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 רים להצעות המחיר  מלא טופס זה בנוסף לנספחים במכרז הקשול יש

 טופס זה חובה כחלק ממסמכי המכרז 

 שם המציע/הקבלן : 

 

 

 כתובת :

 

 

 נייד : 

 

 

  אימל :

 שם המכרז : 

 

 

 שיק בנקאי /ערבות

 ₪.  10,000 סכום :

 ____________  :ערבותתוקף 

 

 

 אודות אישור קיום ביטוחיםהמציע הצהרת 
 

 

 מ : כולל מע" לא חירהמ עתסכום הצ

 

 

 לל מע"מ : צעה כוסכום ה

 

 

 הנחה במידה ויש :   

 

 

  סכום לאחר הנחה :  

 

 חתימה וחתמת : __________________       תאריך : ____________________ 
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 :  כללי

האזורית   "  אשכולהמועצה  מחיר  עוהצ  זאתב  מזמינה  "(המועצה)להלן:  קו  צוע  בי  לת  תאורת הטמנת 

 כרז.ט במסמכי המ בהתאם למפור חון בקיבוץ כרם שלוםביט

 

   אספקה והתקנת קו חשמל לתאורת ביטחון כולל כל החיבורים מדידה,מהות העבודות הנדרשות הינה 

 :מכי המכרז סמעיון ורכישת 

נוסח   לרבות  אליו  והנלווים  המכרז  מסמכי  לרכוש  ה את  ניתן  לחתום,  במכרז  הזוכה  יידרש  עליו  הסכם 

 : השעות ה' בין  -א'בימים  ,08-9929117  טלפון –ה באגף הגבי ₪ כולל מע"מ 500  מורת תשלום שלת

ביצוע  ,  08:00  –  0013:  האיאו  באמצעות  המועצהתשלום  באתר  תחת    –/http://eshkol.info   נטרנט 
ון  ורת ביטחא הטמנת קו ת    12/2021  –ה  מכרז     –תשלומים מזדמנים     -תשלומים , תשלום מיסים ואגרות  

 ץ כרם שלום . בקיבו

 כרז בהגשה. לה למסמכי המאת הקב רףיש לצ

יושב למשתתףמובהר בזאת כי התשלום בגין   ם מקרה לרבות במקרה של ביטול  שוב  מסמכי המכרז לא 

 המכרז. רכישת המכרז הינה תנאי להגשת הצעה.  

קודם המכרז  במסמכי  לעיין  המועצהבאתר  תשלום,    ללא  לרכישתם,  ניתן  של  :    אינטרנט  בכתובת 
tps://eshkol.info/ht  

 
 :סיור קבלנים 

 .: בכניסה  למועצה נפגשים :0313בשעה _ 2/8/21ביתקיים   חובה ור קבלניםיס

 הנדרש  תוואי במהלכו יוצג בפני המציעים חובה  הינוסיור הקבלנים 

 : שאלות / הבהרות

  :   בשעה  5/8/21  :אריך  עד לת,  ה על מסמכי המכרז, ניתן להעביר בכתבהרהבות  בקשו/או  ת  ניו ת טכ לושא
באימל    yosh@erc.org.il בדוא"ל:    0021: המכרזים  למנהלת  מהשאלות  העתק  להעביר  יש  בנוסף 

:g.ilc.oririt@er  שאלותלום  הפוניריות  אחב במועד.  ליעדם  הגיעו  שאלותיהם  כי  לאחר    שימסרו   ודא 

 את השאלות יש להעביר בגרסת וורד על מנת להקל את המענה עליהן. לא יענו.  ילהמועד לע

להמציא                     חייב  יהא  במכרז  היתר,המציע  בין  המסמכי  ,  כל  ו/או  את  בם  המפורטים  ים  מסמכהאישורים 
עמידתו  ך  הנדרשים לצור  והיכולותהניסיון  אישור שיש בו להראות שלמציע  ך ו/או  כל מסמ  ז לרבות כרהמ

   והכל כמפורט בתנאי המכרז.ו/או בכל דרישה אחרת, בתנאי הסף 

 :ערבות להצעת המציעים 

  יתבנקאערבות    כרז זוטא זה,מסגרת מלידי המועצה, להבטחת הצעתו ב  המציע במכרז יהא חייב להמציא
או    זהמכרסח המצורף למסמכי  ₪, בהתאם לנו  10,000ע"ס    האזורית אשכולועצה  שם המל  ע  נומית טואו

 ₪ לפקודת המועצה האזורית אשכול.  10,000סך של לחילופין שיק בנקאי על 

http://eshkol.info/
https://eshkol.info/
mailto:yosh@erc.org.il
mailto:irit@erc.org.il/
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 הגשת הצעות במכרז זה 

ן  יי , ולצגורהיש להכניס למעטפה ס  י המציעאת ההצעות ואת כל מסמכי ונספחי המכרז, כשהם חתומים ע"
המועצה  ראש  ן  לשכת סגשרדי  מהמכרזים בולהניחה בתיבת        12/2021  –ה  מס'  זוטא  רז  כמעטפה "על המ 

 דיוק.ב 0:021עד השעה   02112/8/2לא יאוחר מיום  

שתישל הצעה  לעיל.  כאמור  אלא  אחרת  שהיא  דרך  בכל  או  הדואר  באמצעות  הצעות  להגיש  ניתן  ח  לא 

 .תיפסלנה, וריחשתוגש בא עהכל דרך אחרת או הצבדואר או ב

תיערך המכרזים  תיבת  ראשב  קיובד     0014::    עהבש    12/8/21_ביום    פתיחת  סגן  המועצה,    לשכת 
                המציעים מוזמנים להשתתף, הזמנות לא תישלחנה. 

                          

 

 

 

 בכבוד רב, 

 .צה ועראש המ  ,רקוניגדי י                                                                                                                   
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 תוכן עניינים 
 

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

 :  הזמנה להציע הצעות 

 המציע. תיאור כללי של  מידע/   – 1ספח נ                 

 פות במכרז. קאית להשתתנבח ערבות נוס – 2נספח   

 אחריות בנזיקין   -  3נספח   

 תן והמלצוניסיו ת טבל   - 4נספח   

   הצעת מחיר של משתתף במכרז -  5נספח                  

 אודות אישור קיום ביטוחים המציע הצהרת   – 6נספח      

 

   

 :   הסכם ההתקשרות

 וחים אישור קיום ביט –להסכם ההתקשרות ' אנספח  

 רבות ביצוע. סח ענו  –להסכם ההתקשרות -   'בנספח  

 ח ערבות בדק. נוס –ותשרההתק סכםלה   - 1  ח ב'נספ 

 .מפרט עבודותכתב כמויות/    -להסכם ההתקשרות -נספח ג'   

 

 
  

 

תי נפרד מהמכרז,  כל מסמכי המכרז המפורטים מעלה הינם מחייבים ומהווים חלק בל
 מקום אחר נדרש במכרז  לק תחתון ובכוייחתמו ע"י המציע בשוליים חל
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 : דרשת תיאור העבודה הנ .1

הטמנת    לביצוע  "( מזמינה בזאת הצעות מחיר המועצה )להלן: "  אשכול  יתאזור צה ההמוע .1.1

שלום כרם  בקיבוץ  ביטחון  תאורת  המכרז    קו  במסמכי  למפורט  בהתאם  ובמפרט  והכל 

 . הרצ"בסכם ההתקשרות  ה ל כנספח ג'המצורף   הטכני

 מפורטים במסמך זה. העבודותפן בחירת הקבלן לביצוע  צעה ואוהגשת הההסף לתנאי  .1.2

אע  המצי .1.3 המיבצע  ברמה  השירותים  הגבוההת  כללי    קצועית  על  שמירה  תוך  ביותר 

בה, שלא לגרום למטרדים קנים בסבימת לפגוע בהבטיחות המקובלים ותוך הקפדה שלא  

 טרד אחר לסביבה. ש, אבק וכל משל רע

 : היקף ההתקשרות  .2

החל ממועד קבלת צו   .בהסכם ההתקשרות  בהתאם למפורטהעבודה תהיה  תקופת ביצוע   .2.1

ת ביצוע מלוא העבודות ומסירת העבודה  אלסיים  הזוכה    על הקבלן  , יהיהחלת עבודההת

 ים ממועד קבלת צו התחלת עבודה. לנדריק מיםי  60תוך לידי המועצה וזאת 

ע  .2.2 צה, דה מטעם המועל תחילת העבוהמציע הזוכה יתחיל בביצוע העבודה לאחר הודעה 

הסכםל  בכפוףוזאת    מל  ההתקשרות  חתימת  עלאובחתימות  מורש -ת  החתימה  ידי  י 

 עצה. ובמ

 :   תנאי סף  .3

למכ ההצעה  הגשת  במועד  העומד  מציע  זה  במכרז  להשתתף  במצטברתנאיםה   בכלרז,  רשאי   , ,

 , על תתי סעיפיו. להלן 3בסעיף המפורטים 

כי למועצה נתון שיקול הדעת הבלעדי  הר  . עם זאת מוביע לעמוד בהםלהלן תנאי סף נוספים שעל המצ

לה במקרה והמוחלט  וזאת  האמורים  הסף  בתנאי  עמידתו  על  המעידים  מסמכים  להמציא  למציע  תיר 

 והמציע לא צירף להצעתו מסמכים המעידים על עמידתו בתנאי הסף האמורים. 

