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 _ חתימת המציע : ___________________   

  

 המכרז  ממסמכי כחלק ה ז טופס למלא חובה

  שם הקבלן 

  קבלן רשום )ח.פ , ענף וסיווג נדרש(

  כתובת הקבלן

  טלפון 

  אמיל 

  סה"כ לפני הנחה  

  הנחת קבלן*

  סה"כ אחרי הנחה  

  17%מע"מ 

  סה"כ הצעה 

 

  אישור קיום ביטוחים 

  מספר הערבות

  סכום הערבות

  תאריך תוקף 

  ג המדדוס

 ה באחוזים עד עשירית האחוז. היהנחת הקבלן ת •

 חתימה וחתמת : __________________       תאריך : ____________________ 
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האזורית   "   אשכולהמועצה  מחיר  "(  המועצה)להלן:  הצעות  בזאת    ביטחוני  גידורשל  ביצוע    למזמינה 

 בהתאם למפורט במסמכי המכרז. אבשלום ויבול יבישוב

הינה    תומה הנדרשות  ויבול  ביטחוני  גידורהעבודות  אבשלום  המצורף    תאםבה  בישוב  הטכני  למפרט 

 והצבתן במיקום המיועד להם בהתאם לדרישות והנחיות המועצה.אספקתן למסמכי המכרז, 

נוסח   לרבות  אליו  והנלווים  המכרז  מסמכי  יידרש  ה את  עליו  לרכוש  ההסכם  ניתן  לחתום,  במכרז  זוכה 

 : ן השעות ה' בי-'בימים א, 08-9929117טלפון   –באגף הגביה  ₪ כולל מע"מ 500  של תמורת תשלום

ביצוע    08:00  –  13:00  המועצהאו  באתר  האינטרנט  באמצעות  תחת    –/http://eshkol.info   תשלום 
, תשלום   ואגרות  מ תשלומים  בישוב    ביטחוני  גידור    111/2021  -  ה מכרז     –תשלומים מזדמנים     -יסים 

 .  אבשלום ויבול

 מסמכי המכרז בהגשה. יש לצרף את הקבלה ל 

יושב למשתתף בשום מקרה לרבות במקרה של ביטול   מובהר בזאת כי התשלום בגין מסמכי המכרז לא 

   המכרז. רכישת המכרז הינה תנאי להגשת הצעה.

לע  לרכיניתן  קודם  המכרז  במסמכי  המועצהבאתר    תשלום,  ללא  ם,תשיין  של  :    אינטרנט  בכתובת 
https://eshkol.info/  

 : בכניסה  למועצה  נפגשים    10:00ה  בשע  7/21/ 21בסיור קבלנים יתקיים  

 : שאלות / הבהרות

בשעה :    26/7/21:עד לתאריך    , במכי המכרז, ניתן להעביר בכתהרה על מסשאלות טכניות ו/או בקשות הב
באימל    yosh@erc.org.il בדוא"ל:    0001: המכרזים  למנהלת  מהשאלות  העתק  להעביר  יש  בנוסף 

:irit@erc.org.il  הפונ לוודא  באחריות  במים  ליעדם  הגיעו  שאלותיהם  שימסעוכי  שאלות  לאחר  ד.  רו 

 נת להקל את המענה עליהן. את השאלות יש להעביר בגרסת וורד על מעד לעיל לא יענו. מוה

להמציא                     חייב  יהא  במכרז  היתר,המציע  בין  במסמכים    ,  המפורטים  האישורים  ו/או  המסמכים  כל  את 
ורך עמידתו  ים לצשהנדרלות  הניסיון והיכו  עאישור שיש בו להראות שלמצי  מסמך ו/אוהמכרז לרבות כל  

   נאי המכרז.פורט בתוהכל כמו/או בכל דרישה אחרת, בתנאי הסף 

  ערבות בנקאית  לידי המועצה, להבטחת הצעתו במסגרת מכרז זוטא זה,  המציע במכרז יהא חייב להמציא
או    מכי המכרזסמ₪, בהתאם לנוסח המצורף ל  10,000ע"ס    אוטונומית על שם המועצה האזורית אשכול

 ל. ₪ לפקודת המועצה האזורית אשכו 10,000סך של נקאי על שיק ב  ופיןלחיל 

את ההצעות ואת כל מסמכי ונספחי המכרז, כשהם חתומים ע"י המציע יש להכניס למעטפה סגורה, ולציין  
המועצה  ש ארלשכת סגן שרדי מכרזים ב בת המחה בתיולהני    2021/01 –ה מס' זוטא מכרז על המעטפה "

 דיוק.ב 0021:עד השעה  92//127ם  לא יאוחר מיו

   המציעים מוזמנים להשתתף, הזמנות לא תישלחנה. 

                                 

 בכבוד רב,                       

 .ראש המועצה   ,ניגדי ירקו                                                                                                                  

http://eshkol.info/
https://eshkol.info/
mailto:yosh@erc.org.il
mailto:irit@erc.org.il/
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 _ חתימת המציע : ___________________   

 

 
 
 
 

 תוכן עניינים 
 

 המסמכים המפורטים מטה ייקראו להלן, יחד ולחוד, "מסמכי המכרז". 
 

 : ות ציע הצעה לההזמנ

 תיאור כללי של המציע. מידע/   – 1נספח                  

 רז. תתפות במכנוסח ערבות בנקאית להש – 2נספח   

 אחריות בנזיקין   -  3נספח   

 תיון והמלצוניס טבלת  - 4נספח   

   הצעת מחיר של משתתף במכרז -  5נספח                  

   

 :  הסכם ההתקשרות

 ם אישור קיום ביטוחי –התקשרותכם הלהס ' אנספח  

 נוסח ערבות ביצוע.  –להסכם ההתקשרות - '  בנספח  

 וסח ערבות בדק. נ –תקשרותלהסכם הה   - 1  נספח ב' 

 .מפרט עבודותב כמויות/ תכ   -רותלהסכם ההתקש -נספח ג'   

 

 
  

 

כל מסמכי המכרז המפורטים מעלה הינם מחייבים ומהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז,  
 נדרש במכרז ובכל מקום אחר   וןחתהמציע בשוליים חלק ת ייחתמו ע"י ו
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 תיאור העבודה הנדרשת  .1

  גידור   לביצוע  "( מזמינה בזאת הצעות מחירהמועצה)להלן: "  רית אשכולהמועצה האזו .1.1

ויבול  יםבישוב  ביטחוני במסמכ        אבשלום  למפורט  בהתאם  המכרז  והכל  ובמפרט י 

 . הרצ"בלהסכם ההתקשרות  כנספח ג' המצורף הטכני  

 .מפורטים במסמך זה העבודותביצוע  הסף להגשת ההצעה ואופן בחירת הקבלן ל איתנ .1.2

שמ .1.3 תוך  ביותר  הגבוהה  המקצועית  ברמה  השירותים  את  יבצע  כ המציע  על  ללי  ירה 

במתקניהבטי לפגוע  שלא  הקפדה  ותוך  המקובלים  שלחות  בסביבה,  לגרום ם  א 

 יבה. למטרדים של רעש, אבק וכל מטרד אחר לסב 

   ותהיקף ההתקשר .2

ת החל ממועד קבל   .בהסכם ההתקשרות  תקופת ביצוע העבודה תהיה בהתאם למפורט .2.1

עב  התחלת  יהיה ודהצו  הקבלן    ,  מלוא  לסיים  הזוכה  על  ביצוע   ומסירתהעבודות  את 

 לת צו התחלת עבודה.ימים קלנדריים ממועד קב  60תוך העבודה לידי המועצה וזאת  

בביצוע  .2.2 יתחיל  הזוכה  הוד  המציע  לאחר  העבוע  עההעבודה  תחילת  מטעם  ל  דה 

הסכםל  ףפובכוזאת   המועצה,   מלאבחתימ   ההתקשרות  חתימת  עלות  מורשי  -ות  ידי 

 החתימה במועצה.

 :   תנאי סף  .3

להשת במכרזרשאי  למכרז,    תף  ההצעה  הגשת  במועד  העומד  מציע  התנאים,  זה  , במצטברבכל 

 , על תתי סעיפיו. להלן 3בסעיף רטים מפוה

 ים  בפנקס הקבלנים לפי חוק רישום קבלנ ) ביום ההגשה ( היות רשוםלצריך  המציע      3.1

   111א' ו/או   1-ג 200נף ע ב -כקבלן לעבודות בנייה 1969לעבודות הנדסה בנאית תשכ"ט                   

 ולצרף מסמכים המעידים  נשוא מכרז זה ביצוע עבודות בשנים  5של  חמוכ  וןבעל ניסיאו                    

 ת  עועד למועד הגשת הצ  2018וזאת החל משנת על ניסיון זה בחוזים, המלצות וחשבונות                     

 זה. המציע במכרז                    

הסף,              3.2 בדרישת  עמידה  הסתיים  הפרויקטיםלצורך  שביצועם  פרוייקטים  הינם      שיוצגו 
 ללקוחות.  ופקוסו

שיק    או למסמכי המכרז    2בנוסח המפורט בנספח  ו ערבות בנקאית  רף להצעת המציע יצ   3.3
 הלן.ל  6בנקאי כמפורט בסעיף 

פורטים להלן,  המניין שורות לעל אסמכתאות הקידי גורם אחד בלבד, וכ-הצעה תוגש עלה   3.4

 תף מגיש ההצעה. יהיו על שם המשת

 תיפסל.  -לעיל 3יף בסע רטיםהצעה שלא תעמוד בכל התנאים המפו  
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 :תנאים  נוספים   3.5

נ .3.1 על  אישור  להצעתו  יצרף  עסקאות  המציע  חוק  פי  על  ספרים  ריים ציבו  גופיםיהול 
מס(,   חובות  ותשלום  חשבונות  ניהול  כמ 1976  –התשל"ו  )אכיפת  המציע  ו.  יצרף   כן, 

יהיו בתוקף עד לפ להצעתו אישור מרשויות ה  ניכוי מס במקור, האישורים    חות מס על 
   31/12/21עד 

ל  .3.2 ניהול  ר שהינו עוסק מורשה לעניין מס ערך מוסהמציא אישועל המציע  ף ואישור על 
 כחוק.  ספרים

 :  מכתאותסא .4

 מן:ים כדלק המציע יצרף להצעתו את האסמכתאות והמסמכ    .4.1

מס הכנסה כחוק, וכן אישור תקף    ומה על ניהול ספרי"ח/פקיד שר רואישו .4.1.1

ציבוריי גופים  עסקאות  חוק  )אלפי  ת  כיפתם  חשבונות,  חובות  ניהול  שלום 

 . 1976-ימום(, התשל"ו מס, העסקת עובדים זרים כדין ושכר מינ 

 קור.ניכוי מס במאישור תקף ל .4.1.2

 אישור עוסק מורשה לעניין מע"מ.  .4.1.3

 אישורים כדלקמן: םגיצרף המציע  ,ו תאגידציע הינ אם המ .4.1.4

 העתק של תעודת הרישום של התאגיד. .4.1.4.1

החבר .4.1.4.2 מרשם  מעודכן  חברה  הגשת   נכוןות,  נסח  למועד 

 ת למכרז. ההצעו

המוסמ .4.1.4.3 האנשים  בדבר  רו"ח  או  מעו"ד  לחתום  אישור  כים 

את   ולחייב  התאגיד  מסמכי    התאגיד בשם  על  בחתימתם 

 המכרז.

 "1כנספח "מצורף  בנוסח ה המציע  לכללי ש מידע תאורדף מידע עם  .4.1.5

קודם      .4.1.6 ניסיון  בעל  הינו  המציע  כי  המעידות  בסעיף  אסמכתאות    3.3כאמור 

י התקשרות וכן ימלא את טבלת הניסיון  זה הסכמלעניין  המציע יצרף  ל.  לעי

המצורוממל המכ  4נספח  כ   פתיצים  לצרף  רז.  למסמכי  רשאי  יהיה  המציע 

 . םיע שירותתן המצימכתבי המלצות מגורמים להם נ

למסמכי המכרז, חתום על    3נספח  בנוסח הרצ"ב כ   -יקיןיות בנזסמך אחרמ .4.1.7

 ידו. 

 בכל סוף עמוד  ע"י המציע א חתומה כשהי ות, הזמנה להציע הצע .4.1.8

 ב כנספח א' " רצ -י המציעחתומה על ידמלאה והצעת המחיר כשהיא  .4.1.9

הכמו  .4.1.10 מלא   -העבודות  יות/מפרטכתב  כשהוא  ההתקשרות,  להסכם  ג'    נספח 

 . עיע"י המצוחתום  
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 _ חתימת המציע : ___________________   

ההת .4.1.11 נספחיו   -קשרותהסכם  המציע   -על  ידי  על  חתום  עמוד    כשהוא  בכל 

 נספח ג' רצ"ב  -ועמוד

 ם ההתקשרות. סכלהאישור קיום ביטוחים א'  נספח .4.1.12

 ציע. קבלה על רכישת מסמכי המכרז על שם המ .4.1.13

 פרוטוקול סיור קבלנים  .4.1.14

   לות הבהרהת לשא תשובו .4.1.15

  סדר הרשום לעיל. דיו ולפי החיאוגדים כשהם מ  הערה: את המסמכים הנדרשים יש להגיש  

 הגשת ההצעה   .4.2

מהודקים,  ונספחיו,  המכרז  מסמכי  כל  את  יגיש  בידי  היו  י  אשר  המציע    ,יעהמצחתומים 

 -ה      פרמס  זוטא    ז"מכרויגישם במעטפה סגורה עליה ירשום בכתב יד "

ויבול  יםבישוב  ביטחוני  גידור  2021/01   אשכול שבמועצה אזורית    אבשלום 

סגבמשרדי   המועצה  ן לשכת  _  יאוחר לא    ראש   : השעה    29/7/21מה  עד 

0012: .   

