-ופקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, תש"ל 1954-ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד
 פיהם.

 
 

 שם מקבל התדריך: ____________________  חתימה: ____________________

 
 רו )אדם, חברה, שותפות או אחר( נא לפרט: ___________________________תאו

 
 ת.ז. / ח.פ. _________________ / ___________________

 

 אישור/הוראות הממונה על הבטיחות

 
 
אני הח"מ, מר___________, הממונה על הבטיחות, מאשר/ת כי הקבלן הנ"ל עבר אצלי תדריך בטיחות  .1

מתנגד/ת לכך שיתחיל בביצוע העבודות נשוא ההזמנה להציע הצעות . כמו כן, הוריתי לקבלן לבצע וכי איני 
 את ההנחיות הנקובות להלן; ובפרק הזמן בו נקבתי.

_____________________________________ 
 _____________________________________ 

_____________________________________ 
 
 

 לחלופין:
 
אני הח"מ, מר _____________, הממונה על הבטיחות, מאשר/ת כי הקבלן הנ"ל עבר אצלי תדריך  .2

 בטיחות ובו ניתנו לו הוראות כדלקמן לביצוע: 
 

____________________________________________________ 
 

 ____________________________________________________ 

 
בצע הוראותיי לשביעות רצוני המלאה, בטרם יוכל להתחיל בביצוע העבודות נשוא ההזמנה על הקבלן ל

 להציע הצעות  דנן.
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 חתימה: ________________
 

 תאריך: _________________
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 נספח ב' 
 אישור ביטוחי

 )מצורף כקובץ נפרד(
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 36  קראתי והבנתי חתימה וחותמת________________
 

 
 נספח ג'

 
 נוסח הערבות הבנקאית לביצוע החוזה )דוגמא בלבד(

 

 לכבוד
 תאריך _____________              קריית מלאכיעיריית 

   20ז'בוטינסקי 
 קרית מלאכי

 
 ערבות בנקאית מס' ______________ הנדון:

 
סכום במילים   ₪ ______________אנו ערבים בזאת כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של           

__________ ח.פ. / ע.מ. מ_______ )להלן: "סכום הערבות"(, שתדרשו ש"ח______________
פרי מכרז  ______________________שירותי לביצוע חוזה  בקשר עם  __________ )להלן: "הנערב"(

 מס' _______________. 

הכולל פירות וירקות( כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י סכום זה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן )
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. לעניין ערבות זו, יהא המדד בגין חודש ________ שנת ________ 

 לחודש שלאחריו )או בסמוך למועד זה(, "המדד היסודי". 15 -שהתפרסם ב

 לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו. "המדד החדש" לעניין ערבות זו, הוא המדד שפורסם לאחרונה וקודם

הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, 
הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הערבות,  -יהיו הפרשי ההצמדה 

היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם מחולק במדד היסודי. אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד 
 עד לסכום הערבות, ללא כל הפרשי הצמדה.

לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר משלושה ימים מיום קבלת דרישתכם על ידינו לפי כתובתנו 
המצוינת לעיל, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי 

צמדה, מבלי להטיל עליכם חובה לנמק או להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום ה
 תחילה מאת הנערב.

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _______ לחודש ________ שנת _________ )כולל( בלבד ולאחר 
 .יום לאחר תום תקופת ההסכם( 90) תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת

דרישה על פי כתב ערבות זה צריכה להתקבל על ידינו בכתב לפי כתובתנו המצוינת לעיל, לא יאוחר כל 
 מהתאריך הנ"ל ועד שעת הסגירה לקבלת קהל של סניפנו.

דרישה בכתב כאמור בערבות זו, אין פירושה דרישה שתגיע לבנק באמצעות פקסימיליה, טלפקס, או מברק,  
 תאם לערבות זו.ודרישה זו לא תיחשב כדרישה בה

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.  

 בכבוד רב,
 

     _________________________________ 
 חותמת וחתימת הבנק הערב

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