ישום קבלנים  ים לפי חוק רבפנקס הקבלנ  ) ביום ההגשה (  יב להיות רשום ע חי המצי 

   -נייהב כקבלן לעבודות  1969תשכ"ט  לעבודות הנדסה בנאית

 , לפחות 1א'  270או/ו    1א'    160לעבודות חשמל סמל  קבלנים רשומים            

בשנים    כדוגמת מכרז זה,על המשתתפים להיות בעלי ניסיון מוכח בביצוע עבודות  

להצעתו העתק אישור,  2017-2020 מע  ולצרף  נשוא המכרז   ודכןעל רישום    בעבודות 

  ייבדק היקפים דומים או גדולים  במסמכי הניסיון הצהרה על אי ביטול הרישום .וכן  

 יותר ( 
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ק  יש  או המכרז  למסמכי    2נספח  ב  בנוסח המפורט המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית   .3.1
 להלן.  6ט בסעיף נקאי כמפורב

 . יפסלת -לעיל 3יף תעמוד בכל התנאים המפורטים בסע שלא הצעה  

על תוגש  שם  -ההצעה  על  יהיו  להלן,  המפורטים  לעניין  הקשורות  אסמכתאות  וכל  בלבד,  אחד  גורם  ידי 

 המשתתף מגיש ההצעה 

 : תנאים  נוספים  .3.2

ציבוריים )אכיפת    עסקאות גופים  קועל ניהול ספרים על פי ח   ורהמציע יצרף להצעתו איש .3.3
חובות    ניהול ותשלום  התשל"ו  חשבונות  להצעתו  כן,  כמו  .  1976  –מס(,  יצרף  המציע 

נ על  המס  מרשויות  לפחות אישור  עד  בתוקף  יהיו  האישורים  במקור,  מס  עד    יכוי 
31.12.2021 

לעניין   .3.4 מורשה  עוסק  שהינו  אישור  להמציא  המציע  ניהו  מסעל  על  ואישור  מוסף    ל ערך 
 כחוק.  ספרים

 :   אסמכתאות  .4

 דלקמן:את האסמכתאות והמסמכים כ צרף להצעתוהמציע י    .4.1

"ח/פקיד שומה על ניהול ספרי מס הכנסה כחוק, וכן אישור תקף  רו  שוריא .4.1.1

חובות   תשלום  חשבונות,  ניהול  )אכיפת  ציבוריים  גופים  עסקאות  חוק  לפי 

 . 1976-ושכר מינימום(, התשל"ו ן מס, העסקת עובדים זרים כדי

 ור תקף לניכוי מס במקור.איש .4.1.2

 מורשה לעניין מע"מ.  עוסק אישור .4.1.3

 אישורים כדלקמן:גם ף המציע יצרד, יאג הינו תאם המציע  .4.1.4

 העתק של תעודת הרישום של התאגיד. .4.1.4.1

הגשת  .4.1.4.2 למועד  נכון  החברות,  מרשם  מעודכן  חברה  נסח 

 ההצעות למכרז. 

הא .4.1.4.3 בדבר  רו"ח  או  מעו"ד  לחתום  נשאישור  המוסמכים  ים 

הת ולאבשם  מסמגיד  על  בחתימתם  התאגיד  את  כי  חייב 

 המכרז.

 "1כנספח "נוסח המצורף  יע במצה י שלמידע תאור כלל דף מידע עם  .4.1.5

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

יון  יסלעניין זה הסכמי התקשרות וכן ימלא את טבלת הנ המציע יצרף  לעיל.  

המצור המכרז.  למ  4ח  פנסכ   פתוממליצים  לסמכי  רשאי  יהיה  צרף  המציע 

 . ותיםיר מציע שמכתבי המלצות מגורמים להם נתן ה
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למסמכי המכרז, חתום על    3נספח  בנוסח הרצ"ב כ   -מסמך אחריות בנזיקין .4.1.7

 ידו. 

 הזמנה להציע הצעות, כשהיא חתומה ע"י המציע בכל סוף עמוד  .4.1.8

 פח א' סב כנרצ"  -על ידי המציעמה ותחמלאה והצעת המחיר כשהיא  .4.1.9

העבודות .4.1.10 הכמויות/מפרט  מל נספ  -כתב  כשהוא  ההתקשרות,  להסכם  ג'  א  ח 

 . מציעה  ום ע"יוחת

ההתקשרות .4.1.11 נספחיו   -הסכם  המציע   -על  ידי  על  חתום  עמוד    כשהוא  בכל 

 נספח ג' רצ"ב  -ועמוד

 להסכם ההתקשרות. נספח א' אישור קיום ביטוחים  .4.1.12

 על שם המציע. ז קבלה על רכישת מסמכי המכר .4.1.13

 ים ר קבלנופרוטוקול סי .4.1.14

   תשובות לשאלות הבהרה .4.1.15

  ולפי הסדר הרשום לעיל. דיו ם יחדים מאוגאת המסמכים הנדרשים יש להגיש כשהה: הער  

 :  הגשת ההצעה  .4.2

י .4.2.1 ונספחיו, מהודקים, אשר  יגיש את כל מסמכי המכרז  חתומים  היו  המציע 

  זוטא   "מכרזב יד "כתויגישם במעטפה סגורה עליה ירשום ב  ,המציעבידי  

 קיבוץ כרם שלוםהטמנת קו תאורת ביטחון ב  12/2021 –ה   פרמס

ההצעות .4.2.2 על    את  לשכת  ח  ני לה ם  המציעיכאמור  במשרדי  המכרזים  בתיבת 

 דיוק.ב 0021:עד השעה    12/8/21סגן ראש המועצה לא יאוחר מיום  

עיל. הצעה  פורטת להמ  בכל דרך אחרת למעט הדרךו לא תתאפשר הגשת הצעה באמצעות הדואר א

 שתוגש בכל דרך אחרת תיפסל.

 :  מכרזהבהרות מסמכי ה .5

   0021:: שעה   5/8/21ם ליוד ע בדלב בבכתניתן להעביר שאלות הבהרה   .5.1

ת  דא קבלוויש ל  irit@erc.org.il עם העתק ל :    yosh@erc.org.ilבאמצעות הדוא"ל  

כל .  יפורסמו באתר המועצההתשובות לשאלות ההבהרה  .  9134992-80בטלפון    המייל

את   פרד מהצעתו.לתי נחלק ב, כםימ ם חתורף עותק מהשאלות והתשובות, כשהיע יצמצ

 השאלות יש להעביר בגרסת וורד. 

שנ  על תשובות  בהצעתו הסתמך  כי  לטעון  רשאי  יהא  לא  מי  ימציע  או  ע"י המועצה  תנו 

 ב. בכת תנו נימה, אלא אם תשובות אלה טעמ

mailto:irit@erc.org.il
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עות למכרז, להכניס שינויים,  המועצה רשאית בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצ .5.2

 י המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים במסמכישות ודר  םי, תנא תיקונים

  אי (. השינויים וההבהרות כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד מתנשינויים והבהרות")להלן: " .5.3

 משתתפים שהשתתפו במפגש סיור הקבלנים.של היעתם המכרז ויובאו בכתב ליד 

רז ת במכשתתפוובה  זרה למכ, הכרוכות בהכנת ההצעמין וסוג שהוא  כל ההוצאות מכל .5.4

 תחולנה על המשתתף. 

 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.  90הצעת המשתתף תהא בתוקף לתקופה של  .5.5

 : ערבות מכרז  .6

המציע    6.1 על  בנקאי    עתולהצ   רףלצ.  סשיק  אשכול.    ₪  10,000ך  על  האזורית  המועצה  לפקודת 

  10,000על סך      בישראל  קנמב  יתאוטונומ   ערבות בנקאית    תולצרף להצע  יוכל המציעפין  לחילו

האזורית   המועצה  לפקודת  תהיה  ,  אשכול₪,  כדוגמא  הערבות  המצורף  בנוסח  כדין,  חתומה 

"הערבות" או  :ורית כאמו הערבות הבנקאהשיק ו/או  ייקרא  )להלן   2כנספח  לתנאי מכרז זה  

 2021/9/30:  ד ליוםהערבות תעמוד בתוקפה ע . "ערבות מכרז"(

תוקפה של הערבות  את  המציע להאריך  ייב  , מתחמועצהת השיר פי ד  במידת הצורך ועל  .6.1

 יום.  90עד של  לתקופה נוספת 

לח  .6.2 תנאיה  פי  על  וניתנת  מותנית  בלתי  תהא  פי  ע לוט  יהערבות  חד  פנל  של ייה  צדדית 

אהמועצה כל  זה,  ימ,  מכרז  תנאי  לפי  בהתחייבויותיו  יעמוד  לא  שהמשתתף  כמפורט ת 

 להלן.  13בסעיף 

בלה, לאחר שייחתם חוזה עם מי שיקבע ע"י  קלא נתצעתם  שה  םיע למצי  הערבות תוחזר .6.3

 המועצה כזוכה. 

 ל. פסתי –הצעה שלא תצורף אליה ערבות, העונה על כל הדרישות המפורטות לעיל  .6.4

ימים מיום קבלת ההודעה על    7ה, מתחייב להגיש, תוך  עצ"י המומציע שהצעתו תתקבל ע .6.5

   רות. ההתקשכם סהלב  פח כנסייה, ערבות ביצוע, בנוסח המצורף הזכ

 :  ביטוחים .7

או על פי דין, ומבלי שהמועצה    ההסכםלגרוע מאחריות הקבלן לפי כל תנאי המכרז או    מבלי .7.1

כלשהי אחריות  עצמה  על  הקבלן,  כ  נוטלת  תסדילפי  לעבהמועצה  ביטוח  הפרויקר  ט ודות 

קבלניו עבודות  לביטוח  פוליסה  הבבאמצעות  תקופת  משך   .) "הפוליסה"  להלן   ( יטוח ת 

עלות הביטוח ) פרמיה ( של הפוליסה באופן יחסי . הקבלן ישתתף בחודשים  24עד  ה  יהת

ניכוי   ידי  על  תהיה  הקבלן  השתתפות  כאשר  שיבצע.  העבודות  הראשון מהלהיקף  תשלום 

לפי כ  0.45%   לקבלן  העבודה  י מהיקף  ולא  סופי  הוא  כל  ולל מע"מ. הסכום לתשלום  וחזר 

לא   הפרויקט  אם  גם  ממנו  של  מכ   הושלםחלק  הסיבה  לעצהיא.  שומרת  את  מועצה  מה 
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שאין   מסיבות  תגדל  הפרמיה  באם  הקבלן  מאת  שתידרש  ההשתתפות  את  להגדיל  הזכות 

 , ר לעשרים וארבעה חודשיםמשך העבודות יתארכו מעבם המועצה יכולה למנוע אותן. א

את  ישלם  הקבלן  תוארך,  הביטוח  העומדים   ותקופת  מהתשלומים  הפרמיה  תוספת 

  שלום.לת

8.  