 י המכרז הבהרות מסמכ   4.3 

   0001:: ה עש 26/7/21בכתב בלבד עד ליום יתן להעביר שאלות הבהרה נ          4.4

קבלת    וודאיש ל  rg.ilc.oirit@er עם העתק ל :    yosh@erc.org.ilהדוא"ל  באמצעות  

ההבהרה  .  9929134-08בטלפון    המייל לשאלות  המועצההתשובות  באתר  ב   יפורסמו 

27/7/21 . 

  צעתו. ד מהנפר  ציע יצרף עותק מהשאלות והתשובות, כשהם חתומים, כחלק בלתי מ  כל

 רסת וורד. ש להעביר בגאת השאלות י

ב כי  לטעון  רשאי  יהא  לא  שנ מציע  על תשובות  ע" יהצעתו הסתמך  מי  עמוי התנו  או  צה 

 מטעמה, אלא אם תשובות אלה ניתנו בכתב. 

הצעות למכרז, להכניס שינויים,   המועצה רשאית בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת            4.5

 ובה לשאלות המשתתפים יוזמתה או בתשז, ב המכרמכי ודרישות במס תיקונים, תנאים

לק בלתי נפרד מתנאי  בהרות כאמור, יהיו חההו  יםהשינוי(.  שינויים והבהרות")להלן: "             4.6

 תפים שהשתתפו במפגש סיור הקבלנים.בכתב לידיעתם של המשת המכרז ויובאו

  במכרז   וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות  ת מכל מיןכל ההוצאו            4.7

 ה על המשתתף. תחולנ

 ון להגשת ההצעות. יום מהמועד האחר  90ל  ש פההצעת המשתתף תהא בתוקף לתקו              4.8

 

mailto:irit@erc.org.il
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  ערבות מכרז .5

המציע    6.1 על  להצעתו.  בנקאי    לצרף  סך  שיק  אשכול.  לפ₪    10,000על  האזורית  המועצה  קודת 

 סך  על  מבנק בישראל אוטונומית  ערבות בנקאית  צרף להצעתומציע ליוכל ה פין לחילו

המוע  10,000          לפקודת  האזורית  ₪,  תהיה  ,  ולאשכ צה  כדיןהערבות  המחתומה  בנוסח  צורף  , 

מכר לתנאי  זה  כדוגמא  כאמור  )להלן   2כנספח  ז  הבנקאית  הערבות  ו/או  השיק   :ייקראו 

 11/21/03:  פה עד ליוםהערבות תעמוד בתוק . רבות" או "ערבות מכרז"("הע

קפה של הערבות  ותאת  ב המציע להאריך  דרישת המועצה, מתחייפי    במידת הצורך ועל .5.1

 ם.יו   90עד של  ה נוספת ופ תקל

ע  .5.2 וניתנת  מותנית  בלתי  תהא  לח הערבות  תנאיה  פי  של יל  צדדית  חד  פנייה  פי  על  לוט 

כל אימת שה יעמוד בהתחייבויותיו  המועצה,  זה, כמפורט משתתף לא  לפי תנאי מכרז 

 להלן.  13ף בסעי

י  ה עם מי שיקבע ע"תקבלה, לאחר שייחתם חוזיעים שהצעתם לא נלמצ  הערבות תוחזר .5.3

 ועצה כזוכה. המ

 תיפסל.  –רישות המפורטות לעיל לא תצורף אליה ערבות, העונה על כל הדה שהצע .5.4

קבלת ההודעה  ימים מיום    7תחייב להגיש, תוך  מציע שהצעתו תתקבל ע"י המועצה, מ .5.5

 להסכם ההתקשרות.    בפח כנסביצוע, בנוסח המצורף על הזכייה, ערבות 

 ביטוחים .6

בעצם .6.1 הצעתו  המציע,  ו  ,חייבתומר  מצהי  הגשת  היה  תתקכי  כזוכה הצעתו  )יבחר  בל 

את הפוליסות ואישור קיום ביטוחים כפי הנדרש במכרז ללא  למועצה  ימציא    ,במכרז(

בה כ אושר  אם  אלא  בתוכנם  שינוי  בל  אחר  הליך  או  הבהרה  שאלות  הגשת ליך  טרם 

 .המכרז

ו ועל  צמבעה האחריות לוודא  ת הצעה למכרז זה על המציע חלכי לפני הגשזאת  מובהר ב .6.2

האצ  חשבונו  ביטוח  חברת  במכל  כנדרש  לבטחו  תסכים  המשמעויות  אם  ואת  רז 

 ו לדרישות הביטוח במכרז. של התאמת הכיסוי הביטוחי העומד לרשות  הכספיות

המציע    תלתשומ .6.3 דרי  –לב  כל  את  לפועל  להוציא  אפשרות  ואין  הביטוח  שות  מאחר 

ביטוחים קיום  "אישור  הזוה י",  באמצעות  המציע  על  למועצהל   כהיה  על מסור  פי    , 

 דרישת  

ל ידי חברת הביטוח ובהן ירשמו  צית פוליסות חתומות עהעתקי פוליסות או תמ  המועצה, 

   .טוח הנדרשים מהמציע הזוכהכל הסדרי הבי

 למען הסר ספק מובהר בזאת: .6.4
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ל .6.4.1 תתקבל  שהצעתו  ביכא  מציע  אין  כי  לטעון  בייוכל  חברת  ו/או  טוח  ולתו 

א להתאים  שלוכית  מסרבת  הביטוח  על   סוי  כי  ו/או  במכרז  ויות  לנדרש 

כיסוי לדרי  התאמת  שלו  בחשבון  הביטוח  נלקחו  לא  במכרז  הביטוח  שות 

 בהצעתו. 

את  מציע .6.4.2 יתאים  ולא  תתקבל  לדרישות   שהצעתו  שלו  הביטוח    כיסויי 

ה  כל מקום אחר במכרז, שמורה למועצ ב  המועצה במועד הרשום בהסכם או

הב  הזכות, דעתה  שיקול  הערדילעלפי  את  לחלט  את  ב ת,  לבצע  שהגיש,  ות 

  ספק אחר וכן לנקוט נגדו בכל דרך חוקית העומדת   ידהנדרש במכרז זה על י

ים שיגרמו למועצה מעצם  ה לדרוש ממנו פיצוי על הנזק לרשותה של המועצ

 ה. מידת המציע בהתחייבות זו כלפיאי ע

ב  .6.5 יהיה שיקול דעת  כי למועצה  בנוסח ש  יםלעדי להסכים לשינוי מובהר בזאת  יתבקשו 

מובהיא להסכם(.  א'  )נספח  ביטוחים  קיום  שלא שור  בלעדי  דעת  שיקול  למועצה  כי  ר, 

בנוסח  להסכי כלשהם  לשינויים  הזום  כזה  ובמקרה  הנ"ל  לנוסח  האישור  מחויב  כה 

ו,  לידי המועצה תביא לביטול זכיית  וםף למסמכי המכרז ואי המצאתו חתהמדויק שצור

 . צועהבית בוערבות ההצעה או ער חילוט

 מציע רטים מהדרישת פ .7

שתראה עת  בכל  רשאית,  ההצעו  המועצה  הגשת  לאחר  גם  מהמשתתף/המציע,  לנכון,  לדרוש  ת, 

ו/או  מסמכים    להשלים  ו/או  פרטים  נוספות  להמציא  הבהרות  ו/או  "(  הפרטים"  )להלן:נוספים 

רצו  היא  נהלשביעות  ורשאית  לא  המלא  גם  עת  בכל  כן  והלעשות  פתיחת ההצעות  מנת  ע  כלחר  ל 

קוליה, ועל פי שיקול  תוכן הצעתו, במסגרת שילי, ניסיונו המקצועי והמציע, חוסנו הכלכ  לבחון את

יעשה    ים בתוך המועד שנקבע, אם לאמציע יהא חייב לספק את הפרטדעתה הבלעדי והמשתתף/

 ן בהצעה של משתתף. דו כן, רשאית המועצה שלא ל

 הצהרות המציע  .8

 ר ביטחוני  לגידוהמועצה  ל דרישות פירוט כ ו ובמפרט טכני   ה יצורףלמכרז ז .8.1

יבצעו   .8.2 כראוהמציעים  תחשיב  וכל  בדיקה  כל  תהיה  את  והצעתם  עיניהם  לגידור ת 

 הטכני.  התאם למפרט בביטחוני 

אישור, שכל פרטי   מכרז, כמוה כהודעה ות הצעתו והשתתפותו בהמציע מצהיר כי בהגש .8.3

מסוגל  המ הוא  וכי  לו  ונהירים  ידועים  וההסכם  ההתחייבויות מלכרז  אחר  לא 

 ורטות  במכרז ובהסכם. המפ

או  בר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו  דהמציע מצהיר כי ידוע לו שכל טענה ב  .8.4

 יע. תתקבל לאחר הגשת הצעת המצ  ו/או ההסכם לא המכרז מפרטי כלשהם לפרטים 
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מצ   .8.5 הגהמציע  כי  פרט היר  ו/או  הצעתו  תיאום  ללא  עצמאי  באופן  הצעתו  את  יש 

מועצה, בכל שלב שהוא, ר במכרז וכי היה ויתברר לעם מציע ו/או משתתף אח  הימפרט

 הדבר לפסילת הצעתו.  אחרת, יביא 

  הינה הזולה ביותריבת לקבל את ההצעה שלו שאין המועצה מחו  המציע מצהיר כי ידוע .8.6

במכרז הזוכה  ההצעה  זוכהכעל  על  להכריז  ו/או  הזכות    ,  לה  ושמורה  במכרז,  כלשהו 

   ת במכרז חדש בכל עת.כולו או חלקו ו/או לצא זרלבטל את המכ

ש  דרולהגיש את ההצעה באופן מלא לגבי כל ה  ב המציע מצהיר כי ידוע לו כי הוא חיי  .8.7

 . המועצה רשאית לפסול אותה יהתה  –וגש באופן חלקי מילוי וכי הצעה שת 

מצה   .8.8 ידועהמציע  כי  מסמכי    יר  את  לשנות  ו/או  לתקן  ו/או  למחוק  לו  אסור  כי  לו 

ו/או תוספ כמה ו/או תיקון  רז. כל שינוי  כל ת ו/או מחיקה  שייעשו במסמכי המכרז או 

ן במכתב לוואי  פת בגוף המסמכים ובי או תוס ידי שינוי  -ות ביחס אליהם, בין עלגהסתיי 

 ל דרך אחרת, עלולים להביא לפסילת ההצעה.או בכ

מצהיר   .8.9 מושאהמציע  העבודות  תחילת  שמועד  לו  ידוע  יחלו    כי  זה  אשר מ במכרז  ועד 

  7-אוחר מיתוך לא  וכי עליו להיות ערוך ומוכן למתן העבודות    הזכייה  לעיפורט בהודעה  

   ת הזכייה.דעהובו נמסרה לו מועד היום לאחר 

 : וסיור קבלנים בהרות מפגש ה .9

   . נפגשים בכניסה למועצה 10:00בשעה    21/7/21יעי ה רב  יתקיים ביוםסיור קבלנים        

 . רשבפני המציעים המיקום הנד חובה אך במהלכו יוצג נואיסיור הקבלנים 

 הגשת ההצעות ים לעדמו

ההצע ואת  את  ונס ות  מסמכי  ע"יכל  חתומים  כשהם  המכרז,  לה המציע    פחי  למעטפה  כניס  יש 

"מכרז המעטפה  על  ולציין  ב    10/2021–ה  מס'    זוטא    סגורה,  ביטחוני  ויגידור      בול אבשלום 

במסירהולהפקיד    אשכולאזורית    במועצה בתיבת    ה  בלבד  באישית  סגן  די  משר המכרזים  לשכת 

   דיוק.ב 12:00שעה ב 29/7/21 מיום לא יאוחר   המועצהראש 

ת שאינה  ת הדואר או בכל דרך אחריפסלו. הצעות שיגיעו באמצעוהצעות שיגיעו לאחר מועד זה  

 לעיל, ייפסלובאופן המפורט 

 בחינת ההצעות   .10

ם בכתב ם המפורטייפיעל ידו, בגין כל סעיף מהסע  המציע יציין את התמורה המבוקשת .10.1

ורה הכוללת , וכן את התמנספח ג להסכם התקשרותהכמויות/מפרט העבודות הרצ"ב כ

ת, בהתאם כתב הכמויות/מפרט עבודו בגין כל העבודות המפורטות בהמבוקשת על ידו  

אשר   וסעיף  למחירים  בסעיף  בכל  יצייציין  כאמור,  הכוללת  התמורה  את    ןכאמור. 