ב .8.1 הגשתהמציע,  ומתחייב  עצם  מצהיר  כזוכה    ,הצעתו  )יבחר  תתקבל  והצעתו  היה  כי 

לא כל  ל  במכרז ש  ימציא למועצה את הפוליסות ואישור קיום ביטוחים כפי הנדר  ,במכרז(

 .רזבהליך שאלות הבהרה או הליך אחר בטרם הגשת המכ כנם אלא אם אושר שינוי בתו

האחריות  חלה    המציעעל   ה זמכרז מובהר בזאת כי לפני הגשת הצעה ל .8.2

ועל חשבונו אצל חברת ביטוח האם תסכים לבטחו כנדרש   לוודא בעצמו

  העומדי של התאמת הכיסוי הביטוח במכרז ואת המשמעויות הכספיות 

 ביטוח במכרז.רשותו לדרישות הל

המציע    מתלתשו .8.3 לפוע   –לב  להוציא  אפשרות  ואין  הביטוח  מאחר  דרישות  כל  את  ל 

 על פי דרישת , למועצהיהיה על המציע הזוכה למסור  ,  "וחיםביט  םוור קיבאמצעות "איש

ו  העתקי פוליסות או תמצית פוליסות חתומות על ידי חברת הביטוח ובהן ירשמ   המועצה, 

   .ם מהמציע הזוכהי הביטוח הנדרשידרכל הס

 למען הסר ספק מובהר בזאת: .8.4

שהצ .8.4.1 תתקבמציע  ביכעתו  אין  כי  לטעון  יוכל  לא  חא/וולתו  ל  בו  יטוח  ברת 

של  הביטוח  כיסוי  את  להתאים  עלויות  מסרבת  כי  ו/או  במכרז  לנדרש  ו 

בחשבו  נלקחו  לא  במכרז  הביטוח  לדרישות  שלו  הביטוח  כיסוי  ן  התאמת 

 . ותבהצע

תת .8.4.2 שהצעתו  יתאים  מציע  ולא  לדרישות  קבל  שלו  הביטוח  כיסויי  את 

צה  עומ ורה לום בהסכם או בכל מקום אחר במכרז, שמהמועצה במועד הרש

לפי הזכות את    ,  לבצע  שהגיש,  הערבות  את  לחלט  הבלעדית,  דעתה  שיקול 

ידי ספק אחר וכן לנקוט נגדו בכל דרך חוקית העומדת    הנדרש במכרז זה על

קים שיגרמו למועצה מעצם  נו פיצוי על הנזהמועצה לדרוש ממ  לשותה  רשל

 בות זו כלפיה. אי עמידת המציע בהתחיי

למועצה .8.5 כי  בזאת  ל  בלעדידעת    קולשי  יהיה  מובהר  בנוסח  להסכים  שיתבקשו  שינויים 

שלא  בלעדי  דעת  שיקול  למועצה  כי  מובהר,  להסכם(.  א'  )נספח  ביטוחים  קיום  אישור 

לשינויי הנ"ב  ם כלשהם  להסכים  האישור  הזנוסח  כזה  ובמקרה  לנוסח  ל  מחויב  וכה 

  תו,יי כטול זי המצאתו חתום לידי המועצה תביא לביהמדויק שצורף למסמכי המכרז וא

 . צועות ההצעה או ערבות הביט ערבחילו 
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 :  רישת פרטים מהמציעד .9

מהמשתתף/המ לדרוש  ההצעות,  הגשת  לאחר  גם  לנכון,  שתראה  עת  בכל  רשאית,  ע,  ציהמועצה 

להמציא    םיללהש מסו/או  ו/או  )להלן:פרטים  נוספות  הבהרות  ו/או  נוספים  (  "הפרטים"  מכים 

לע היא  ורשאית  רצונה המלא  כלשביעות  גםכל  ב  ןשות  מנ  לאחר  עת  על  והכל  ת  פתיחת ההצעות 

לבחון את המציע, חוסנו הכלכלי, ניסיונו המקצועי ותוכן הצעתו, במסגרת שיקוליה, ועל פי שיקול  

הפרטים בתוך המועד שנקבע, אם לא יעשה    חייב לספק את   שתתף/מציע יהאמהו בלעדי  ה  דעתה

 המועצה שלא לדון בהצעה של משתתף.  כן, רשאית

 

 :  יעמצ ה תהצהרו .10

 להטמנת הקו כרז זה יצורף מפרט טכני ובו פירוט כל דרישות המועצה מל .10.1

המציע מצהיר כי בהגשת הצעתו והשתתפותו במכרז, כמוה כהודעה ואישור, שכל פרטי    .10.2

אחר ההתחייבויות המפורטות   למלא    מסוגל  אוההירים לו וכי  ונהמכרז וההסכם ידועים  

 במכרז ובהסכם. 

מצהיר    .10.3 שכהמציע  לו  ידוע  טכי  או    הנעל  טעות  הבנ בדבר  כללפר  קשרב  האי  או  ט  שהו 

 מפרטי המכרז ו/או ההסכם לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע. כלשהם לפרטים 

טיה  רט מפר פ  ואום הצעתו ו/א תיהמציע מצהיר כי הגיש את הצעתו באופן עצמאי ללא    .10.4

בכל  עם למועצה,  ויתברר  היה  וכי  במכרז  אחר  משתתף  ו/או  אחרת,   מציע  שהוא,   שלב 

 . הצעתו תיביא הדבר לפסיל

  ידוע לו שאין המועצה מחויבת לקבל את ההצעה שהינה הזולה ביותר   היר כיציע מצ מה .10.5

  ל טברה לה הזכות ל מוכעל ההצעה הזוכה במכרז, ו/או להכריז על זוכה כלשהו במכרז, וש

  לו או חלקו ו/או לצאת במכרז חדש בכל עת. כרז כו את המ

מצהיר    .10.6 כיהמציע  לו  ידוע  הח   אהו   כי  את  להגיש  בייב  מפו אהצעה  לן  הדרוש גבי  לא  כל 

 . תהיה המועצה רשאית לפסול אותה –קי מילוי וכי הצעה שתוגש באופן חל

 המכרז.מסמכי    ת אן ו/או לשנות  תקהמציע מצהיר כי ידוע לו כי אסור לו למחוק ו/או ל  .10.7

תייגות  ס המכי המכרז או כל  כל שינוי ו/או תוספת ו/או מחיקה ו/או תיקון שייעשו במס

או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך   ינוידי ש י-ל ע  ןהם, בי יביחס אל 

 הצעה. אחרת, עלולים להביא לפסילת ה

מצהיר   .10.8 ההמציע  תחילת  שמועד  לו  ידוע  מושאעב כי  יחלוז  זמכר  ודות  אשר   ה  במועד 

  7-לא יאוחר מ  ך תולמתן העבודות    וכי עליו להיות ערוך ומוכן   על הזכייהיפורט בהודעה  

   הודעת הזכייה.רה לו נמסבו  עד ו מה אחרם ליו

 :  מפגש הבהרות וסיור קבלנים  .11

 .נפגשים בכניסה למועצה :0313בשעה    2/8/21 יתקיים ביוםחובה סיור קבלנים 
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 :  בחינת ההצעות  .12

התמורה   .12.1 את  יציין  ידו,  הכוללת  המציע  על  העבודות  בגין    המבוקשת   בכתב כל 

  את המחיר יציין    המציע    ות,  קשרהת  להסכם  ח גת הרצ"ב כנספודויות/מפרט העבוכמה

  -והן על גבי מסמך הצעת המחיר   יות/מפרט עבודות לטבלה בכתב הכמו אחרונה  ה  בשור

 י המציע ד יההצעה הזוכה תיקבע בהתאם לתמורה הכוללת המבוקשת על 

. הציון  תנקודו  100קרי    -ת יקבל את מלוא הנקודוהצעה הזולה ביותר,  התן את  י מציע שי .12.2

ה שאר  יבאו  בע,יק  מציעים של  עפ"פן  בין  חסי,  היחס  שהציעו,  הה  התמורי  לבין  כוללת 

 ביותר.  זולה צעה ההה

 הטבה למציע תושב אשכול  .12.3

בי אשכול  שונקודות למציעים ת  5, תינתן עדיפות של  קביעת ההצעה הזוכהב .12.3.1

ר אלא בניקוד  ן מדובר בתוספת למחי"(. אי ההטבה לתושבי אשכול)להלן: "

 כולל. לצורך החישוב ה  סובונ

 ן: מציע תושב אשכול כדלקמ  דרלצורך מכרז זה יוג –אשכול" ב ע תושצי"מ .12.3.2

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

החלק  עתו צילום ת.ז. )כולל הספח או  צהלהוכחת האמור, על המציע לצרף ל

שלת.ז.  -ב כתובתו  רשומה  לצר  שבו  וכן  ארנא  ף המציע(,  תשלום  ונה  ישור 

 .  6/2021עד   1/2018מועצה לתקופה של הביה ת גקלחממ

בר במציע שכתובתו וכן מרכז עסקיו  יד, אזי יהיה מדואם המציע הוא תאג

 .  1.1.2018 ופעילותו בתחום המועצה האזורית אשכול לפחות מאז

נציג מוסמך של    תצהיר ערוך וחתום על ידילהוכחת האמור על המציע לצרף  

ואתה יגיד  על  עורמאושר  מין  ד  ךדי  עסקיו    צהירבו  מרכז  כי  התאגיד 

 כול לפחות מאז  תחום המועצה האזורית אש לותו וכן כתובתו הינם ב עי ופ

המו 1.1.2018 של  גביה  ממחלקת  ארנונה  תשלום  אישור  לצרף  וכן  ה  צע, 

 .  6/2021עד   1/2018לתקופה 

הגבו  המציע .12.4 הציון  את  קיבלה  במכשהצעתו  יזכה  ביותר  ל זרה  בכפוף  בשאר   עמידתו, 

 לעיל.  נאיםוהת שותירד

 מניין ההצעות. א בתבו תנאי הסף, הצעתו לא ב משתתף שאינו עומד   .12.5

 אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.   .12.6

רה מבחינת תנאיה, או בשל ל בהצעה, שהיא בלתי סבילא להתחשב כל  המועצה רשאית  .12.7

יף מסעיפי המכרז לסע   ורטת מפ  תו ס התייח  ל חוסר כרז או בשמ הר התאמה לדרישות  חוס

 בעי. צה מונע הערכת ההצעה כדועשלדעת המ 
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 לשביעות   ושל מציע אשר לא ביצע בעבר עבודת ההמועצה תהא רשאית לדחות הצע  .12.8

לדעת שכישו  גורםשל    וא   המועצה  רצונה של  לפי    ,ריו אינם מספיקיםאחר, או שנוכחה 

 דעתה.  שיקול

  א, עה שהיבוה ביותר או כל הצד הגניקות ה ל עבההצעה  לקבל את  מתחייבת    המועצה לא  .12.9

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

ע כזוכה במכרז, גם אם הצעתו תהא  יצוהסופי. מובהר, כי המועצה זכאית שלא לבחור במ

לי  שלי  ןו ש ניסיועצה יבמקרה ולמ   תר עם המועצה, וזאולה ביותר ו/או המיטיבה ביותהז