לט אחרונה  בשורה  הן  בכתב  המציע  מסמך הכמ בלה  גבי  על  והן  עבודות  ויות/מפרט 
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המחירהצ הזוכ  -עת  בהההצעה  תיקבע  עלה  המבוקשת  הכוללת  לתמורה  ידי    תאם 

 המציע 

. הציון  נקודות 100 קרי  -את מלוא הנקודות יקבל הצעה הזולה ביותר,  התן את  ימציע שי  .10.2

לבין  ציעו,  כוללת שההתמורה ההיחס בין    של שאר המציעים יקבע, באופן יחסי, עפ"י

 ביותר.  זולה הצעה הה

 שכול הטבה למציע תושב א .10.3

תושבי אשכול  נקודות למציעים    5, תינתן עדיפות של  וכהקביעת ההצעה הזב .10.3.1

בניקוד  ובר בתוספת למחיר אלא  "(. אין מדההטבה לתושבי אשכול)להלן: "

 ישוב הכולל. בונוס לצורך הח

 מן: כול כדלקב אשתוש ך מכרז זה יוגדר מציע ר ולצ –"מציע תושב אשכול"  .10.3.2

מ. של  השיפוט  בתחום  שמתגורר  מאז  מציע  לפחות  אשכול   .  1.1.2018א. 

ו החלק  להצעתו צילום ת.ז. )כולל הספח אלהוכחת האמור, על המציע לצרף  

שבו  -ב המציעת.ז.  של  כתובתו  תשל רשומה  אישור  לצרף  וכן  ארנונה  (,  ום 

 .  6/2020עד   1/2018ה פ וממחלקת גביה של המועצה לתק

כן מרכז עסקיו  דובר במציע שכתובתו וגיד, אזי יהיה מיע הוא תאהמצאם  

 .  1.1.2018ז תו בתחום המועצה האזורית אשכול לפחות מאופעילו

מוסמך של  וך וחתום על ידי נציג  להוכחת האמור על המציע לצרף תצהיר ער

ומאוש כהתאגיד  התאגיד  מצהיר  בו  דין  עורך  ידי  על  עסקיו    יר  מרכז 

 ז  בתחום המועצה האזורית אשכול לפחות מאנם כתובתו הי ופעילותו וכן 

 

לצ1.1.2018 וכן  אישור ,  ה  רף  של  גביה  ממחלקת  ארנונה  מועצה  תשלום 

 .  6/2020עד   1/2018לתקופה 

קיבלה .10.4 שהצעתו  ביו  המציע  הגבוה  הציון  בכפואת  במכרז,  יזכה  בשאר תר  לעמידתו  ף 

 דרישות והתנאים לעיל. 

 בוא במניין ההצעות. , הצעתו לא תתתף שאינו עומד בתנאי הסףשמ  .10.5

 ולה ביותר או כל הצעה שהיא. ה הזיבת לקבל את ההצעאין המועצה מתחי   .10.6

רשא  .10.7 להתחשהמועצה  לא  תנאית  מבחינת  סבירה  בלתי  שהיא  בהצעה,  כלל  או  ב  יה, 

  פי או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיאמה לדרישות המכרז  בשל חוסר הת

 כדבעי.  הערכת ההצעהמכרז שלדעת המועצה מונע ה

 לשביעות   ובעבר עבודת של מציע אשר לא ביצע ההמועצה תהא רשאית לדחות הצע  .10.8

לפי    ,קיםאחר, או שנוכחה לדעת שכישוריו אינם מספי  גורםאו של    המועצה  רצונה של 

 ה. שיקול דעת
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ו כל הצעה שהיא, א  תרמועצה לא מתחייבת לקבל את ההצעה בעלת הניקוד הגבוה ביו ה .10.9

לד  ושמורה הזכות  לפי  לה  כולן,  ההצעות  את  או  הצעה  כל  הבלעדי  חות  דעתה  שיקול 

לבחוה שלא  זכאית  המועצה  כי  מובהר,  הצעתו  ב  ור סופי.  אם  גם  במכרז,  כזוכה  מציע 

ה ולמועצה יש ניסיון  המועצה, וזאת במקר  ו המיטיבה ביותר עםתהא הזולה ביותר ו/א 

או מי מטעמה, ו/או  ור המועצה ו/קודמות שהמציע ביצע עב   ות ודשלילי עם המציע בעב 

ג של  שלילי  המניסיון  עם  כלשהוא  אחר  של ורם  מוחלט  דעת  שיקול  עפ"י  והכל  ציע, 

 ה.ן האמור כנגד המועצל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגי כ  צה, ולמציע לא תהאהמוע

וכו  .10.10 אמינות  את  ההצעות  בחינת  במסגרת  לבחון  רשאית  המשתתף ו  שר המועצה  של 

 ניסיונו הקודם.וצע ואת ה המהחוז לבצע את

כ  .10.11 ו/או  שיי אי הגשת הצעה  תוספת  או  שינוי  כל הסתייגות ל  או  עשו במסמכי המכרז 

עלליביחס א בין  ב-הם,  ובין  המסמכים  בגוף  תוספת  או  שינוי  או  ידי  לוואי  בכל מכתב 

 אחרת, עלולים לגרום לפסילת ההצעה. דרך 

 אזי : מויות, כתב הכ יף כלשהו מסעיפיסעב במקרה ולא יוצג מחיר .10.12

 תר הסעיפים. ייחשב הדבר כאילו הוא כלול במחירי י .10.12.1

הדב .10.12.2 לגרום  עלול  פר  על  הכל  בשלמותה,  ההצעה  דעתה  לפסילת  שיקול  י 
 והמוחלט של המועצה.  הבלעדי

שומרת  .10.13 א  ה לעצמ  המועצה  הרשות,  חייבת,  את  לא  אריתמטית  ך  חשבון  טעות  לתקן 
 בהצעה. 

 רז במכחובת הזוכה  .11

בכתב "( ותימסר לו הודעה  הזוכההלן: "וכה )להצעה ז התהיה  מציע שהצעתו תתקבל ו .11.1

תחילת ההתקשרות ועד מועד    צויןבה גם יוה הודעה זו צו תחילת עבודה  על זכייתו, תהו

 וע העבודות.ת כל ההיערכות לביצ למועד זה על הקבלן להשלים א

    בנוסח ביצוע הזוכה למועצה ערבות   ימים מיום קבלת ההודעה על הזכייה, ימציא  7תוך    

    הוא חתום צרף אישור קיום הביטוחים כשן יוכ  להסכם ההתקשרות 'בכנספח  המצורף   

 .   על ידי החברה המבטחת   

 לעיל, כולם  12.1  זוכה אחר התחייבויותיו לרבות התנאים האמורים בס"קמלא הא יל .11.2

את זכייתו במכרז,   עדי, לבטלא המועצה רשאית עפ"י שיקול דעתה הבלאו מקצתם, תה

שיקבע    סור את ביצוע המכרז למיפת להצעת המציע, וכן למ הערבות המצורלחלט את  

 כך.  יגרם לה בגין ה,  והזוכה יפצה את המועצה על כל הפסד שיד -על

ומוסכ  .11.3 קבוע  פיצוי  ישמש  הערבות  והסכום  במידה  מראש,  יעמוד ם  לא  מציע 

ו לרשות  פגוע בכל זכות או סעד שיעמדמור כדי לשנטל על עצמו ואין בא תחייבויות  בה

 הצעתו למכרז.צמו עם הגשת  ההתחייבויות שנטל על ע  צה כנגד הזוכה עקב הפרתהמוע
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 _ חתימת המציע : ___________________   

י זכייתם ותחזיר להם תר המשתתפים במכרז באשר לאהמועצה תיתן הודעה בכתב לי .11.4

 ת המכרז.  את ערבו

הזוכה, אזי    כרז כהצעההצעתו למכרז מאשר שידוע לו, כי אם הצעתו תובהגשת  המציע   .11.5

 ים לעיין בהצעתו. כרז יהיו רשאשאר המציעים במ

 
 
 
 
 

 בכבוד רב,
 

    כולשאמועצה אזורית                   
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 לכבוד
 אשכול מועצה אזורית 

 1נספח 
 

 מידע ארגוני כללי על המציע 
 
 
 __________ __________________ שם המשתתף:______ .1
 

 _ _________________עוסק מורשה: _____/מס' ח.פ 
 

 __________ ___________________כתובת:__________  
 

 ____ ________________ נייד:_________ לפון: _ מספר ט 
 

 מספר פקס:______________________________  
 
 

 _______תפקידו במשתתף  __ שם ____  –ף הינו ה מטעמו של המשתתאיש הקשר לעניין מכרז ז  .2

 

 תיו מטעמנו, ככל שתהיינה,  וייד:______________ ופני' טל. נ ___, מס______________ 

 

 עצה תחייבנה אותנו. למכרז, והתשובות שתימסרנה לו על ידי המו  בכל הנוגע

 

 

 

                                                                                     ________________ 

 ע המצי חתימת                                                                                           
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 _ חתימת המציע : ___________________   

 
 

 2נספח 
 

 נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז 
 

 
 תאריך:___________                                                                                     

 לכבוד
 אשכול ת אזורי המועצה

 אית ערבות בנק הנדון:

 

פיכם לסילוק כל  "( אנו ערבים בזה כלהמבקשים"  :)להלן ________________________    פי בקשת-על
 מס' זוטא שר למכרז שתדרשו מאת המבקשים בק ₪(, ף אל עשר₪  ) 10,000לסך של עד  סכום

 שפורסם על ידכם. 10/2021 -ה  
יום דרישתכם בכתב שתגיע  ימים מ  7הנ"ל, תוך    ומים עד לסך או סכ  ל סכום אנו מתחייבים לשלם לכם כ 

 הסכום תחילה מאת המבקשים. וש אתו לדראלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם, אלינו, מב

 –וכיח את דרישתכם על  להיהיה צורך    ת לביטול, ולאערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנ
פיה,    –ה, לשם קבלת תשלום על  ש תחילהו, ולא תהיו חייבים להגיחר כלש אופן אפיה בהליך משפטי, או ב

 ת המבקשים. לום מאילה תש ה משפטית נגד המבקשים או לדרוש תח תביע

 

נ"ל לא  ה  חרי המועדתימסר לנו אועד בכלל. דרישה ש    ___________ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  
 תענה. 

 הסבה. ערבות זו אינה ניתנת להעברה או ל 

 

 רב,    בכבוד

 

 _בנק:________________     ________ תאריך:__________ 
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 _ חתימת המציע : ___________________   

 
 
 

 3נספח 

 ן שרות אחריות בנזיקין לנות

 לכבוד: מועצה אזורית אשכול

 מאת:________________ 

 

והגהות בעבודה הנדרשות על פי כל דין, תקנה  חות  ות הבטיאת כל הורא   אני מאשר בזאת כי אני מקיים  
 . הגונו 

לידיעת המ להביא  והעובד הריני מתחייב  תוכננהלים  ידי את  על  וים המועסקים  של  החוקים  התקנות    ם 
 ם על ידם. ולהקפיד על קיומ

והשגחה  וודא פיקוח  הריני מתחייב להבטיח שימוש בכל אמצעי והתקני הבטיחות הנדרשים על פי החוק ול
 יים במשך כל הזמן ביצוע ההסכם בינינו.קפדנ

הוראות הבטיחות,  לרבות קבלני משנה( יצייתו לקים על ידי )וכל אלה המועס  יאני, עובדיב שייתחהריני מ
 ת  החירום הנהוגות במועצה. הכללים המיוחדים והוראו

ו הלאומי  הביטוח  חוקי  כל  את  מקיים  אני  כי  בזאת  מצהיר  המו הריני  וכל  עאני  ידעסקים  רשומים  ל  י 
 לאומי באופן סדיר כנדרש בחוק. ה וח בביטוח הלאומי ואני משלם את דמי הביט

כוש או בגין בפגיעה  ות בגין נזק או אובדן לרל עצמי את האחריי מתחייב לקבל ע בזאת כי אנ   הריני מצהיר
 שנה. בות קבלני מכל שהוא שנגרם או נגרמו על ידי או על ידי המועסקים על ידי לר באדם

 טחים. בומ י מצהיר בזאת כי הרכבים שלי ושל המועסקים על ידיינ הר

עיל ואפצה ו/או אשפה  כאמור ל   ים מטעמה מכל אחריות למקריםצה לרבות הבאהריני פוטר בזה את המוע
 מיד עם דרישתם הראשונה.  כל תביעה שתוגש נגדם, באם תוגש,אותם בגין 

 

 לראיה באנו על החתום: 

 

 מס' ת.ז. :_________________________         __________________שם:__

 

 

 ימה:____________________ חת          ת:__________________          ובכת
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 _ חתימת המציע : ___________________   

 
 
 
 

 4נספח 

 טבלת ניסיון וממליצים 

 

של   מהות העבודה  היקף עבודה   עבודה  וםמק וטלפון  שם 

 הפיקוח/מנהל פרויקט 

תחילת   תאריך 

   עבודה
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 _ חתימת המציע : ___________________   

 

 

 
 

   5נספח                          
 

 המציע  עתהצ                                    
 לכבוד

 אשכול מועצה אזורית 
 
                           

 אשכול  במועצהגידור ביטחוני בישובים אבשלום ויבול שהצעת מחיר הנדון:  
    
 

מתכהרי .1 בשם______נו  בזאת,  להגיש  _________)שם  __________________בדים 

הצהמשתתף( את  אשכוליר  המח עת  ,  מחסני  פי  אשכולהאזורית  המועצה    תחוםב   לפיתוח  על   ,