ו/או  ע  ציע בעבודות קודמות שהמצים המע ניסיון  ביצע עבור המועצה  ו/או  מי מטעמה, 

ש מוחלט  דעת  שיקול  עפ"י  והכל  המציע,  עם  כלשהוא  אחר  גורם  של  המועצה,שלילי   ל 

 מועצה. או תביעה בגין האמור כנגד ה/ולמציע לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו

ע תתף לבצנות וכושרו של המשאמי  ת את צעוהה  בחינת   ון במסגרתית לבח אשהמועצה ר  .12.10

 יונו הקודם. החוזה המוצע ואת ניס  את

אי הגשת הצעה ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס    .12.11

על  , םאליה ה-בין  בגוף  תוספת  או  שינוי  או  ידי  לוואי  במכתב  ובין  דרך מסמכים  בכל 

 . ההצעה תים לגרום לפסיל לואחרת, על 

 כתב הכמויות, אזי :  פימחיר בסעיף כלשהו מסעי  א יוצגקרה ולמב .12.12

 ב הדבר כאילו הוא כלול במחירי יתר הסעיפים. חשיי .12.12.1

ש .12.12.2 פי  על  הכל  בשלמותה,  ההצעה  לפסילת  לגרום  הדבר  דעתה  ק יעלול  ול 
 והמוחלט של המועצה.  הבלעדי

לעצמ .12.13 שומרת  הרשו  ההמועצה  לאאת  אך  טעותלחייבת,    ת,  אקן  חשבון    תריתמטית 
 ה. הצעב

 :  במכרז בת הזוכה וח .13

"( ותימסר לו הודעה בכתב על  הזוכה"  ה )להלן:הצעה זוכה  תתקבל ותהיה  תו מציע שהצע  .13.1

עבודה   תחילת  צו  זו  הודעה  תהווה  יזכייתו,  גם  ועד   דמועצוין  בה  ההתקשרות  תחילת 

 לביצוע העבודות. בלן להשלים את כל ההיערכותלמועד זה על הק

בנוסח ביצוע  ת  בוהזוכה למועצה ער  ה, ימציא זכייעל העה  דו הקבלת הימים מיום    7תוך  

ההתקשרות  בספח  נכהמצורף   יצרף    להסכם  כשהוא וכן  הביטוחים  קיום  אישור 

 .  חתום על ידי החברה המבטחת

ולם או  לעיל, כ   12.1תחייבויותיו לרבות התנאים האמורים בס"ק  כה אחר הוז לא ימלא ה  .13.2

תהמקצ עפהמוע  אתם,  רשאית  שיקצה  הב דעת   לו"י  במכרז, לעדיה  זכייתו  את  לבטל   ,

ללח הערבות המצורפת  וכן למס לט את  שיקבע  הצעת המציע,  למי  ביצוע המכרז  ור את 

 בגין כך.   הל ידה,  והזוכה יפצה את המועצה על כל הפסד שיגרם  -על
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בהתחייבויות    והמציע לא יעמוד  סכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש, במידה   .13.3

עטשנ  בוא  ומצל על  זכות או ס  אמורין  לפגוע בכל  כ  עדכדי  נגד  שיעמדו לרשות המועצה 

 ההתחייבויות שנטל על עצמו עם הגשת הצעתו למכרז.הזוכה עקב הפרת  

המ .13.4 ליתר  בכתב  הודעה  תיתן  ותשהמועצה  זכייתם  לאי  באשר  במכרז  להם תפים  תחזיר 

 את ערבות המכרז.  

כהצעה הזוכה, אזי    וכרזתו תהצע  םאו, כי  וע ל רז מאשר שידכמבהגשת הצעתו ליע  המצ .13.5

 עיין בהצעתו. עים במכרז יהיו רשאים לצישאר המ

 
 
 
 
 

 כבוד רב,ב
 

    אשכולמועצה אזורית          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 מועצה אזורית אשכול
   12/2021 –מספר ה א זוטמכרז 

 קו תאורת ביטחון בקיבוץ כרם שלום  מנתהט
 

15 

 _________ ___________ מציע : חתימת ה   

 
 
 כבודל

 אשכול מועצה אזורית 
 1נספח 

 
 מידע ארגוני כללי על המציע 

 
 
 ________ _______________________ _ שם המשתתף:__ .1
 

 _______________________ ה: ורש עוסק מ/מס' ח.פ 
 

 _______________ ________________________ כתובת: 
 

 _ פר טלפון: _________________ נייד:____________ מס 
 

 מספר פקס:______________________________  
 
 

   דו במשתתף_____תפקי _______ שם _  –תתף הינו שמרז זה מטעמו של האיש הקשר לעניין מכ .2

 

 כל שתהיינה,  ___ ופניותיו מטעמנו, כ__ ___________, מס' טל. נייד:_________ ______  

 

 תחייבנה אותנו.  למכרז, והתשובות שתימסרנה לו על ידי המועצה וגעבכל הנ 

 

 

 

                                                                                     __________ ______ 

 תימת המציע ח                                                                                           
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 2נספח 
 

 ות בנקאית להשתתפות במכרז ערב נוסח
 

 
 ___ תאריך:________                                                                                     

 לכבוד
 אשכול המועצה אזורית 

 בנקאית ות ברע הנדון:

 

ילוק כל  ס ל"( אנו ערבים בזה כלפיכם  המבקשים"  :)להלן ________________________    פי בקשת-על
עד   של  סכום  )  10,000לסך  המבקש  ₪(,  ףאל  עשר₪   מאת  למכרז  שתדרשו  בקשר     -ה  מס'    אטזוים 

 ידכם.  סם על שפור 12/2021

ם בכתב שתגיע  ימים מיום דרישתכ  7ך  תוכום או סכומים עד לסך הנ"ל,  כם כל סם ללשלאנו מתחייבים  
 ום תחילה מאת המבקשים.כסלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם, או לדרוש את המבאלינו, 

 –  דרישתכם על  אתיח  הוכ ולא יהיה צורך ל   לא ניתנת לביטול,ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ו
פיה,    –ת תשלום על  להגיש תחילה, לשם קבלם  או באופן אחר כלשהו, ולא תהיו חייביי,  שפטך מפיה בהלי

 המבקשים.  ה משפטית נגד המבקשים או לדרוש תחילה תשלום מאתיעתב

 

בתוקפה   תישאר  זו  ליוםערבות  בכלל.    30/9/2021  עד  שת   ועד  לנודרישה  המ  ימסר  הנ"ל  אחרי    לא ועד 
 ה. תענ

 להסבה.  או ברהת להעאינה ניתנערבות זו  

 

 רב,    בכבוד

 

 _______________ בנק:__    __________ __תאריך:______
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 3ספח נ

 אחריות בנזיקין לנותן שרות

 צה אזורית אשכולמוע :לכבוד

 מאת:________________ 

 

נה  תק   ן,על פי כל די  בודה הנדרשותת בעראות הבטיחות והגהוהו  ני מקיים  את כלאני מאשר בזאת כי א 
 ונוהג. 

ה לידיעת  להביא  והעובדים המועסקמנהריני מתחייב  ידיהלים  על  של  ים  תוכנם  והתקנות       את  החוקים 
 ולהקפיד על קיומם על ידם. 

וח והשגחה  קיי החוק ולוודא פ י מתחייב להבטיח שימוש בכל אמצעי והתקני הבטיחות הנדרשים על פנ יהר
 .נוע ההסכם ביניכל הזמן ביצומשך ניים בקפד

ות הבטיחות,  נה( יצייתו להוראני משת קבלים על ידי )לרבוסקוכל אלה המוע  ייני מתחייב שאני, עובדירה
 גות במועצה. וההכללים המיוחדים והוראות  החירום הנ 

הביטוח חוקי  כל  את  מקיים  אני  כי  בזאת  מצהיר  וכ  הריני  ואני  י  להלאומי  על  רשוהמועסקים  מים  די 
 . ביטוח הלאומי באופן סדיר כנדרש בחוקי הדמ אתי ואני משלם  בביטוח הלאומ

גיעה  פבמי את האחריות בגין נזק או אובדן לרכוש או בגין  צאני מתחייב לקבל על עהריני מצהיר בזאת כי  
 י משנה. נל על ידי לרבות קבל ידי המועסקים באדם כל שהוא שנגרם או נגרמו על ידי או ע

 ידי מבוטחים. על  ים ושל המועסק   שלית כי הרכבים בזא  הריני מצהיר

ור לעיל ואפצה ו/או אשפה  אחריות למקרים כאמ  מכלה לרבות הבאים מטעמה  עצהריני פוטר בזה את המו
 נגדם, באם תוגש, מיד עם דרישתם הראשונה.  ש גאותם בגין כל תביעה שתו

 

 ם: לראיה באנו על החתו

 

 _ ___ ______________ .ז. :_______ס' ת_        מ___________ שם:________

 

 

 _______________ חתימה:_____           כתובת:__________________         

 
 
 
 
 

 4ח נספ
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 טבלת ניסיון וממליצים 

 

של   מהות העבודה  ה  דוהיקף עב מקום עבודה  וטלפון  שם 

 הפיקוח/מנהל פרויקט 

ת חילת  תאריך 

 ודה  עב
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   5נספח                          
 

 הצעת המציע                                     
 דלכבו

 אשכול מועצה אזורית 
 

                           
 שלוםהטמנת קו תאורת ביטחון בקיבוץ כרם הצעת מחיר  הנדון:  

    
 

מ .1 להג כתהרינו  בשבדים  בזאת,  שם  __)________________ ם_______________ יש 

טא  וז על פי המפורט במסמכי מכרז  להטמנת קו תאורה בכרם שלוםאת הצעת המחיר , המשתתף(

ואנו מתחייבים לבצע את כל העבודות שנדרש לבצע והמתוארות במסמכי המכרז   12/2021–ה מס' 

 . סכם ההתקשרותוה

  ובכלל זה, י המכרז,  מכורף למסמצה  יטכנבמפרט ה ות  כלל העבודות המפורט   עו יצלהלן הצעתנו לב .2

  ות הנדרשותד והאדם והאמצעים הדרושים לביצוע מיטבי של כל העב דת כל הציוד, כח  עבור העמ

ובהסכם ההתקשרות ,  להטמנת קו תאורת ביטחון בקיבוץ כרם שלום    כמפורט במסמכי המכרז 

 כדלהלן: 