מכר במסמכי  שנדרש    10/2021–ה  מס'  זוטא    ז  המפורט  העבודות  כל  את  לבצע  מתחייבים  ואנו 

 .שרותסכם ההתקכרז והמסמכי המתוארות בלבצע והמ

ובכלל זה,  ,  רזהמצורף למסמכי המכ   פרט הטכנימ בת המפורטות  עבודוכלל הלהלן הצעתנו לביצוע   .2

  עבודות הנדרשותה  כל דם והאמצעים הדרושים לביצוע מיטבי של  עבור העמדת כל הציוד, כח הא

 :, כדלהלןוני בישובים אבשלום ויבול לגידור ביטח תקשרותכמפורט במסמכי המכרז ובהסכם הה

 .  (מ+מע"____________ _________)במילים:______  מע"מ  של________________+ סך 

 ת.כוללהצעתנו זאת הינה לעלות  

וע כל העבודות  והתשומות הנדרשות לביצ   י אנו נדרשים לכל האמצעים הצעתנו מביאה בחשבון כ .3

כמו   המועצה,  הכספיות  שקבעה  העלויות  מכלול  את  העבודה  הגם  בביצוע  ט  כמפורכרוכות 

 . במסמכי המכרז

 ם המועצה  א אישור מראש ובכתב מטעללי לא נבצע כל תוספת ו/או שינו .4

 

 
 
  

 
 
 

 חתימת המציע:____________________ 
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 ה ס כ ם 

   ולאשכשנערך ונחתם במועצה האזורית 

 ביום ______________  

 :ב י ן 

 אשכול מועצה אזורית 

 "( המועצה)להלן: "

 מצד אחד 

 י ן:ל ב 

 

 ________________ 

 מ_______________ 

 "( ןבלהק)להלן: "

 מצד שני 

  

ויבול  ביטחוני  דוריגבוהמועצה חפצה   הואיל  :  , העבודות"("  )להלן:  ולאשכ  .מ.א    ל   בישוב אבשלום 

 ;פורט בהסכם זהכמ

מכרז   הואיל:  פרסמה  עבודות  המכרז"  )להלן:   10/2021–ה  מס'  זוטא  והמועצה  לביצוע  כאמור  "( 

 ; העצחום המותב

 ("ההצעה" העבודות כקבלן עצמאי )להלן:ביצוע מכרז לצעת השתתפות בגיש הלן הוהקב והואיל

הזוכ  והואיל כהצעה  הוכרזה  הקבלן  כי  והצעת  מעוניינת  והמועצה  במכרז  את ה  יבצע  הקבלן 

 ;  זהזה לחובהתאם והעבודות המפורטות במכרז, בתנאים שפורטו במכרז,  

מצהיר,   והואיל שבדוהקבלן  המסמלאחר  המכרז,  את  ותק  ביכולת   ,השטח  נאיכים  יש  את  כי  לבצע  ו 

 ה ולפי כל תנאי החוזה;ודות לשביעות רצונה של המועצהעב

רשויות מקומיות בסדר עבור  פיתוח  דם בביצוע עבודות  כי הינו בעל ניסיון קומצהיר,  והקבלן   והואיל: 

 דות נשוא הסכם זה;גודל ובהיקף דומה לעבו

, כלי רכב  מוסמכים ומקצועייםון, אמצעים, עובדים  ניסי ולת,  על יכר כי הינו ב מצהי  בלןוהק והואיל:

זה, ולשביעות רצונה של  בהסכם  כאמור  פיתוח  ות  ד המתאימים, לביצוע עבודמתאימים, וציו

 המועצה; 

, והמועצה מסכימה למסור  עצמאי  קבלןכ  עבודות  הוהקבלן הציע למועצה לבצע עבורה את   והואיל:

 לן;ר בהסכם זה לעיל ולהכפוף לאמועבודות, והכל בה את ביצוע לקבלן 
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 ם כדלקמן:לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדי

 

 כללי 

 ו.לק בלתי נפרד הימנ המבוא להסכם זה מהווה ח .1

 תי נפרד ממנו הינם: להנספחים המצורפים להסכם זה ומהווים חלק ב  .2

 ם ביטוחים אישור קיו –' אנספח  .2.1

 וע יצ ערבות בנוסח  –   '  בנספח  .2.2

 בדק סח ערבות ונ  -1'  נספח ב .2.3

 בודות ט עמפר   - נספח ג' .2.4

 בהסכם זה:   .3

אבשלום    ביטחוני  גידורלהנדרשות  ת  עבודוהכל   -"עבודות"  כמפורט  והכ  ויבולבישוב  ל 

 . " להסכם זהגהרצ"ב כנספח "במפרט הטכני 

 וואי.תכולל הכנת ואבשלום ויבול  ישובים גידוד ביטחוני ב   -"תחום העבודות" 

א     -"המנהל"  בכלל  זה  הסכם  לעניין  המועצה  ראש  ידי  על  שימונה  אדם  לעניכל  פלוני  יו  ן 
בה  מבין עהעניינים  זה.  וסקם  כי    הסכם  למנוועהמראש  מובהר  רשאי  ת  צה 

צע  שיבמסויים  עבודות  תחום  יה אחראי על  ל יהם, כאשר כל מנהמספר מנהלי
 . הקבלן

 תקופת ההסכם

4.  

המפורטות במפרט  ודות  לן מקבל על עצמו לבצע את העבהמועצה מוסרת בזה לקבלן והקב .4.1

 "(. םתקופת ההסכהלן: "ל  יום 30ועד  עבודה  ועד קבלת צו התחלת  ממהחל  וזאת  העבודות,  

קלנדריים  ימים    60יה על הקבלן לסיים תוך  ודות, יה יות/מפרט עבמוהככתב  מובהר כי את  

 לת צו התחלת עבודה. ד קבממוע

ך תקופת  סיק את ההתקשרות בתויום מראש, להפ   30ל  המועצה רשאית בהודעה בכתב ש .4.2

מההתקשרו סיבת,  שיקול  כל  ולפי  שהיא  ללא  ה  הבלעדי,  הנמקה.  דעתה  מסרה  חובת 

כאי  ד שקבעה המועצה והקבלן לא יהיה זכם לקיצו במועעה כאמור, יגיע ההסהמועצה הוד

פועל עד למועד  שיגיעו לו בגין העבודות שביצע בי כלשהם מלבד הכספים  לתשלום ו/או פיצו

 ההסכם. סיום
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 תמורה

ביצוע העבומת .5 זה, מ דות, בהתאם לאמורת  לקבלן תמורה סופית  ור בהסכם  תחייבת המועצה לשלם 

+  __________של    בסךוכוללת   התממע"   ₪  לקבל מ.  תשולם  שוטף+ן,  ורה  לכל    45בתנאי  בכפוף 

זה בהסכם  ההאמור  לאחר  בג  10  -,  חודש  הצלכל  כנגד  לו,  שקדם  החודש  חשבונית,  ין  ,  פוףובכ גת 

 רצונה של המועצה. בחשבונית ע"י המנהל, לשביעות  עבודות המפורטותלאישור ביצוע ה

 כלשהו.   הקבלן זכאי לתשלום יהלא יה -הומעבר ל  ,אות הקבלןהתמורה האמורה כוללת את כל הוצ .6

 :  הצהרות והתחייבויות הקבלן .7

נספ .7.1 על  ההסכם  תנאי  כל  לו  נהירים  כי  בזה  מצהיר  בהקבלן  ביקר  וכי  ביצועחיו,    מקום 

כ העבודות   וה ל התנא ובחן את  הנים  בביצוע  מהסיבות הקשורים  הנובעים  ו/או  ם, עבודות 

את דרכי הגישה למקום  וכן  ות,  ן של העבודקע, כמויותיהן וטיב לרבות סביבתם, תנאי הקר 

ת  למהקבלן כי שוכנע על יסוד בדיקותיו כי התמורה המשו  ביצוע העבודות. כן מצהיר בזה

פי  כקבלן לכל התחייבויותיו ל גנת  ומהווה תמורה הום זה מניחה את דעתו  לו בהתאם להסכ

 הסכם זה. 

כדי להשפיע על    קש ושיש בו המלאה כל מידע שבי  הקבלן מצהיר בזה שקיבל לשביעות רצונו  .7.2

ות שהקבלן  כי האחריות לביצוע כל הבדיק   ועל הצעתו ואולם מובהר בזאת  ביצוע העבודות

 הקבלן במלואה.   מוטלת על –וש הצעתו לבצע לצורך גיב סבור כי עליו

רשא  .7.3 יהיה  שלא  בזה  מצהיר  כספהקבלן  תביעות  להגיש  ו/או  לבסס  איי  עקב  כלשהן  -יות 

 או הנובעים מהם./שהם הקשורים בביצוע העבודות ו ו מסיבה כליעת או הכרת תנאי איד

 ה. כמפורט בהסכם ז ,כמפורט במפרט העבודות הרצ"באת העבודות  יב כי יבצעהקבלן מתחי  .8

יהיה על הקבלן לסיים  לכתב הכמויות/מפרט עבודות,  ת העבודות המפורטוכאמור לעיל, את  .8.1

  .  הקבלת צו התחלת עבוד ממועד קלנדריים ימים   60תוך 

הסכם  מתחי  הקבלן .8.2 תקופת  אורך  לכל  ברשותו  ויהיו  ברשותו,  יש  כי  כלי  יב  כל  זה, 

 הגבוהה ביותר.   הסכם זה, ברמה  אהעבודה הנדרשים לצורך ביצוע העבודות נשו

הקבהר  מוב .8.3 כי  בעצמבזאת,  ישא,  חשבונולן  ועל  עלויות  ו  בכל  הציוד  ,  ו/או  החומרים 

 צוע העבודות.ביו לצורך אשר ידרש ו/או כיוצ"ב,  ו/או כלי העבודה

הארגונית,   .8.4 היכולת  בידו  כי  מצהיר  מתאימים    הרישיונותים,  ההיתר הקבלן  עובדים  וכן 

ב העבודות  במומחי לביצוע  ובידיו  מיומנות,  וביעילות  והציודות  הרכב  אימים  המת   כלי 

במומחילביצוע   הדרושים במיומנות,  העבודות  את  לבצע  מתחייב  והוא  ביעילות  ן,  ות 

 ובדייקנות. 

יעות רצונה  העבודות ושאר התחייבויותיו בהתאם להסכם זה לשב  יב לבצע אתהקבלן מתחי .8.5

ר מנהל, ככל ונדרש הדבל המועצה וההם שאותיהמוחלטת של המועצה ויפעל בהתאם להור

 ת. לביצוע העבודו
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 ב הפרה יסודית של ההסכם.ל הסכם זה והפרתו תיחשתנאי זה הינו מיסודו ש .8.6

 

 ובדי הקבלןע

9.  

דם הדרוש לביצוע העבודות, את ההשגחה  חשבונו את כל כוח הא  יב לספק על הקבלן מתחי  .9.1

יצועה קיימת  ב בעבודה שלצורך  חר הכרוך בכך.  עליהם ואמצעי תחבורה עבורם וכל דבר א

של רשות מוסמכת, חייב הקבלן להעסיק  לפי כל דין או הוראה יתר שום, רשיון או ה חובת רי

 כאמור.  בעל  רשיון או בעל היתררק מי שרשום, 

הדרוש לשם ביצוע    ן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ואחראים מתאימים במספרבלהק .9.2

ה מתחייב  וכן  יעילה  בצורה  להעבודות  בעצמו  וא  העבודות היות  ביצוע  לצורך    במקום 

 . יקוחהשגחה ופ

להבטי .9.3 מתחייב  הב הקבלן  תנאי  של  קיומם  לשמח  אחרים  ותנאים  הגהות  ירת  טיחות, 

כן לדאוג ולקיים על  כל אדם אחר במהלך ביצוע העבודות ווחתם ו/או  בריאות העובדים ורו

 ל דין. מצעי הבטיחות הנדרשים לפי כנו הוא ועל אחריותו כל אחשבו

ע העבודות וכן  שיועסקו על ידו בביצו דים  לעובשכר עבודה    ם על חשבונו הקבלן מתחייב לשל .9.4

ת משכרם את  נוהג, לנכום לפי כל דין, הסכם או  לשלם להם את כל התשלומים הסוציאליי

 ם לתעודתם במועד. ותרים על פי דין ולהעבירהניכויים המחויבים והמ

בודות של  בדבר הרחקתו ממקום ביצוע הע ל המנהלהקבלן מתחייב למלא אחר כל הוראה ש  .9.5

אדם י  כל  על  אםהמועסק  הקבלן,  והמוחלט,    די  הבלעדי  דעתו  שיקול  לפי  המנהל,  לדעת 

שאינו  התנ או  כשורה,  שלא  אדם  אותו  נוהג  הג  שהוא  או  תפקידיו  למלא  מעשה  מוכשר 

דרי לפי  שהורחק  אדם  העבודות,  בביצוע  להעסיקו  רשלנות  הקבלן  יחזור  לא  כאמור,  שה 

 בדרך כלשהי ובתפקיד כלשהו בביצוע העבודות על פי הסכם זה.

יתפרש כמטיל חובות    יף על חבויות הקבלן ולא לגרוע מהן ולאהנאמר בסעיף זה בא להוס .9.6

 על המועצה כלפי האנשים המועסקים על ידי הקבלן. 