 .  (+מע"מ_____ ___________________)במילים:___  מע"מ  של________________+ סך 

   

מות הנדרשות לביצוע כל העבודות  נדרשים לכל האמצעים והתשו  ונהצעתנו מביאה בחשבון כי א .3

הכספיות   העלויות  מכלול  את  גם  כמו  המועצה,  כמפורט  השקבעה  העבודה  בביצוע  כרוכות 

 . במסמכי המכרז

 עצה  מו תב מטעם הובכאש מרי ללא אישור ופת ו/או שינ כל תוס לא נבצע .4

 

 
 
  

 
 
 

 ע:____________________ המצי חתימת
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 6נספח                       

 אודות אישור קיום ביטוחים המציע  הצהרת 
 

   12/2021 –ה מס'  פנייה לקבלת הצעות/מכרז פומבי

 ______.. _______ מח.פ./ע. __________: ____המציעשם  תאריך:______________

 

_____נא הח"מ,  ת.ז.  _ __ י  בעל  בכתב,  ______  בזה  מצהיר/ה   ,_________________
 כדלקמן:

 
 אני מוסמך מטעם המציע ליתן תצהיר זה כחלק מההצעה במסגרת המכרז שבכותרת.   .1

ע .2 החתימה  לפני  למועצה  ימסור  הוא  במכרז,  יזכה  המציע  אם  כי  בזאת  מצהיר  ל  אני 
  הווה חלק בלתי מ   ראש  קיום ביטוחים  רשואיימת ההסכם, את  ת ההסכם, וכתנאי לח

ה, ללא כל שינוי בתוכנו ) למעט שינויים שאושרו בהליך שאלות הבהרה,  נפרד ממכרז ז 
 אם יהיו (. 

לי שאם   .3 ידוע  כי  קיים את הוראות המכרז בעניין אישור  י לא  המציע  אני מצהיר בזאת 
   .ותחולט הערבות ותתבוטל זכיי קיום ביטוחים,

 

 ן תצהירי אמת.  כ וותי היא חתימת   ן ללה  זהו שמי, החתימה  .4
 ולראיה באתי על החתום:

 תאריך: ______________ 

 : ____________________ המצהירחתימת              

 אישור עו"ד 

  ,_________ עו"ד  רישיוןאני,  ביום    ,____________  מספר  כי  בזאת,  מאשר 
התייצב   ___________   ____ מר/גב'  אשר  _בפניי  עצמותה  /הזיה __________,    ה /את 

זהומאב תעודת  _____צעות  שמספרה  המוכרת   / אישית,    ת /___  שהוא/היא  לי  לי  וידוע 
 חתם/מה עליה בפניי.  מוסמך/כת לחתום מטעם המציע על הצהרה זו  

 תאריך: ____________________ 

 _ : ___________________עורך הדין וחותמת ימתחת 
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 ס כ ם  ה
 

   אשכול תרים במועצה האזו ונחת ךשנער

 ___  ________ _ _ביום _

 :ן  ב י

 אשכול מועצה אזורית 

 "( המועצה)להלן: "

 מצד אחד 

 ל ב י ן:

 

 ________________ 

 מ_______________ 

 "( הקבלן)להלן: "

 מצד שני 

  

בב  הואיל  :  חפצה  שלויצוע  והמועצה  כרם  בקיבוץ  ביטחון  תאורת  קו   , העבודות"("  )להלן:םהטמנת 

 ;זהם כמפורט בהסכ

מכרז  סמפרעצה  והמו   יל:אהו עבודות  המכרז"  )להלן:  12/2021–ה  מס'  זוטא  ה  לביצוע  כאמור "( 

 ; הבתחום המועצ

 "(ההצעה" קבלן עצמאי )להלן:והקבלן הגיש הצעת השתתפות במכרז לביצוע העבודות כ  והואיל

הוכרז והואיל הקבלן  במכוהצעת  הזוכה  כהצעה  מעוניינרה  והמועצה  יבצ  תז  הקבלן   אתע  כי 

 ;  לחוזה זהבהתאם ושפורטו במכרז,   תנאיםמכרז, בורטות ב ודות המפ בעה

השטח והואיל ותנאי  המסמכים  המכרז,  את  שבדק  לאחר  מצהיר,  את    ,והקבלן  לבצע  ביכולתו  יש  כי 

 ות לשביעות רצונה של המועצה ולפי כל תנאי החוזה;העבוד

קומיות בסדר ות מרשוי  ורעבפיתוח    תדובוע  בביצוען קודם  ול ניסי , כי הינו בע והקבלן מצהיר יל: והוא

 גודל ובהיקף דומה לעבודות נשוא הסכם זה;

ים, כלי רכב  והקבלן מצהיר כי הינו בעל יכולת, ניסיון, אמצעים, עובדים מוסמכים ומקצועי והואיל:

של    הות רצונזה, ולשביע  כאמור בהסכם פיתוח  מתאימים, וציוד המתאימים, לביצוע עבודות  

 צה; המוע

, והמועצה מסכימה למסור  עצמאי  קבלןכעבודות   הלבצע עבורה את    צהיע למועוהקבלן הצ :לאיוהו

 עבודות, והכל בכפוף לאמור בהסכם זה לעיל ולהלן;הלקבלן את ביצוע 

 

 ם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:לפיכך הוסכ
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 כללי 

 הימנו. תי נפרדחלק בל ם זה מהווההמבוא להסכ .1

 תי נפרד ממנו הינם: לב חלק  ומהווים הזם סכלההמצורפים חים פהנס .2

 אישור קיום ביטוחים  –' אנספח  .2.1

 נוסח ערבות ביצוע  –   '  בנספח  .2.2

 בדק נוסח ערבות  -1'  נספח ב .2.3

 מפרט עבודות   - נספח ג' .2.4

 זה:  בהסכם  .3

במפרט הטכני    טרוהכל כמפו  ורת ביטחון להטמנת קו תא הנדרשות  עבודות  הכל   -"עבודות" 

 .זה" להסכם ג "ח כנספ  בהרצ"

   .במ.א. אשכול  אורת ביטחון בכרם שלוםהטמנת קו ת  -"תחום העבודות" 

ש    - "הל"המנ אדם  המועצה   על ימונה  כל  ראש  זה נייע ל  ידי  הסכם  לענילל  בכ  ן  פלוני  יאו  ן 
זה. הסכם  עוסק  בהם  העניינים  כי    מבין  למנות  ראש  מובהר  רשאי  המועצה 

שיבצע  מסויים  עבודות  תחום  י על  יה אחרא היכל מנהל    מספר מנהלים, כאשר
 . לןהקב

 תקופת ההסכם

4.  

בזה לקבלן והקבלן מק .4.1  רטהמפורטות במפודות  את העבעל עצמו לבצע    בלהמועצה מוסרת 

תקופת )להלן: "יום     60ולסיים תוך    ממועד קבלת צו התחלת עבודה  ל  חהוזאת  ודות,  העב

ימים    60הקבלן לסיים תוך  יהיה על    ט עבודות,הכמויות/מפר כתב  מובהר כי את    "(.ההסכם

 ממועד קבלת צו התחלת עבודה.  קלנדריים 

ב  .4.2 בהודעה  רשאית  מר   30של    בכתהמועצה  לה יום  ההתקשרות  פסיאש,  את  תובת ק  קופת  ך 

מסרה המועצה  חובת הנמקה.  כל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא  ת, מקשרוההת

יגיע ההסכם לקיצו   מועצה והקבלן לא יהיה זכאי לתשלום  ה   העשקב   במועדהודעה כאמור, 

העבודותו/או   בגין  לו  שיגיעו  הכספים  מלבד  כלשהם  למובפו  עיצשב  פיצוי  עד  סיועל  ם  עד 

 הסכם. ה

 

 תמורה
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לקבלן תמורה סופית    , בהתאם לאמורביצוע העבודותת  רומת .5 זה, מתחייבת המועצה לשלם  בהסכם 

של   בסך  מע"מ  __________וכוללת   + תשול₪  התמורה  שוטף+לקבלן,    ם.  לכל  45בתנאי    בכפוף 

בה ההאמור  לאחר  זה,  שק  10  -סכם  החודש  בגין  חודש  כנגד    דםלכל  ף,  ובכפוחשבונית,    הצגתלו, 

 ית ע"י המנהל, לשביעות רצונה של המועצה.שבונ המפורטות בח דותועבישור ביצוע הלא

 י לתשלום כלשהו.  אכלא יהיה הקבלן ז -להומעבר  ,התמורה האמורה כוללת את כל הוצאות הקבלן .6

 :  בויות הקבלןהצהרות והתחיי .7

תנא  .7.1 כל  לו  נהירים  כי  בזה  מצהיר  ני  הקבלן  על  במ ספחי ההסכם  ביקר  וכי  ביצוע ו קו,    ם 

אחוב העבודות   כ ן  התנאים  ת  מהם,  נוהל  הנובעים  ו/או  העבודות  בביצוע  הקשורים  סיבות 

דרכי הגישה למקום    תאוכן  בן של העבודות,  לרבות סביבתם, תנאי הקרקע, כמויותיהן וטי

לו  למת  תמורה המשו ה  ל יסוד בדיקותיו כית. כן מצהיר בזה הקבלן כי שוכנע ע ביצוע העבודו

להסכם  בהת מניחה  אם  דעתו  זה  הוגנת   ווההומ את  ל  תמורה  לפי  כקבלן  התחייבויותיו  כל 

 הסכם זה. 