ש .9.7 העובדים  הם  הקבלן  עובדי  כי  מובהר  ספק  הסר  ולא  למען  אין  וכי  בלבד  ושלו  הקבלן  ל 

י הקבלן וכי למועצה אין  מעביד בין המועצה לבין הקבלן ו/או עובד-יימו כל יחסי עובדיתק

 י הקבלן ו/או עובדי הקבלן. ולא תהיה כל אחריות מכל סוג שהוא כלפ 

 תיחשב הפרה יסודית של ההסכם.תנאי זה הינו מיסודו של הסכם זה והפרתו  .9.8

 יקוח המנהל פ

10.  

בודות ובין בכל מקום אחר שבו מנוהלות פעולות  כל העבודות, בין במקום ביצוע הע  ביצוע .10.1

ב דעיצוע  לצורך  להנחת  תבוצענה  והעבודות  המנהל  של  לפיקוח  נתון  יהיה  תו  העבודות, 
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קבלן ואשר הקבלן  הבלעדית וחוות דעתו תהיה סופית, בהתאם להוראות שיתן מזמן לזמן ל

ובין שאינן כלולות  ות ומפורטות בהסכם זה על נספחיו  מתחייב בזה למלאן בין שהיו כלול

 בו.

וכן לבדוק את טיב הציוד שהקבלן  ולהשגהמנהל רשאי לבדוק את העבודות   .10.2 ביצוען  על  יח 

בודה הנעשית ע"י הקבלן בביצוע העבודות. כן רשאי הוא לבדוק אם משתמש בהם וטיב הע

 הקבלן כהלכה את ההסכם ואת הוראותיו. מפרש 

לגרוע   .10.3 סמבלי  מכל  לגרוע  ומבלי  האמור  בהוראה  מכלליות  למנהל  שניתנה  אחרת  מכות 

ריע המנהל בלעדית וסופית בכל שאלה שתתעורר בקשר עם ה, יככלשהי מהוראות הסכם ז

ביצוען של  אופן  וסוגם  איכותם  עם  ובקשר  ומועדן  טיבן  העבודות,  שהקבלן    של  הציוד 

ור בסעיף זה או בכל הוראה אחרת  . שום דבר האמ ובביצוע העבודות ו/או יספק  ושתמש בי

יפטרו את הקבלן מאחריות ב ושום מחדל מצד המנהל לא  למיהסכם  זה  ו  לוי תנאי הסכם 

 ומביצוע העבודות בהתאם להוראותיו. 

בקשר עם ביצוע העבודות יקבל הקבלן רק באמצעות המנהל והערות הקבלן    כל ההוראות .10.4

 יועברו תמיד אך ורק באמצעות המנהל. 

 ריות הקבלן על פי הסכם זה. בפיקוחו של המנהל כדי לגרוע מאח מובהר כי אין .10.5

 ה והפרתו תיחשב הפרה יסודית של ההסכם.סכם זתנאי זה הינו מיסודו של ה .10.6

 שינוי ו/או ויתור

11.  

תהווה    הסכמה .11.1 לא  מסוים  במקרה  זה  הסכם  מתנאי  לסטות  המנהל  ו/או  המועצה  מצד 

 תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר. 

ת הנתונות להם לפי הסכם זה במקרה מסוים, אין  השתמשו המועצה ו/או המנהל בזכויולא   .11.2

שהו על  תור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כל כך וילראות ב

 זכויות וחובות לפי הסכם זה.

ף  וע העבודות ייעשה בכתב ומראש ולא יהיה לו כל תוקכל שינוי בהסכם זה או בתנאי ביצ .11.3

י כל הצדדים, וזאת למרות כל האמור בניגוד לכך בכל אלא אם נעשה כאמור ונחתם על יד

 ר בהסכם זה על נספחיו. ום אחמק

 תיחשב הפרה יסודית של ההסכם.תנאי זה הינו מיסודו של הסכם זה והפרתו  .11.4

 

 אחריות הקבלן לנזקים 

12.  
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לכל דין והוראה של  בצע ולקיים את התחייבויותיו עפ"י הסכם זה בהתאם  הקבלן מתחייב ל .12.1

ות את  ן לפצ ת. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת שבהסכם זה מתחייב הקבל כל רשות מוסמכ

 זה על ידו. המועצה עבור כל נזק שייגרם לה כתוצאה מהפרת הוראות סעיף 

בנ  .12.2 וגע לביצוע התחייבויותיו  הקבלן מתחייב ומצהיר כי הדרישות של הרשויות המוסמכות 

וי  מוכרות  זה  הסכם  בכעפ"י  לעמוד  מתחייב  הקבלן  לו.  ותנאי  דועות  דרישה  הוראה,  ל 

ל התחייבויותיו  לביצוע  הסהנוגעים  רשות  פי  כל  ידי  על  לעת  מעת  יפורסמו  ואשר  זה  כם 

העמידה   אם  חתימת  מוסמכת.  מועד  לאחר  פורסמו  אשר  כאמור,  ותנאי  דרישה  בהוראה, 

ן בכל התשלומים ו/או  היה כרוכה בהוצאות ו/או תשלומים כלשהם, ישא הקבלהסכם זה, ת

 ינם. צה בגורים ולא יהיה רשאי לבסס שום תביעות כספיות נגד המועההוצאות האמ

האישורים, .12.3 כל  את  הוא  חשבונו  על  ולהשיג  לדאוג  מתחייב  ,  הרישיונותההיתרים,    הקבלן 

 שם מילוי התחייבויותיו עפ"י הסכם זה.הרישוי ופוליסות הביטוח הדרושים לפי כל דין ל

 שב הפרה יסודית של ההסכם.נו מיסודו של הסכם זה והפרתו תיחתנאי זה הי  .12.4

13.  

בי .13.1 כדי  שתוך  מתחייב  ה הקבלן  כל  צוע  תהיה  ולא  הציבור  בנוחות  פגיעה  תהיה  לא  עבודות 

ה בזכות  בזכות הפרעה  או  וכיו"ב  שביל  דרך,  בכביש,  ורכב  אדם  כל  של  והמעבר  שימוש 

 מוש והחזקה ברכוש כלשהו. השי

וכן  שמירת השקט ומנוחת התושבים תוך    הקבלן מתחייב להקפיד על  .13.2 כדי ביצוע העבודות 

 רכוש אחר של המועצה ושל כל צד שלישי. ד או יקפיד על שמירת שלמותו של ציו

אין בהוראות פסקה זו או בכל הוראה אחרת בהסכם זה כדי למען הסר ספק מובהר בזה ש

וכ  להטיל חבות על ל אמצעי אחר הדרוש  המועצה להעמיד לרשות הקבלן, רכב, ציוד, כלים 

 ת. לביצוע העבודו

מו או לעובדיה או לרכושם של  שייגרהקבלן יהיה אחראי כלפי המועצה לכל נזק ולכל אבדן   .13.3

וצאה ממעשה או מחדל בביצוע העבודות או בקשר אלה או לכל צד שלישי או לרכושו, כת 

 על ידי מי שנתון למרותו. אליהן על ידי הקבלן או 

או אבדן שייגרמו לה כתוצאה  /ו לשפות את המועצה בגין כל נזק והקבלן מתחייב לפצות ו/א .13.4

ה שהמועצה תאלץ לשלם פיצויים או כל תשלום אחר  ל מקרממעשה או מחדל כאמור ובכ

כזו, לתביעה  דרישה    בקשר  עם  מייד  עצמה  למועצה  כזה  סכום  כל  לשלם  הקבלן  מתחייב 

 שהמועצה עמדה בהן בקשרכל זאת בתוספת הפרשי הצמדה ו/או ריבית והוצאות  ראשונה.
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כל סכום כזה   ותיעה כזו ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא המועצה רשאית לנכלכל תב 

שהיא   עת  בכל  לקבלן  ממנה  שיגיע  סכום  או  תשלום  ו/אומכל  ההסכם  להשתמש   לפי 

 הסכם זה.בערבות הבנקאית שהקבלן מסר בידי המועצה לפי 

פיצוי .13.5 או  נזק  דמי  כל  לשלם  מתחייב  לכל  הקבלן  או  לעובד  דין  פי  על  אחר   המגיעים  אדם 

כ נזק  או  מתאונה  כתוצאה  הקבלן  של  בשרותו  ביצוע  לשהנמצא  עקב  ו/או  כדי  תוך  הם 

 העבודות.

שפות את המועצה מייד עם דרישתה הראשונה בכל סכום שיהא הקבלן מתחייב לפצות ו/או ל

לש המועצה  לעל  או  לנזק  תביעה  בגין  עליה  שיוטל  חיוב  כל  עקב  בתוספת  לם  כאמור  פיצוי 

 עמדה המועצה כתוצאה מתביעה כאמור. הוצאות שבהן 

ק או קלקול שייגרמו לכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים, ביוב,  נזהקבלן יהיה אחרי לכל   .13.6

תוך כדי ו/או  שמל, טלגרף, טלפון, צינורות דלק או מובילים אחרים או תשתיות אחרות  ח

שה הכרחי וצפוי  קלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעעקב ביצוע העבודות, בין שהנזק או ה

לתקן מתחייב  הקבלן  העבודות.  לביצוע  כאמור  ע  מראש  קלקול  או  נזק  כל  הוא  חשבונו  ל 

עילה ביותר לשביעות רצונו המלאה של מהנדס המועצה ושל כל  וזאת באופן מיידי ובדרך הי 

שביל, ברשת מים, ביוב, ת מוסמכים לפקוח על הטיפול בכביש, בדרך, מדרכה,  אדם או רשו

ת אחרות וכיו"ב  יורף, טלפון וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים או תשתחשמל, טלג

 כאמור. 

לעיל, רשאית המועצה, לפי שיקול    14.6ף קטן  לא תיקן הקבלן נזק או קלקול, כאמור בסעי .13.7

לנכ דעתה הבלעדי, לתקן על חש  והמועצה תהא רשאית  נזק או קלקול כאמור,  כל  בונה  ות 

וצאות שנגרמו לה מכל תשלום או סכום שיגיע ממנה לקבלן  סכום שהוצא על ידה כולל הה

ו/או להשתמש  ל  בכ לפי ההסכם  בידי   בערבות הבנקאיתעת שהיא  המועצה    שהקבלן מסר 

 . לפי הסכם זה

 הפרה יסודית של ההסכם. תנאי זה הינו מיסודו של הסכם זה והפרתו תיחשב .13.8

 -ביטוח .14

עמותה לקידום תושבי חבל אשכול  תקרא: מועצה אזורית אשכול ו/או הזה    סעיףבהמועצה   .14.1
לפיתו הכלכלית  החברה  ו/או  ח  ו/או  המועצה  של  השיפוט  בתחום  הישובים  ו/או  אשכול 

ו/או מי שממן את הפרויקט  עירונ  תאגידים ו/או יחידות סמך של המועצה  יים של המועצה 
 ועצה.ו/או מי שהפרויקט נעשה עבורו ו/או המפקח מטעם המ 

ה  או על פי דין, ומבלי שהמועצ  ההסכםלפי כל תנאי המכרז או  מבלי לגרוע מאחריות הקבלן   .14.2
הקבלן,   כלפי  כלשהי  אחריות  עצמה  על  בינוטלת  תסדיר  לעהמועצה  הפרויקט טוח  בודות 

"הפולי להלן   ( קבלניות  עבודות  לביטוח  פוליסה  הביטוח באמצעות  תקופת  משך   .) סה" 
של הפוליסה באופן יחסי   לן ישתתף בעלות הביטוח ) פרמיה (חודשים. הקב  24תהיה עד  

השתת כאשר  שיבצע.  העבודות  הראשון פולהיקף  מהתשלום  ניכוי  ידי  על  תהיה  הקבלן  ת 
לפי    כל  מה  .45%0לקבלן  יוחזר  ולא  סופי  הוא  כולל מע"מ. הסכום לתשלום  העבודה  יקף 

ממנ המועצהחלק  שהיא.  סיבה  מכל  הושלם  לא  הפרויקט  אם  גם  את    ו  לעצמה  שומרת 
את  להגדיל  שאי  הזכות  מסיבות  תגדל  הפרמיה  באם  הקבלן  מאת  שתידרש  ן  ההשתתפות 

 ארבעה חודשים, שרים והמועצה יכולה למנוע אותן. אם משך העבודות יתארכו מעבר לע
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הפרמיה   תוספת  את  ישלם  הקבלן  תוארך,  הביטוח  העומדים ותקופת  מהתשלומים 
  לתשלום.

הפולי .14.3 תוקף  אחר  עתמעקב  שבכל  לבדוק  הקבלן  באחריות  לא    סה.  עדיין  שהעבודות 
ב פגה.  לא  והפליסה  תקף  הביטוח  עומדות  הסתיימו  אינן  שהעבודות  לקבלן  יתברר  אם 

שנקב  להסתיים הואבמועד  לפחות    ע,  כך  על  לקבל    60יודיע  ויבקש  למועצה,  מראש   יום 
 קופת הביטוח הוארכה.אישור בכתב שת

 תוכן הפוליסה :   .14.4

 להלן הנו תמציתי ואינו מחייב.  יב הוא כפי הרשום בפוליסה ורישוםהנוסח המחי .14.5

גבו .14.6 סייגים,  לתנאים,  העצמית  בכפוף  ההשתתפות  וסכומי  הביטוח  סכומי  אחריות,  לות 
 ל ביטוח כפי להלן: ה תכלוהפוליס

זי תאונתי ובלתי צפוי מראש,  נזק לרכוש: ביטוח מפני אבדן או נזק פי  -פרק )א(   .14.6.1
לחו לעבודות,  הנמצאים  שייגרם  לבניה   קל   ולציוד  ביצוע  מרים  באתר 

זה אינו כולל סיכוני גנבה  הפרויקט במשך תקופת הביטוח. הביטוח על פי פרק  
 או פריצה.  