ע על  יפיקש ושיש בו כדי להשהקבלן מצהיר בזה שקיבל לשביעות רצונו המלאה כל מידע שב .7.2

וביצוע העבודו   ן אולם מובהר בזאת כי האחריות לביצוע כל הבדיקות שהקבלת ועל הצעתו 

 במלואה.  בלןק ה  מוטלת על –הצעתו  שבצע לצורך גיבויו לסבור כי על

ידיעת  -מצהיר בזה שלא יהיה רשאי לבסס ו/או להגיש תביעות כספיות כלשהן עקב אילן  הקב .7.3

 מהם. ו/או הנובעים ם בביצוע העבודות יראו מסיבה כלשהם הקשואו הכרת תנאי 

  פורט בהסכם זה.מכ , בבודות הרצ"הע כמפורט במפרט  מתחייב כי יבצע את העבודות הקבלן  .8

תב הכמויות/מפרט עבודות, יהיה על הקבלן לסיים  כלת המפורטות  ודוב העכאמור לעיל, את   .8.1

 דה.  ממועד קבלת צו התחלת עבוקלנדריים ימים   60תוך 

רך תקופת הסכם זה, כל כלי העבודה  יהיו ברשותו לכל אויש ברשותו, ו י הקבלן מתחייב כ .8.2

 ביותר.   ברמה הגבוההסכם זה, ת נשוא ההעבודוע ביצו הנדרשים לצורך 

החומרים ו/או הציוד ו/או  חשבונו, בכל עלויות  את, כי הקבלן ישא, בעצמו ועל  בזמובהר   .8.3

 .תוו לצורך ביצוע העבודאשר ידרש כלי העבודה ו/או כיוצ"ב,

ה .8.4 היכולת  בידו  כי  מצהיר  מתאימים    הרישיונותההיתרים,  ארגונית,  הקבלן  עובדים  וכן 

העבוצולבי במיוע  במדות  ובידומחמנות,  וביעילות  היות  כלי  המתאימים  רכב  יו  והציוד 

ביעילות   במומחיות  במיומנות,  העבודות  את  לבצע  מתחייב  והוא  לביצוען,  הדרושים 

 ובדייקנות. 

ם להסכם זה לשביעות רצונה  יבויותיו בהתאהעבודות ושאר התחי  תהקבלן מתחייב לבצע א .8.5

ויפעל ב ונדרש  ה והמ של המועצראותיהם  ם להואתההמוחלטת של המועצה  הדבר  נהל, ככל 

 צוע העבודות. לבי

 תנאי זה הינו מיסודו של הסכם זה והפרתו תיחשב הפרה יסודית של ההסכם. .8.6
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 עובדי הקבלן

9.  

ת, את ההשגחה  לביצוע העבודוכל כוח האדם הדרוש    ב לספק על חשבונו אתהקבלן מתחיי .9.1

דבר אחר וכל  עבורם  ואמצעי תחבורה  בכה  עליהם  בעבורוך  ביצדה שלצורכך.  קיימת  ך  ועה 

שיון או היתר לפי כל דין או הוראה של רשות מוסמכת, חייב הקבלן להעסיק  רישום, רחובת  

 כאמור. רק מי שרשום, בעל  רשיון או בעל היתר 

מתאימים במספר הדרוש לשם ביצוע  ים מקצועיים ואחראים  להעסיק עובד  הקבלן מתחייב .9.2

השגחה    ות לצורךמו במקום ביצוע העבודעצהיות בהוא ל  יבן מתחיוכיעילה  העבודות בצורה  

 ופיקוח. 

הקבלן מתחייב להבטיח קיומם של תנאי הבטיחות, הגהות ותנאים אחרים לשמירת בריאות   .9.3

ורוו  ובמהלך ביצוע העבודו  חתם ו/או כל אדם אחרהעובדים  לקיים על חשבונו  ת וכן לדאוג 

 ן. פי כל דישים לרדנהוא ועל אחריותו כל אמצעי הבטיחות ה

בודה לעובדים שיועסקו על ידו בביצוע העבודות וכן  נו שכר עמתחייב לשלם על חשבו  הקבלן .9.4

והג, לנכות משכרם את לשלם להם את כל התשלומים הסוציאליים לפי כל דין, הסכם או נ

 י דין ולהעבירם לתעודתם במועד. והמותרים על פ הניכויים המחויבים  

של  העבודות  הרחקתו ממקום ביצוע    נהל בדבראה של המ כל הורר  הקבלן מתחייב למלא אח .9.5

והמוחלט,   הבלעדי  דעתו  שיקול  לפי  המנהל,  לדעת  אם  הקבלן,  ידי  על  המועסק  אדם  כל 

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

לן להעסיקו בדרך  ר הקבזות בביצוע העבודות, אדם שהורחק לפי דרישה כאמור, לא יחרשלנו

 עבודות על פי הסכם זה.בביצוע הובתפקיד כלשהו  כלשהי

הנאמר בסעיף זה בא להוסיף על חבויות הקבלן ולא לגרוע מהן ולא יתפרש כמטיל חובות על   .9.6

 מועצה כלפי האנשים המועסקים על ידי הקבלן. ה

ס  .9.7 הסר  כ למען  מובהר  בלפק  ושלו  הקבלן  של  העובדים  הם  הקבלן  עובדי  ולא  וכי    בדי  אין 

יחסי עובדיתקיימו   ו/או עובדי הקבלן וכי למועצה אין  ין המועצמעביד ב-כל  ה לבין הקבלן 

 ן. ולא תהיה כל אחריות מכל סוג שהוא כלפי הקבלן ו/או עובדי הקבל 

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

 

 פיקוח המנהל 

10.  

ב .10.1 כל העבודות,  ביצוע העבודות  במקו  יןביצוע  שב ם  בכל מקום אחר  מנוהלו ובין  פעולות  ו  ת 

לפי נתון  יהיה  העבודות,  ביצוע  דעתו  לצורך  להנחת  תבוצענה  והעבודות  המנהל  של  קוח 
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הקבלן    תהיה סופית, בהתאם להוראות שיתן מזמן לזמן לקבלן ואשר הבלעדית וחוות דעתו  

 אינן כלולות בו. על נספחיו ובין שם זה סכמתחייב בזה למלאן בין שהיו כלולות ומפורטות בה

להמנה .10.2 רשאי  לבדוקל  וכן  ביצוען  על  ולהשגיח  העבודות  את  שהקבלן    בדוק  הציוד  טיב  את 

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

 כה את ההסכם ואת הוראותיו. מפרש הקבלן כהל

י  ראה כלשהחרת שניתנה למנהל בהוגרוע מכל סמכות א בלי לוממבלי לגרוע מכלליות האמור   .10.3

וסופי בלעדית  המנהל  יכריע  זה,  הסכם  אופן  מהוראות  עם  בקשר  שתתעורר  שאלה  בכל  ת 

  והציוד שהקבלן ישתמש ב  דן ובקשר עם איכותם וסוגם של ביצוען של העבודות, טיבן ומוע

שום  ראה אחרת בהסכם וכל הוב  . שום דבר האמור בסעיף זה אוו צוע העבודות ו/או יספק ביב

וע העבודות  את הקבלן מאחריותו למילוי תנאי הסכם זה ומביצא יפטרו  מחדל מצד המנהל ל

 בהתאם להוראותיו. 

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

 יד אך ורק באמצעות המנהל. תמיועברו 

 קבלן על פי הסכם זה. לגרוע מאחריות ה  ל כדינהמובהר כי אין בפיקוחו של המ .10.5

 ודית של ההסכם.הינו מיסודו של הסכם זה והפרתו תיחשב הפרה יסתנאי זה  .10.6

 שינוי ו/או ויתור

11.  

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

 ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.  לא תקדים ו

וים, אין  במקרה מס נות להם לפי הסכם זה  נהל בזכויות הנתואו המו/לא השתמשו המועצה   .11.2

זכויות במק ויתור על אותן  על  לראות בכך  ויתור כלשהו  זו  ואין ללמוד מהתנהגות  רה אחר 

 פי הסכם זה.זכויות וחובות ל 

ביצוע העבו .11.3 זה או בתנאי  כל תוקף  דוכל שינוי בהסכם  לו  יהיה  ולא  ייעשה בכתב ומראש  ת 

נעשה   וכאאלא אם  כל המור  ידי  על  וזאת למרות כלנחתם  ב  צדדים,  ניגוד לכך בכל האמור 

 מקום אחר בהסכם זה על נספחיו. 

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

 אחריות הקבלן לנזקים 

12.  

  שלאת התחייבויותיו עפ"י הסכם זה בהתאם לכל דין והוראה    יםהקבלן מתחייב לבצע ולקי .12.1

זה מתחייב הקבלן לפצות את    ת שבהסכםלגרוע מכל הוראה אחר  שות מוסמכת. מבליכל ר

 ק שייגרם לה כתוצאה מהפרת הוראות סעיף זה על ידו. המועצה עבור כל נז
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מתחייב .12.2 לביצ  הקבלן  בנוגע  המוסמכות  הרשויות  של  הדרישות  כי  התחייבויותיו    ועומצהיר 

הקבלן לו.  וידועות  מוכרות  זה  הסכם  הוראה  תחייבמ   עפ"י  בכל  ותנאי  לעמוד  דרישה   ,

לביצועהנוגעי מעת    ם  יפורסמו  ואשר  זה  הסכם  לפי  רשות  התחייבויותיו  כל  ידי  על  לעת 

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

או  ו/ בהוצאות ו/או תשלומים כלשהם, ישא הקבלן בכל התשלומים  ה  הסכם זה, תהיה כרוכ 

 כספיות נגד המועצה בגינם. תביעות   א יהיה רשאי לבסס שוםוצאות האמורים ולהה

לדאוג .12.3 מתחייב  ההיתרים,    הקבלן  האישורים,  כל  את  הוא  חשבונו  על  ,  הרישיונותולהשיג 

 תחייבויותיו עפ"י הסכם זה.ה ישוי ופוליסות הביטוח הדרושים לפי כל דין לשם מילויהר

 יסודית של ההסכם. הפרתו תיחשב הפרה זה ו כםתנאי זה הינו מיסודו של הס  .12.4

13.  