)ב(   .14.6.2 כ  -פרק  צד אחריות  פגיעה    לפי  בגין  שלישי  צד  כלפי  חבות  ביטוח  שלישי: 
ו/א  אבדן  ו/או  באתר  גופנית  שייגרם  מראש  צפוי  בלתי  מאירוע  לרכוש  נזק  ו 

 קב ביצוען. העבודות במהלך ביצוע העבודות  וע 

או נזק גופני כתוצאה מתאונה  חבות המעבידים: לכיסוי מקרה מוות ו/  -פרק )ג(   .14.6.3
לע להיגרם  העלולים  מחלה  הו/או  עבודות  ובדי  ביצוע  ועקב  כדי  תוך  מבוטח 

 הפרויקט.  

העבוד .14.7 בביטוח  המבוטח  קבלני שם  הקבלן,  את  למועצה  בנוסף  יכלול  הקבלניות  משנה    ות 
 לול אותם בשם המבוטח. ואחרים שהמועצה התחייבה לכ

זה, מוסכם כי בקרות מקרה    הסכםבלן על פי תנאי  בכפוף למילוי כל התחייבויותיו של הק .14.8
פי פרק )א(, מתחייבת המועצה להעביר לקבלן את הכספים מתוך תגמולי  המכוסה על    ביטוח

או  הב האבדן  בגין  המבטח  מאת  בפועל  יתקבלו  אשר  לסכום יטוח  עד  לקבלן  שנגרם  הנזק 
כל הכספים    הדרוש ובלבד שסולקו תחילה  או הנזק,  למועצה  לשם קימום האבדן  המגיעים 

 זקי המועצה. מהקבלן ובכפוף לכך שכוסו תחילה כל נ

בפוליסה .14.9 המבוטחים  כל  שיפוי  לשם  שהתקבלו  הביטוח,  בתגמולי  די  היה  יחולקו  לא   ,
ככ יחסי,  באופן  המועצה  ידי  על  לכלהתגמולים  שנגרם  אבדן  או  לנזק  שניתן,  מהם,   ל  אחד 

שכו  לכך  ובכפוף  המועצה  של   דעתה  שיקול  לפי  שנגרמו  והכל  אבדן  או  נזק  כל  תחילה  סו 
 למועצה.  

הפו .14.10 כאמור  תיאור  המועצה.  ליסה  את  מחייב  הוא  ואין  בלבד  כללי  תיאור  מהווה  לעיל, 
מתחי תנאיה  הקבלן  בכל  בקי  ולהיות  הפוליסה  תוכן  את  ללמוד  להקלת  יב  תנאים  לרבות 

 הסיכון.  

כל טענה, תביעה ו/או  ן מצהיר ומאשר בזה כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כלפי המועצה  הקבל .14.11
היקף הביטוח. ככל שלדעת הקבלן קיים צורך  לתוכן ו/או  דרישה מכל מין וסוג שהם, באשר  

או   ו/אולהרחיב את היקף הביטוח  נוספים, מתחייב הקבלן להוסיף  ביטוחים  לערוך    לערוך 
על הנוסף כאמור  נוספים    את הביטוח  כמבוטחים  המועצה  יוסיף את  זה,  ובמקרה  חשבונו, 

ירשם סעיף  לצי בפוליסה שעורך הקבלן או קבלני המשנה  חלוף של המבטח  וויתור על תדו. 
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שמסד בפוליסות  ירשם  בנוסף  מטעמה.  והבאים  המועצה  קודמות  כנגד  שהן  הקבלן  יר 
 מועצה. וראשונות לפוליסות שעורכת ה

 

בלני המשנה הפועלים מטעמו, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או  הקבלן מצהיר בשמו ובשם ק .14.12
וא זכאי לשיפוי על  או אבדן שה   שה ו/או תביעה כנגד המועצה והבאים מטעמה, בגין נזקידר

ה קבלני  ידי  על  ו/או  ידו  על  שנערכים  הביטוחים  פוטרים  פי  המשנה  וקבלני  והקבלן  משנה 
או אבדן כאמור. האמור לעיל לא יחול  ו/או מי מטעמה מכל אחריות לנזק    בזאת את המועצה

 ם בכוונת זדון.  דעל נזק שנגרם על ידי א

ת סעיף הביטוח ו/או על פי כל דין, הקבלן  על פי הוראומבלי לגרוע מכל יתר התחייבויותיו   .14.13
נוהלי הבט יקבעו-יחות אשר יקבעומתחייב לקיים את  ו/א-אם  ע"י המועצה  ע"י  מעת לעת  ו 
א לעשות ו/או לא להתיר לאחר לעשות כל מעשה או מחדל או  המבטח. כן מתחייב הקבלן של

בכך כדי לסכן חיי  או אשר יש  / ם נזק לרכוש, אשר עלולים לגרום לנזק כלשהו לרכוש וולגר
 אדם.

עצמית הנקובה בפוליסה ככל שהנזק הקבלן מצהיר ומתחייב לשאת בסכומי ההשתתפות ה .14.14
 זה.   הסכםבלן על פי הוראות וליסה נוגע לתחומי אחריותו של הקבגינו הופעלה הפ 

ל .14.15 כמפורט  מוקדמת  להודעה  שינויים ה בכפוף  לבצע  הזכות  את  לעצמה  המועצה  שומרת    לן 
 ה ללא צורך באישור מוקדם של הקבלן, אולם כל שינוי שיש בו כדי לצמצם בפוליסה או לבטל

דם  יום קו  30תו של הקבלן בכתב בתוך  את היקף הכיסוי הניתן על פי הפוליסה יובא לידיע
 ביצועו.  

של אובדן או נזק או פגיעה בגוף אדם   והקבלן מתחייב להודיע  למועצה  מיד עם התרחשות  .14.16
ה כל שהיא בגוף עובדים או צדים שלישיים. ההודעה תהיה בע"פ  כלשהו לרבות פגיע או רכוש  
ל אחרובכתב.  הקבלן  יהיה  זה,  בסעיף  הרשום  כפי  הקבלן  עשה  הוצאה  א  או  הפסד  לכל  אי 

 ל על המועצה עקב אי מתן הודעה כאמור בסעיף זה. כספית שתחו

עצמו    כי עליו לבטח את  יום מראש,  30ה רשאית להורות לקבלן בהתראה של  יהמועצה תה  .14.17
המועצ שערכה  לפוליסה  כתחליף  שתבוא  בפוליסה  ונפרד  עצמאי  את  באופן  ותכסה  ה 

סכום הניכוי  יידרש הקבלן להעביר  למועצה  את  הסיכונים שבוטחו  בה. במקרה כזה, לא  
 בהתאמה הנדרשת.   ןהאמור לעיל, והסעיפים לעיל, יחולו ביטוח הקבל

 ביטוחי הקבלן:   .14.18

לגרוע   .14.19 עלמבלי  הקבלן  תחילת    הסכםפי    מאחריות  לפני  הקבלן  מתחייב  דין,  פי  ועל  זה 
בונו, באמצעות חברת  ט ) העבודה על פי מכרז זה (, לערוך ולקיים על חשהביצוע של הפרויק

לת אישור  בלפועל בישראל, את הביטוחים המפורטים להלן ובסמוך ולפני ק  ביטוח מורשית
להמצ העבודה  סיום  בדבר  קיומהמועצה  אישור  את  לידיה  המוצר  יא  אחריות  ביטוח  ם 

 (.המצורף כנספח א' )להלן: "אישור קיום ביטוחים"

שו של  הסיכונים (. הפוליסה תבטח את רכופוליסה לביטוח רכוש  ) כגון : אש מורחב. כל    .14.20
ב מבוטח  ושאינו  העבודות  בביצוע  אותו  משמש  אשר  לביטוח  א הקבלן  הפוליסה  מצעות 

שום בסעיף זה, הקבלן רשאי שלא לערוך את  סדיר המועצה. למרות הרעבודות קבלניות שת
ו נזק  א פוטר בזאת את המועצה והבאים מטעמה בגין אבדן אהביטוח במלואו או בחלקו והו

 ות מבוטח. כלשהו לרכוש שיכול היה להי

חבות הקבלן על פי דין בשל מעשה    פוליסה לביטוח אחריות מקצועית. הפוליסה תבטח את  .14.21
מחד  חוו/או  הפרת  ו/או  מקצועי  או  ל  מחדל  ברשלנות,  שמקורה  טעות  ו/או  מקצועית  בה 

וח. הביטוח  ₪  לאירוע ובסה"כ לתקופת הביט  1,000,000ל הפחות  השמטה בגבולות של לכ 
מקרים   השאר  בין  אייכסה  הפרת  -של  מסמכות,  חריגה  מסמכים,  אובדן  עובדים,  יושר 

תוציסוד נזק  עיכוב,  השימוש,  אובדן  מרמה,  מכות,  ביטוח  מקרה  עקב  בפוליסה  אתי  וסה.  
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הביטוח יכלול תקופת גילוי של  .  הסכםירשם תאריך רטרואקטיבי שיחול מיום החתימה על ה
מטעמה  לשפות את המועצה ומי    תוקף הביטוח. הביטוח כאמור יורחבחודשים לאחר תום    6

 הקבלן ו/או הבאים מטעמו.  יבגין אחריותם למעשי ו/או מחדל

 

לביטו .14.22 הפולי פוליסה  המוצר.  אחריות  בגבולות  ח  דין  פי  על  הקבלן  חבות  את  תבטח  סה 
הפחות   לכל  של  י  4,000,000אחריות  בפוליסה  הביטוח.  לתקופת  ובסה"כ  לאירוע  רשם  ₪ 

ה  תאריך רטרואקטיבי שיחול מיום על  גילוי של  הסכםהחתימה  יכלול תקופת    12. הביטוח 
פרויקט כולו  הפוליסה במועד מסירת האחר תום תוקף הביטוח . הקבלן ימציא את  ל  חודשים

מבניהם. המוקדם  לפי  ממנו  חלקים  יורחב    או  כאמור  ומי  הביטוח  המועצה  את  לשפות 
 ו. או מחדלי הקבלן ו/או הבאים מטעמ /מטעמם בגין אחריותם למעשי ו

ב וציוד מתנייע וממונע אחר  רכבנוסף לביטוחים לעיל יסדיר הקבלן, פוליסות לביטוח כלי   .14.23
 זה.  הסכםת על פי ותו לצורך ביצוע עבודואשר ישמשו א

הקבלן .14.24 על  יחלו  העצמיות  וההשתתפויות  הביטוחים  הביטוח    עלות  דרישות  כל  בלבד. 
 פני ההתקשרות בין הצדדים. ושמו בפוליסות הביטוח של הקבלן ל יי   הביטח  סעיףהרשומות ב

מקצועית   .14.25 אחריות  ביטוח  חואפוליסות  עוד  כל  בתוקף  יהיו  המוצר,  הקבלן  חריות  על  לה 
 .  חבות על פי דין

 פוליסת ביטוח אחריות המוצר תהיה לפי נוסח ביט.   .14.26

ביט .14.27 יערוך  ההקבלן  כל  כנגד  נדרש  הקבלן  לדעת  אשר  משלים  או  נוסף  ו/או  וח  סיכונים 
לפי  הנזקים האפשריים שה להם  בהסכם  וא אחראי  כלולים  אינם  ואשר  דין  כל  ולפי   כל זה 

 הביטוחים הנזכרים לעיל. 

הקבלן ולא לעשות כל מעשה שיש בו כדי להשפיע  לן מתחייב לקיים את תנאי ביטוחי  הקב .14.28
הביטוחים.  תוקף  על  שיידרש    לרעה  ככל  המועצה  עם  פעולה  לשתף  מתחייב  לשם הקבלן 

צה על פי ביטוחי הקבלן, ובכלל זה להודיע בכתב, למועצה   שמירה ומימוש של זכויות המוע
קרומבול על  לו  היוודע  עם  מיד  לתביעה  טח,  בסיס  לשמש  העשוי  אירוע  ביטוחי  -עלת  פי 

 הקבלן. 