מתח ה .13.1 בנ קבלן  פגיעה  תהיה  לא  העבודות  ביצוע  כדי  שתוך  כל  ייב  תהיה  ולא  הציבור  וחות 

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

 ברכוש כלשהו.  קההשימוש והחז

ומנ  .13.2 השקט  שמירת  על  להקפיד  מתחייב  התווחהקבלן  ביצ ת  כדי  תוך  וכן  שבים  העבודות  וע 

 כל צד שלישי. ת שלמותו של ציוד או רכוש אחר של המועצה ושל על שמיר   יקפיד

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

וכל אמצעי אחר הדרלהלהטיל חבות על המועצה     ושעמיד לרשות הקבלן, רכב, ציוד, כלים 

 וע העבודות. לביצ

של    נזק ולכל אבדן שייגרמו או לעובדיה או לרכושם  ועצה לכלן יהיה אחראי כלפי המהקבל .13.3

בביצ מחדל  או  ממעשה  כתוצאה  לרכושו,  או  שלישי  צד  לכל  או  בקשר אלה  או  העבודות  וע 

 שנתון למרותו. י אליהן על ידי הקבלן או על ידי מ

ן שייגרמו לה כתוצאה  כל נזק ו/או אבד   בגין  צההקבלן מתחייב לפצות ו/או לשפות את המוע .13.4

או  פיצ  ממעשה  לשלם  תאלץ  שהמועצה  מקרה  ובכל  כאמור  אחר  מחדל  תשלום  כל  או  ויים 

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

 בקשרן וספת הפרשי הצמדה ו/או ריבית והוצאות שהמועצה עמדה בהבתראשונה. כל זאת 

המועצה רשאית לנכות כל סכום כזה יל, תהא  מבלי לגרוע מהאמור לעלכל תביעה כזו ו 

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

 בות הבנקאית שהקבלן מסר בידי המועצה לפי הסכם זה.בער

דיקבה .13.5 פי  על  המגיעים  פיצוי  או  נזק  דמי  כל  לשלם  מתחייב  אחר   לעובדן  לן  אדם  לכל  או 

הקבל של  בשרותו  כתוצאההנמצא  ביצוע   ן  עקב  ו/או  כדי  תוך  כלשהם  נזק  או    מתאונה 

 העבודות.
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ישתה הראשונה בכל סכום שיהא הקבלן מתחייב לפצות ו/או לשפות את המועצה מייד עם דר

כל   עקב  לשלם  המועצה  בתוספחיעל  כאמור  לפיצוי  או  לנזק  תביעה  בגין  עליה  שיוטל  ת  וב 

 ור. צה כתוצאה מתביעה כאמת שבהן עמדה המועהוצאו

דרך, מדרכה, שביל, רשת מים, ביוב,    ן יהיה אחרי לכל נזק או קלקול שייגרמו לכביש,הקבל .13.6

צינורו טלפון,  טלגרף,  ו/חשמל,  כדי  תוך  אחרות  תשתיות  או  אחרים  מובילים  או  דלק    או ת 

נגרמו באקרא בין שהנזק או הקלקול  ביצוע העבודות,  וצפוי  שהיו מעשה הכרחי  ובין  י  עקב 

קול כאמור וזאת  קבלן מתחייב לתקן על חשבונו הוא כל נזק או קל בודות. המראש לביצוע הע

המלאה של מהנדס המועצה ושל כל אדם  באופן מיידי ובדרך היעילה ביותר לשביעות רצונו  

מל,  ב, חשיוקוח על הטיפול בכביש, בדרך, מדרכה, שביל, ברשת מים, בלפאו רשות מוסמכים  

 לים אחרים או תשתיות אחרות וכיו"ב כאמור. או מובי  וצינורות להעברת דלק  טלגרף, טלפון

ועצה, לפי שיקול  לעיל, רשאית המ   14.6תיקן הקבלן נזק או קלקול, כאמור בסעיף קטן  לא   .13.7

א נזק  חשבונה  על  לתקן  הבלעדי,  כל  ו  דעתה  לנכות  רשאית  תהא  והמועצה  כאמור,  קלקול 

יע ממנה לקבלן  סכום שיגרמו לה מכל תשלום או  כולל ההוצאות שנגידה    עלסכום שהוצא  

שהקבלן מסר בידי המועצה לפי    בערבות הבנקאיתשתמש  בכל עת שהיא לפי ההסכם ו/או לה

 . הסכם זה

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

בי חבל אשכול  עמותה לקידום תושאו ה/ו  ה אזורית אשכולמועצה בנספח זה תקרא: מועצה .13.9

הח הכלכו/או  ו/או  ברה  המועצה  של  השיפוט  בתחום  הישובים  ו/או  אשכול  לפיתוח  לית 

עירוניים של המועצ ו/או יחידות סמך שלתאגידים  ו/או מי שממן את הפרויקט    ה  המועצה 

 שה עבורו ו/או המפקח מטעם המועצה.ו/או מי שהפרויקט נע

לי שהמועצה  דין, ומבאו על פי    ההסכםז או  לפי כל תנאי המכרקבלן  ה  לגרוע מאחריות  מבלי .13.10

הקבלן,   כלפי  כלשהי  אחריות  עצמה  על  הפרויקנוטלת  לעבודות  ביטוח  תסדיר  ט המועצה 

לבי פוליסה  הבבאמצעות  תקופת  משך   .) "הפוליסה"  להלן   ( קבלניות  עבודות  יטוח טוח 

ן יחסי של הפוליסה באופ  מיה (פרעלות הביטוח )  חודשים. הקבלן ישתתף ב  24תהיה עד  

העבודות הראשון שיבצע.    להיקף  מהתשלום  ניכוי  ידי  על  תהיה  הקבלן  השתתפות  כאשר 

לפי    כ  0.45%לקבלן  העבודה  כל  ולל מע"מ. הסכום לתשלמהיקף  יוחזר  ולא  סופי  הוא  ום 

לא   הפרויקט  אם  גם  ממנו  לעצחלק  שומרת  המועצה  שהיא.  סיבה  מכל  את  הושלם  מה 

לה את גדהזכות  שתידרש  יל  הפרמי  ההשתתפות  באם  הקבלן  ממאת  תגדל  שאין  ה  סיבות 

 , המועצה יכולה למנוע אותן. אם משך העבודות יתארכו מעבר לעשרים וארבעה חודשים

תוא הביטוח  העומדים ותקופת  מהתשלומים  הפרמיה  תוספת  את  ישלם  הקבלן  רך, 

  שלום.לת

א הסתיימו  שהעבודות עדיין לל עת  בכ הקבלן לבדוק ש  מעקב אחר תוקף הפוליסה. באחריות .13.11

במועד    לא פגה. באם יתברר לקבלן שהעבודות אינן עומדות להסתיים  והפליסה  הביטוח תקף
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מועצה, ויבקש לקבל אישור בכתב שתקופת  יום מראש  ל  60לפחות  שנקבע, הוא יודיע על כך  

 הביטוח הוארכה. 

 תוכן הפוליסה :   .13.12

 ואינו מחייב.להלן הנו תמציתי ישום  ורהרשום בפוליסה  הנוסח המחייב הוא כפי  .13.13

ל .13.14 סבכפוף  העצמית  תנאים,  ההשתתפות  וסכומי  הביטוח  סכומי  אחריות,  גבולות  ייגים, 

 הלן: הפוליסה תכלול ביטוח כפי ל 

מראש,    רכוש: ביטוח מפני אבדן או נזק פיזי תאונתי ובלתי צפוי נזק ל  -פרק )א(   .13.14.1

ולציוד לחומרים  לעבודות,  הנ   שייגרם  לבניה   במצקל   ביצוע  אים  אתר 

על פי פרק זה אינו כולל סיכוני גנבה  הביטוח    ט במשך תקופת הביטוח.הפרויק

 או פריצה.  

)ב(   .13.14.2 ביטוח   -פרק  שלישי:  צד  כלפי  שלישי    אחריות  צד  כלפי  פגיעה  חבות  בגין 

ב מאירוע  לרכוש  נזק  ו/או  אבדן  ו/או  באתר  גופנית  שייגרם  מראש  צפוי  לתי 

 ב ביצוען. ועק  ותלך ביצוע העבודהעבודות במה

רה מוות ו/או נזק גופני כתוצאה מתאונה  כיסוי מקחבות המעבידים: ל  -(  פרק )ג .13.14.3

כדי  תוך  המבוטח  לעובדי  להיגרם  העלולים  מחלה  עבודות    ו/או  ביצוע  ועקב 

 פרויקט.  ה

בנ  .13.15 יכלול  הקבלניות  העבודות  בביטוח  המבוטח  משנה  שם  קבלני  הקבלן,  את  למועצה  וסף 

 טח. ול אותם בשם המבוה לכליבם שהמועצה התחיואחרי

כל   .13.16 למילוי  מקרה  התחייבוי בכפוף  בקרות  כי  מוסכם  זה,  מכרז  תנאי  פי  על  הקבלן  של  ותיו 

לקבלן את הכספים מתוך תגמולי    תחייבת המועצה להעבירביטוח המכוסה על פי פרק )א(, מ

בפוע  יתקבלו  אשר  שנגרם  הביטוח  הנזק  או  האבדן  בגין  המבטח  מאת  לסכוםל  עד   לקבלן 

ובלבד שסולק לשם קימום האבדן  דרוש  ה למועצה  ו תחילה  או הנזק,  כל הכספים המגיעים 

 מהקבלן ובכפוף לכך שכוסו תחילה כל נזקי המועצה. 

בת .13.17 די  היה  שהתקבל לא  הביטוח,  יחולקו  גמולי  בפוליסה,  המבוטחים  כל  שיפוי  לשם  ו 

על לנ   התגמולים  שניתן,  ככל  יחסי,  באופן  המועצה  שנגידי  אבדן  או  מהם, לכל    רםזק  אחד 

לפ המווהכל  של   דעתה  שיקול  ובכפ י  שנגרמו  עצה  אבדן  או  נזק  כל  תחילה  שכוסו  לכך  וף 

 למועצה.  

הוא מחייב את המועצה. הקבלן  יאור כללי בלבד ואין  תיאור הפוליסה כאמור לעיל, מהווה ת  .13.18

   להקלת הסיכון.  ליסה ולהיות בקי בכל תנאיה לרבות תנאיםמתחייב ללמוד את תוכן הפו 
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פי המועצה כל טענה, תביעה ו/או  העלות כלכי הוא יהיה מנוע מל  מצהיר ומאשר בזה  הקבלן .13.19

צורך    ככל שלדעת הקבלן קייםדרישה מכל מין וסוג שהם, באשר לתוכן ו/או היקף הביטוח.  

נוספים ביטוחים  או לערוך  ו/או לערוך  להרחיב את היקף הביטוח  , מתחייב הקבלן להוסיף 

ה הנוסף כאאת  על  מוביטוח  זר  ובמקרה  כחשבונו,  המועצה  יוסיף את  נוספים  מבוטחים  ה, 

וויתור על תחלוף של המבטח  ירשם סעיף  בפוליסה שעורך הקבלן או קבלני המשנה    לצידו. 

והבאים   המועצה  קודמות  כנגד  שהן  הקבלן  שמסדיר  בפוליסות  ירשם  בנוסף  מטעמה. 

 וראשונות לפוליסות שעורכת המועצה. 