פוליסות הביטוח באופן המפ .14.29 הוראות  זכויותיה  הפר הקבלן את  ו/או את  זכויותיו  קיע את 
ה באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו כל  קבלן אחראי לנזקים שייגרמו למועצהמועצה, יהא ה

טענות,   ו/או  יכסתביעות  והוא  כלפיה,  אחרות  או  המועצה  פיות  כלפי  מלהעלות  מנוע  היה 
 באים מטעמה כל טענה כאמור. וה

רשאית לבדוק את אישור קיום הביטוחים    מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המועצה תהיה .14.30
עשות כך. למען הסר ספק, בדיקתם או אי  ליסות הביטוח אך לא תהיה חייבת ל ו/או את פו

המועצ ידי  על  הה  בדיקתם  את  פוטרת  אינה  מטעמה  מי  או  או  דין  פי  על  מאחריות  קבלן 
 . סעיף הביטוחת על פי אחריו

מידע שאינו רלוונטי לדרישות המועצה,  הקבלן יכול להגיש העתקי פוליסות ובה ימחק כל   .14.31
 "ב.כתובות, מידע עסקי סודי וכיו ם, שמות מבוטחים או ספקים אחרים,לרבות מחירי

הקבלן לשנות או לתקן את  כי המועצה תהיה רשאית לבקש מם  מוצהר ומוסכם בין הצדדי .14.32
על  הפוליסות   להתחייבויות  להתאימם  מנת  על  הביטוחים  קיום  אישור  את  ו/או  פי  ביטוח 

וחים  אישור לתקינות אישור קיום הביט  . הבקשה לתיקון או שינוי לא תהווההביטוח  סעיף
 כל שהיא.  ותו/או פוליסות הביטוח ולא תחול עקב כך על המוצעה אחרי

א  .14.33 יהיה  לבדו  והפסדהקבלן  אבדן  לנזק,  דין  פי  על  מתאים    חראי  לא  סכום  שסיבתם 
 . בפוליסות הביטוח
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הבאים  כלפי: המועצה ו ירשם סעיף בדבר וויתור על  תחלוף  בכל הפוליסות שיערוך הקבלן   .14.34
לוות התחייבה  שהמועצה  מי  וכלפי  וזכות  ר  מטעמה  כנגדו  התביעה  זכות  של  על  התחלוף 

 ביטוח. המבטח בטרם קרה מקרה ה 

 

רשלנות רבתי ) ככל שקיים (, אולם לא יהיה בכך  בכל הפוליסות שיערוך הקבלן יבוטל חריג   .14.35
 בטחת וחובות המבוטח על פי כל דין.כדי לגרוע מזכויות המ

ו מגביל בדרך כלשהי  ן א שיערוך הקבלן ירשם: כל סעיף המפקיע או מקטיבכל הפוליסות   .14.36
אחרי יואת  לא  אחר,  ביטוח  קיים  כאשר  וכלפי  ותנו  מטעמה  מי  ו/או  המועצה  כלפי  פעל 

עלמבטחיהם,   הביטוח  במל-ולגביהם,  אותם  המזכה  ראשוני",  "ביטוח  הוא  הפוליסה  וא  פי 
יטוחי הנ"ל, מבלי שתהיה לנו זכות תביעה  כות השתתפות בבהשיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא ז

.  1981-התשמ"אלחוק חוזה הביטוח,    59מור בסעיף  הנ"ל להשתתף בנטל החיוב כא  טחיממב
 ה של ביטוח כפל כלפיהם וכלפי מבטחיהם . ולמען הסר ספק אנו מוותרים על טענ

צם את לבטלם ו/או לצמאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי  ביטוחי הקבלן הנ"ל יכללו תנ .14.37
למועצה   המבטח   מסר  כן  אם  אלא  להו  היקפם,  כוונתו  על  רשום  בדואר  כן  דעה    60עשות 

 ימים מראש.  

ך כל תקופת ביצוע העבודות  , ולאורבסעיף הביטוחוע מכלליות האמור בכל מקום  מבלי לגר  .14.38
פי   כל   הסכםעל  אחר  למלא  הקבלן  מתחייב  צ  זה,  כל  על  לאומי  לביטוח  חוק  וויו  הוראות 

כל    יקפידו אף הם למלא אחרמו  הקבלן מתחייב לוודא כי כל קבלני המשנה מטע  ותקנותיו. 
 וו ותקנותיו. הוראות החוק לביטוח לאומי על כל צ

א   סעיףהוראות   .14.39 ודרישות  )ביטוח(  אינן  זה  שבו,  המשנה  סעיפי  כל  על  ביטוחים  קיום  ישור 
לפי  באות לגרוע מחיובי   ואין בהםסכם  ההקבלן  ה  או הדין  על  כל  כדי להטיל  מועצה חבות 

ומובהר   מוצהר  לפיכך,  איןבזאשהיא.  כי  במפורש,  ליצור    ת  כדי  כאמור,  ביטוחים  בעריכת 
למלא נערך הביטוח וכן אין  יעה כל שהן כלפי המועצה שלא היו קיימות כלפיה, אעילות תב

 דו. ה ( מאחריות בגין נזק שנגרם על יבכך כדי לפטור את גורם הנזק )למעט  המועצ

ההפרת   .14.40 הפ  ביטוחסעיף  מהווה  הקבלן,  ידי  על  לעיל,  התחייברה  כאמור  של  ויות  יסודית 
 .זההסכם הקבלן על פי תנאי 

 עובדי מעביד  היעדר יחסי

15.  

העבוד  .15.1 את  מבצע  הוא  כי  מצהיר  כקבלן  הקבלן  זה  הסכם  עפ"י  התחייבויותיו  יתר  ואת  ות 

ודריש בקשתו  לפי  ומעבידעצמאי  עובד  יחסי  כל  יהיו  ולא  המו   תו  בין  לבין  שוררים  עצה 

 מטעמו.  ועלים בשמו ו/או הפ  הקבלן או מי מעובדיו של הקבלן או 

את המועצה ו/או לפצותה מיד עם דרישתה הראשונה  הקבלן מתחייב לשפות  -קיזוז והשבה   .15.2

ובדיו של  ל סכום שהוא שיהא על המועצה לשלם בקשר לתביעה שיתבע הקבלן או מי מע בכ

בשמו   הפועלים  או  ושיהקבלן  מטעמו,  המצב ו/או  כי  בקביעה  נעוצה  עילתם  ו/או  סודם 

 לעיל.   15.1נה מהמוצהר בסעיף קטן י ו/או המשפטי שו בדת העו

 של ההסכם. ינו מיסודו של הסכם זה והפרתו תיחשב הפרה יסודיתתנאי זה ה .15.3
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 סבת החוזה ה

16.  

לה  .16.1 או  להסב  למסור,  זכאי  יהיה  לא  כלהקבלן  לאחרים  או  לאחר  לשעבד  או  חלק    עביר 

תסכים    ידה שהמועצהאים ובמו/או מהתחייבויותיו לפי הסכם זה אלא אם בתנמזכויותיו  

 לכך בכתב ומראש. 

אם ובמידה    ור לאחר את ביצועו של העבודות כולן או מקצתן אלאאין הקבלן רשאי למס .16.2

על   עובדים  ואולם העסקת  בין ששכרם שהמועצה הסכימה לכך בכתב ומראש,  ידי הקבלן 

 מה משום ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה אין בה כשלעצן העבודה ובין  מ משתלם לפי ז

   ען של העבודות או חלק מהן לאחר.מסירת ביצו 

סכמה האמורה פוטרת  צה את הסכמתה בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה, אין ההנתנה המוע .16.3

בלן ישא באחריות מלאה לכל מעשה  את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי ההסכם, והק

 העבודות, באי כוחם ועובדיהם. מחדל של מבצע  וא

 והפרתו תיחשב הפרה יסודית של ההסכם.של הסכם זה מיסודו תנאי זה הינו  .16.4

 

 בדקוערבות  ביצוע ערבות .17

, ובכל מקרה בטרם החתימה על הסכם יית הקבלן במכרזהודעה על זכה יום ממועד    7תוך   .17.1

ב   זה, הקבלן  אוטונומיפקיד  בנקאית  ערבות  המועצה  מותנית  יידי  בלתי  הקבלן ת  )מטעם 

ש  בלבד!( בסך  ההסכם  כ  10,000ל  לקיום  לצרכן, ,  מע"מ  ולל₪  המחירים  למדד    צמודה 

הת  ביצוע  "להבטחת  )להלן:  זה  הסכם  פי  על  הביצועחייבויותיו  ערבות  "(ערבות  הפקדת   .

המועצה ידי  על  כלשהו  תשלום  לביצוע  תנאי  מהווה  יהיה  הביצוע  הביצוע  ערבות  נוסח   .

   ה.' להסכם זבספח נבנוסח  

והיא    הוצאתהאחר מועד  חודשים ל  6תהא תקפה מיום הוצאתה ועד לחלוף  הביצוע  ערבות   .17.2

ופן שתהא יה צורך בכך לפי שיקול דעתה המוחלט של המועצה, באתחודש מעת לעת, אם יה 

לא. היה ותוקף ערבות  מתקפה עד לאישור המועצה כי העבודות הושלמו לשביעות רצונה ה

פוי, תהיה המועצה רשאית, אך לא חייבת,  יעתה הצני מועד פקיום לפ   14הביצוע לא יחודש  

לה על פי הסכם זה ועל פי כל דין, לממש  מבלי לגרוע מכל זכות, סעד ותרופה הקנויים    וזאת

 ש זה.  ווהקבלן מוותר בזאת על כל טענה, דרישה או תביעה בעניין או בקשר למימערבות זו,  

ודשים ממועד סיום ח   12יה  הסכם זה יהתקופת הבדק והאחריות עבור העבודות נשוא   .17.3

כי המועצה  ואישור  )להלן:  העבודות  המלא  רצונה  לשביעות  הושלמו  שנת "העבודות 

 "(.הבדק
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המועצה .17.4 אישור  ועם  ההסכם,  תקופת  רצונה    בתום  לשביעות  הושלמו  העבודות  כי 

ערבו המלאה,    למועצה  הקבלן  מותנית    תימציא  בלתי  אוטונומית  )מטעם בנקאית 

   ד!(הקבלן בלב

 

הלהבט .17.5 קיום  בסחת  הבדק,  שנת  במהלך  הקבלן  של  של  תחייבויותיו  מגובה   5%כום 

הקבועה מע"מ  הכוללת  למדד   5בסעיף    התמורה  צמודה  תהיה  הערבות  זה.  להסכם 

'  1ב   ח נספנוסח ערבות הביצוע יהיה בנוסח  "(.  הבדק  ערבות"  :)להלן  ים לצרכן  המחיר 

ערבות הביצוע  מובהר כי    שנת הבדק.לאורך כל  ערבות הבדק תהיה תקפה  להסכם זה.  

 בלת ערבות הבדק. לא תושב לקבלן אלא בכפוף לק

בתו .17.6 לקבלן  תושב  הבדק  ביצוע  ערבות  השלמת  על  המועצה  אישור  ועם  הבדק,  שנת  ם 

 רות לשביעות רצונה המלאה. השי

ההוצא .17.7 כל  לתשלום  בלעדית  אחראי  יהיה  הכרוכים  והקבלן  התשלומים  ויתר  העמלות  ת, 

או  /ו  ושמירתה בתוקף במשך כל תקופת ההסכםבדק  ו ערבות הו/א הביצוע  בהוצאת ערבות  

 . שנת הבדק

 מהווה תנאי מוקדם לכניסתו של הסכם זה לתוקף. מתן ערבות ביצוע כאמור כנדרש .17.8

הארכת    רה של הפרה של איזו מהתחייבויות הקבלן בקשר עם הסכם זה ובכלל זה איבמק .17.9

צפוי לפקיעתה, רשאית  י המועד היום לפנ  14תוקפה של ערבות הביצוע כאמור לעיל לפחות  

רבות הביצוע או כל  , לדרוש, מעת לעת ובכל עת, את פירעונה של עהמועצה, אך לא חייבת

ותה לכל סעד אחר או נוסף העומד לה על פי כל דין או על  חלק ממנה, וזאת מבלי לגרוע מזכ

 כם. ספי הוראות הה

הביצוע  .17.10 ערבות  במימוש  הבדק  אין  ערבות  כואו  חלקה,  או  לפג לה  כדי  המועצה  ,  בזכות  וע 

נו סכום  כל  מהקבלן  לה,לתבוע  חב  שהוא  הסכומים  ו/או  נזקיה  עלו  באם  סכום    סף  על 

 הערבות, וזאת בנוסף למימוש הערבות. 

 ייחשב כהפרה יסודית של ההסכם.בהתאם לסעיף זה  מצאת ערבות אי ה .17.11

 

 כםסביטול הה

ינטוש  .18 כי במקרה שהקבלן  בין הצדדים  בזה  זמנית אלחלוטין א  מוסכם  או  ו  כולן  ביצוע העבודות,  ת 

דעתה הבלעדי והמוחלט( לקיים את  בלתי מסוגל לדעתה של המועצה )על פי שיקול    מקצתן, או יהיה 

יקן  תהסכם זה במלואן ובמועדן במדויק, או הפר הוראה מהוראות הסכם זה ולא  התחייבויותיו לפי  

ו לא נשמע להוראות מקצועיות  ה הפרה, אחזר על אותאת ההפרה תוך המועד שנקבע לו ע"י המנהל או 

יורששל המנהל בקש ו/או  יואשם  ביצוע העבודות, או אם  ע בעבירה פלילית שיש עמה קלון או  ר עם 

פירעון    ל חייבויותיו עפ"י הסכם זה, הכל לדעתה של המועצה, או יהפוך הקבלן לחדקשורה בביצוע הת 

אחד מהמקרים המנויים לעיל לסלק  שאית בכל  ה המועצה ראו יינקטו נגדו הליכי הוצאה לפועל, תהי
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 _ חתימת המציע : ___________________   

וכל  בלן מביצוע העבודות, לבטל הסכם זה ולהמשיך  ידו של הק ביצוען בעצמה או באמצעות אחרים 

רעת לכך  כותעודה חתומה בידי המנהל תהווה ראיה מ  –שייגרמו למועצה כתוצאה מכך  הוצאה או נזק  

זה תהיה המועצה רשאית לעכב    רים בסעיףמקרים האמוייזקפו לחובתו של הקבלן. בכל מקרה מה  –

 לגרוע מזכותה לממש את הערבות,   יע לקבלן עד לסידור החשבון הסופי וזאת מבליכל תשלום המג

 

ה  ע תסלק ידו של הקבלן מביצוע העבודות כאמור לעיל אלא לאחר שתתן לו הודאולם המועצה לא  

 יום.  14מוקדמת של  

זה בסעיף  כאמור  ההסכם  לא    בוטל  הקבלן  לעיל,  כספים  יהיה  תשלום  ו/או  לפיצוי  מהמועצה  זכאי 

ש הכספים  למעט  לקיצו,  ההסכם  הבאת  עקב  המועצה  כלשהם  של  לזכויותיה  בכפוף  לו  בגין    –יגיעו 

 ות שביצע בפועל עד למועד סיום ההסכם.העבוד

מקרה   זכאית בכל סעד עפ"י דין ו/או על פי הסכם זה, תהיה המועצה למבלי לפגוע בזכויות המועצה לכ .19

כסף    אשר יגיעו ממנה ו/או מאחרים לקבלן, כל סכוםו/או לחלט מתוך כספי הקבלן ו/או כספים  לקזז  

יגיע לה מהקבלן לרבות כדמי נז ו/או שיפוי ו/או תשלום חוב שבו חייב  לכיסוי כל אשר  פיצוי  ק ו/או 

 דרך אחרת. ו/או בכל  רשות מקומית עפ"י כל דין, לרבות חוקי העזר שלה רהקבלן למועצה בתו

 

 חשבונות

ה מכרעת בכל הנוגע  ויהיו נאמנים על הקבלן וישמשו בכל עת הוכח  ספרי המועצה וחשבונותיה ייחשבו .20

פי ה סכם זה וכן בכל הנוגע לסכום שיינתן לקבלן מאת המועצה או  לתשלומים שהמועצה תשלם על 

 די הקבלן. ילמועצה על 

 

הס .21 לפי  הקבלן  על  המוטלת  התחייבות  תהיהכל  זה  רשא   כם  לעשותה  המועצה  מחויבת  לא  אך  ית 

 הנזקים בקשר לכך יחולו על הקבלן. ין בעצמה ובין בכל דרך אחרת, וכל ההוצאות ובמקום הקבלן, ב

 רך הסכם זה היא כמפורט ברישא להסכם.כתובת הקבלן לצו .22

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

 

 _______________________            ___________________ ____ 

 הקבלן                            המועצה                      
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 ספח א' להסכם נ
 

 אישור על קיום ביטוחים 

 

 

 ג הביטוח סו
 

חלוקה לפי  
גבולות אחריות  
 או סכומי ביטוח 

מספר  
 הפוליסה 

סח  ונ
ומהדורת  
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום 

  /האחריות גבול
 סכום ביטוח 

 סויים נוספים בתוקף כי

יש לציין קוד כיסוי בהתאם   מטבע  סכום 
 לנספח ד' 

 אחריות צולבת  – 302 ₪  4,000,000   ביט   המוצר  אחריות
ויתור על תחלוף לטובת   - 309

 מבקש האישור 
או   מבוטח נוסף בגין מעשי  – 321

מבקש    –מחדלי המבוטח 
 האישור 

 ראשוניות  – 328
ת  פת הגילוי אחריותקו – 332

 ים חודש 12 -המוצר 
 

 הנפקת האישור__________תאריך  אישור קיום ביטוחים 

שלמבוטח   לכך  אסמכתא  מהווה  זה  ביטוח  בהישאישור  המפורט  למידע  בהתאם  בתוקף,  ביטוח  פוליסת  המפנה  המידע  ורט  . 
ם שמפורטים באישור זה לבין  גיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאיינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריבאישור זה א

בפוליס הקבועים  זההתנאים  באישור  תנאי  שבו  במקרה  למעט  הביטוח  בפוליסת  האמור  יגבר  הביטוח  מבקש  מ   ת  עם  יטיב 
 האישור. 

 עמד מבקש האישור ממ פי העסקה או המבוטח  ממבקש האישור 

 שם:
מועצה אזורית אשכול   

עמותה לקידום  הו/או 
ו/או   אשכולתושבי חבל 

כלכלית לפיתוח  החברה ה
אשכול ו/או הישובים  

ל  בתחום השיפוט ש
המועצה ו/או תאגידים  

עירוניים של המועצה ו/או  
  צהיחידות סמך של המוע 

ו/או מי שממן את  
הפרויקט ו/או מי  

שה עבורו  שהפרויקט נע
או המפקח מטעם  ו/
 מועצה. ה

  שם
  גידור ביטחוני בישובים

במועצה   בולאבשלום וי 
 אזורית אשכול 

 מוצרים מזמין ☒ 
 

 ת.ז./ח.פ.  ח.פ. :

 מען:  
 

 מען 
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ים כפי  מבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאתים )בכפוף, לשירותים המפורטים בחוזה בין הפירוט השירו

 המצוין בנספח השירותים(: 
 

 ות ל גדו קבלניות   עבודות - בניה  - 009
 

 
 

 ביטול/שינוי הפוליסה  
האישור  ם לאחר משלוח הודעה למבקש  יו  60או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא  האישור  עת מבקש  שינוי לר

 בדבר השינוי או הביטול. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חתימת האישור 
 המבטח: 
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 _ חתימת המציע : ___________________   

 

 ' להסכםבנספח 

 ביצוענוסח ערבות 
         

_______ תאריך:_________
          

 
 לכבוד 

 אשכול מועצה אזורית 
 

 הנדו ן: ערבות בנקאית להסכם
 

____________________)לה בקשת  פי  "על  ערביםהמבקשיםלן:  אנו  כל    "(,  לסילוק  כלפיכם  בזאת 

של   לסך  עד  עשר  ₪  00001,סכום  לצרכן   ₪(,  ףאל  ה )במילים:  המחירים  למדד  הצמדה  הפרשי    בתוספת 

"ל) הצמדהלן:  להסכם  ה הפרשי  בקשר  המבקשים  מאת  שתדרשו  בדות  עבו"(,  בישובים  גידור  יטחוני 

 כול. אבשלום ויבול שבמועצה אזורית אש

 

כתב שתגיע  ימים מיום דרישתכם ב  7לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל, תוך  אנו מתחייבים  

 ת הסכום תחילה מאת המבקשים.   שתכם, או לדרוש איאלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס את דר

 

את דרישתכם על פיה    ולא ניתנת לביטול, ולא יהיה צורך להוכיח  לתי תלויההינה בלתי חוזרת וב  ערבות זו

תשלום  בהליך   קבלת  לשם  תחילה,  להגיש  חייבים  תהיו  ולא  אחר,  באופן  או  תביעה  משפטי,  פיה,  על 

 שים.  ה תשלום מאת המבקלמשפטית נגד המבקשים, ולדרוש תחי 

 

 הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן: 

 

"(,  המדד החדש )להלן: "  חרונה לפני התשלום בפועל, על פי ערבות זושפורסם לאאם יתברר מתוך המדד  

חודש  כי   בגין  המדד  לעומת  עלה  החדש  ביום  יש   2021מאי  המדד  "  15.06.2021פורסם  המדד  )להלן: 

סהיסודי" ההצמדה  הפרשי  יהיו  להכפלת  כ(  השווה  כדרישתכם  ום  המצוין  הקרן  בסכום  החדש  המדד 

 ודי.  נ"ל, מחולק במדד היסה

 

 המועד הנ"ל לא תענה.   ל. דרישה שתימסר לנו אחרי  בות זו תישאר בתוקפה עד ________ ועד בכלער

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.  

 
         

 בכבוד רב,   
 
 

                   _____ _________________ __ 
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 להסכם  1' נספח ב

 נוסח ערבות בדק
         

___ ________תאריך:_____ 
          

 
 לכבוד 

 מועצה אזורית אשכול 
 

 הנדון: ערבות בנקאית לתקופת הבדק
 

" ____________________)להלן:  בקשת  פי  עהמבקשיםעל  אנו  כל  "(,  לסילוק  כלפיכם  בזאת  רבים 

של   לסך  עד  ₪___סכום  ה  ______________  בתוספת   ,)₪  ________________ פרשי  )במילים: 

המח למדד  לצרהצמדה  "ירים  )להלן:  הצמדהכן  המהפרשי  מאת  שתדרשו  להסכם "(,  בקשר    בקשים 

 במועצה אזורית אשכול.    מחסני חרוםבפיתוח   עבודות 

 

גיע  דרישתכם בכתב שת  ימים מיום  7ל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל, תוך  אנו מתחייבים לשלם לכם כ 

 לה מאת המבקשים.   סכום תחישתכם, או לדרוש את האלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס את דרי

 

ת לביטול, ולא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם על פיה  וזרת ובלתי תלויה ולא ניתנערבות זו הינה בלתי ח

או   משפטי,  קבהליך  לשם  תחילה,  להגיש  חייבים  תהיו  ולא  אחר,  פיהבאופן  על  תשלום  תביעה  בלת   ,

 .  ה תשלום מאת המבקשיםמשפטית נגד המבקשים, ולדרוש תחיל

 

 שי ההצמדה יחושבו כדלקמן: הפר

 

"(,  המדד החדש י התשלום בפועל, על פי ערבות זו )להלן: "ך המדד שפורסם לאחרונה לפנ אם יתברר מתו

  ( יהיו הפרשי"המדד היסודילן: ")לה   _______________נ עלה לעומת המדד בגין חודש  כי המדד החדש  

להכפלת   השווה  סכום  הקרההצמדה  בסכום  החדש  המצויןהמדד  במדד    ן  מחולק  הנ"ל,  כדרישתכם 

 היסודי.  

 

 ______ ועד בכלל. דרישה שתימסר לנו אחרי המועד הנ"ל לא תענה.   בות זו תישאר בתוקפה עד __ער

 

 ות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.  ערב

 
         

 בכבוד רב,   
 
 

                    
 



 ת אשכולמועצה אזורי
 10/2021–מספר ה א זוטמכרז 

 ת אשכולי רובמועצה אז  אבשלום ויבול םיבישוב טחוני בי גידור
  

37 

 _ חתימת המציע : ___________________   

 

 כמויות_ כתב  להסכםנספח ג' 

 

 

  

 טחוניגידור בי -אבשלום 

  

            

 סה"כ  מחיר  ת כמו יח'  תאור  סעיף 

           

            

         גידור 44

         גידור ביטחוני  44.011

44.011.0015 

וטי פלדה קשה  גדר רשת מרותכת מח
יטחונית" או  דגם "בטחון" או "לירון ב

ע בגובה כולל של  "שדרות" או ש"
ת מעקם מ' מפני הקרקע, בתוספ 2.35

  °45 תבזווימ'  1.9-2.0עילי מעל גובה  
  50/150/4.5 ס"מ. משבצות 50ובאורך 

  80/40/2.2מ"מ ועמודים מפרופיל 
מ',  2.95  מ"מ כל 60/60/2.2מ"מ או 

זרי חיבור  לרבות כיפות, אבי
דים. מנירוסטה ויסודות בטון בוד 

ע"י שופל  המחיר כולל הכנת תוואי
 לישור השטח ולהסרת צמחיה ופינוי

לאתר מורשה. המחיר כולל פירוק 
כל הגדרות הקיימת בתאווי  ופינוי של

)גדר קיימת ותלתליות( וכולל הוצאת  
    600.00 מ'  ופינוי של יסודות בטון ובזנטים
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  יגידור ביטחונ-יבול

            

            

 סה"כ מחיר  כמות  יח'  תאור  סעיף 

            

            

         גידור 44

         דור ביטחוני גי 44.011

44.011.0015 

גדר רשת מרותכת מחוטי פלדה קשה דגם  
 ונית" או "שדרות" אוון ביטחליר"בטחון" או "

מ' מפני הקרקע,   2.35ש"ע בגובה כולל של 
מ'   1.9-2.0ספת מעקם עילי מעל גובה בתו

ס"מ. משבצות  50ובאורך  °45בזוית 
  80/40/2.2מ"מ ועמודים מפרופיל  50/150/4.5

מ', לרבות   2.95מ"מ כל   60/60/2.2מ"מ או 
ון  כיפות, אביזרי חיבור מנירוסטה ויסודות בט

ופינוי של כל   . המחיר כולל פירוק בודדים.
ימת  הגדרות הקיימת בתאווי )גדר קי

     920.00 מ'  ותלתליות(. בסיסי בטון ובזנטים.

44.011.0016 

ר תוואי הגידור לאחר פירוק הגדרות יישו
 ם. המחיר כולל עבודות שופלוהבסיסי

ומשאיות ,פינוי לאתר אטמנה מורשה של  
     4.00 י"ע  ה. הצמחייה ועודפי אדמ

            
 

 

            

         ריכוז ההצעות   
            

         תאור סעיף

            

    סה"כ  גידור באבשלום  

   סה"כ גידור ביבול   

   סה"כ    

   17%מע"ם     

    
סה"כ כולל  

   מע"מ 
 