והקבל .13.20 בשמו  מצהיר  קבלבשן  הפועליםם  המשנה  ל  ני  תהיה  לא  כי  טענמטעמו,  כל  ו/או  ו  ה 

על    דרישה ו/או תביעה כנגד המועצה והבאים מטעמה, בגין נזק או אבדן שהוא זכאי לשיפוי

שנער הביטוחים  המפי  וקבלני  והקבלן  המשנה  קבלני  ידי  על  ו/או  ידו  על  פוטרים  כים  שנה 

ור לעיל לא יחול  אבדן כאמור. האמ  זק אולנמה מכל אחריות  בזאת את המועצה ו/או מי מטע

 על ידי אדם בכוונת זדון.   זק שנגרםעל נ

קבלן  ו/או על פי כל דין, המבלי לגרוע מכל יתר התחייבויותיו על פי הוראות סעיף הביטוח   .13.21

נוהלי הבטיחות אשר יקבעו ע"י  -עואם יקב-מתחייב לקיים את  ו/או  ע"י המועצה  מעת לעת 

דל או  שה או מחתיר לאחר לעשות כל מעלעשות ו/או לא להשלא    לןכן מתחייב הקב  המבטח.

יי  לגרום נזק לרכוש, אשר עלולים לגרום לנזק כלשהו לרכוש ו/או אשר יש בכך כדי לסכן ח 

 אדם.

בפוליסה  הקבלן מצהיר   .13.22 ככל שהנזק  ומתחייב לשאת בסכומי ההשתתפות העצמית הנקובה 

 כרז זה.  ן על פי הוראות מהקבל שלתחומי אחריותו בגינו הופעלה הפוליסה נוגע ל

להודע  .13.23 מוקדמתבכפוף  שינויים    ה  לבצע  הזכות  את  לעצמה  המועצה  שומרת  להלן  כמפורט 

אולם כל שינוי שיש בו כדי לצמצם שור מוקדם של הקבלן, בפוליסה או לבטלה ללא צורך באי

  קודם   וםי   30בכתב בתוך  על פי הפוליסה יובא לידיעתו של הקבלן    את היקף הכיסוי הניתן

 ביצועו.  

ם התרחשותו של אובדן או נזק או פגיעה בגוף אדם  ה  מיד עמתחייב להודיע  למועצהקבלן   .13.24

יים. ההודעה תהיה בע"פ  עובדים או צדים שליש  או רכוש כלשהו לרבות פגיעה כל שהיא בגוף

הרשום כפי  הקבלן  עשה  לא  הפסד    ובכתב.  לכל  אחראי  הקבלן  יהיה  זה,  הוצאה  בסעיף  או 

 יף זה. מתן הודעה כאמור בסע על המועצה עקב איתחול ש כספית

יום מראש, כי עליו לבטח את עצמו    30המועצה תהיה רשאית להורות לקבלן בהתראה של    .13.25

עצ שתבאופן  בפוליסה  ונפרד  את  מאי  ותכסה  המועצה  שערכה  לפוליסה  כתחליף  בוא 

ום הניכוי  את סכ   להעביר  למועצהבוטחו  בה. במקרה כזה, לא יידרש הקבלן  הסיכונים ש

 יטוח הקבלן בהתאמה הנדרשת.  יחולו ב לעיל, והסעיפים לעיל,האמור 

 ביטוחי הקבלן:   .13.26
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לן לפני תחילת הביצוע  ל פי דין, מתחייב הקבמבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי מכרז זה וע .13.27

) העבודה על פי מכרז (, לערוך ולקיים על חשבונו, באמצעו  של הפרויקט  ת חברת ביטוח  זה 

לורמ את  שית  בישראל,  להפועל  המפורטים  ובסמוהביטוחים  אישור  לן  קבלת  ולפני  ך 

אחריות  ביטוח  קיום  אישור  את  לידיה  להמציא  העבודה  סיום  בדבר  המוצר    מהמועצה 

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

(.  פוליסה לביטוח רכו  .13.28 ) כגון : אש מורחב. כל הסיכונים  סוג    מכל  שכורהפוליסה תבטח  ש  

הקותאור   בבשל  אותו  משמש  אשר  העב בלן  הפוליסה  יצוע  באמצעות  מבוטח  ושאינו  ודות 

הרשום   למרות  המועצה.  שתסדיר  קבלניות  עבודות  רשאילביטוח  הקבלן  זה,  שלא    בסעיף 

בזאת פוטר  והוא  בחלקו  או  במלואו  בגין    לערוך את הביטוח  והבאים מטעמה  את המועצה 

 . היה להיות מבוטח שיכולש  נזק כלשהו לרכואבדן או  

ית. הפוליסה תבטח את חבות הקבלן על פי דין בשל מעשה  ות מקצועפוליסה לביטוח אחרי .13.29

מ חובה  הפרת  ו/או  מקצועי  מחדל  שמקו/או  טעות  ו/או  או  קצועית  מחדל  ברשלנות,  ורה 

. הביטוח  ₪  לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח  1,000,000השמטה בגבולות של לכל הפחות  

השאבייכסה   אין  של  מקרים  מסמיו-ר  אובדן  עובדים,  חרישר  הפרת  כים,  מסמכות,  גה 

מכוסה. ביטוח  מקרה  עקב  תוצאתי  נזק  עיכוב,  השימוש,  אובדן  מרמה,  בפוליסה    סודיות, 

תקופת גילוי של    . הביטוח יכלולהסכםרטרואקטיבי שיחול מיום החתימה על הירשם תאריך  

מטעמה  המועצה ומי    ר יורחב לשפות אתכאמו  וחף הביטוח. הביטחודשים לאחר תום תוק  6

 תם למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או הבאים מטעמו. ין אחריובג

 

פי דין בגבולות אחריות  בטח את חבות הקבלן על פוליסה לביטוח אחריות המוצר. הפוליסה ת .13.30

הפחות   לכל  ירשם  לאירו   4,000,000₪של  בפוליסה  הביטוח.  לתקופת  ובסה"כ  תאריך  ע 

חודשים    12ילוי של  תקופת ג  . הביטוח יכלולהסכםה   ל מיום החתימה עלשיחו   בירטרואקטי

הביטוח תוקף  תום  הפרוילאחר  מסירת  במועד  הפוליסה  את  ימציא  הקבלן  או  .  כולו  קט 

ה ומי מטעמם  הביטוח כאמור יורחב לשפות את המועצ  פי המוקדם מבניהם.חלקים ממנו ל

 מטעמו.  הבאיםו חדלי הקבלן ו/אבגין אחריותם למעשי ו/או מ 

לב .13.31 יסדיר הקבנוסף  לעיל  פוליטוחים  וממונע אחר  בלן,  וציוד מתנייע  רכב  כלי  לביטוח  יסות 

 פי מכרז זה.  אשר ישמשו אותו לצורך ביצוע עבודות על

הביטו .13.32 דרישעלות  כל  בלבד.  הקבלן  על  יחלו  העצמיות  וההשתתפויות  הביטוח  חים  ות 

 ת בין הצדדים. בלן לפני ההתקשרושל הקח הביטובפוליסות ייושמו   הביטח  סעיףהרשומות ב

אחריות מקצועית ואחריות המוצר, יהיו בתוקף כל עוד חלה על הקבלן חבות    ות ביטוחפוליס .13.33

 על פי דין.  
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 ר תהיה לפי נוסח ביט.  וליסת ביטוח אחריות המוצפ .13.34

  ים ו/או הנזקים ים אשר לדעת הקבלן נדרש כנגד כל הסיכונהקבלן יערוך ביטוח נוסף או משל .13.35

שר אינם כלולים בכל הביטוחים  ל דין ואם לפי מכרז זה ולפי כים שהוא אחראי להאפשריה

 הנזכרים לעיל. 

ביטוחי הקבל .13.36 תנאי  לעשות כל מעשה שישהקבלן מתחייב לקיים את  ולא  כדי להשפיע    ן  בו 

מתחייב   הקבלן  הביטוחים.  תוקף  על  לשם לרעה  שיידרש  ככל  המועצה  עם  פעולה  לשתף 

בכתב, למועצה   להודיע    טוחי הקבלן, ובכלל זה המועצה על פי בי  כויות ז  מירה ומימוש שלש

על לתביעה  בסיס  לשמש  העשוי  אירוע  קרות  על  לו  היוודע  עם  מיד  ביטוחי  פ -ולמבטח,  י 

 הקבלן. 

הקב  .13.37 זכויותיהפר  את  המפקיע  באופן  הביטוח  פוליסות  הוראות  את  זכויותיה  לן  את  ו/או  ו 

ו כל  ובלעדי ולא תהיינה ל  למועצה באופן מלאגרמו  ייאחראי לנזקים שהמועצה, יהא הקבלן  

המועצה  תבי כלפי  מלהעלות  מנוע  יהיה  והוא  כלפיה,  אחרות  או  כספיות  טענות,  ו/או  עות 

 מטעמה כל טענה כאמור.  והבאים

אמ .13.38 לבדוק  רשאית  תהיה  המועצה  כי  הצדדים  בין  ומוסכם  הביטוחים  וצהר  קיום  אישור  ת 

ו אי  ען הסר ספק, בדיקתם איבת לעשות כך. למיה חי תה הביטוח אך לא    ו/או את פוליסות

או  בדי דין  פי  על  מאחריות  הקבלן  את  פוטרת  אינה  מטעמה  מי  או  המועצה  ידי  על  קתם 

 . סעיף הביטוחפי  אחריות על

רלוהקבלן   .13.39 שאינו  מידע  כל  ימחק  ובה  פוליסות  העתקי  להגיש  המועצה,  יכול  לדרישות  ונטי 

 .דע עסקי סודי וכיוצ"בחרים, כתובות, מיקים א ספות מבוטחים או לרבות מחירים, שמ

לבקש מהקבלן לשנות או לתקן את  מוצהר   .13.40 כי המועצה תהיה רשאית  בין הצדדים  ומוסכם 

הביט הפוליסות  קיום  אישור  את  ו/או  פי  וח  על  להתחייבויות  להתאימם  מנת  על  ביטוחים 

הביטוחים    קיום  ורור לתקינות איש . הבקשה לתיקון או שינוי לא תהווה איש חהביטו  סעיף

 ך על המוצעה אחריות כל שהיא. ול עקב כוליסות הביטוח ולא תחו/או פ

סות  בתם סכום לא מתאים בפוליהקבלן לבדו יהיה אחראי על פי דין לנזק, אבדן והפסד שסי .13.41

 יסה.הביטוח או הפרת תנאי הפוליסה או הפרת הוראות הפול

וויתובכל הפוליסות שיערוך הקבלן ירשם ס .13.42 ה והבאים  חלוף כלפי: המועצעל  תר  עיף בדבר 

וכלפי שהמו  מטעמה  של  מי  התחלוף  וזכות  כנגדו  התביעה  זכות  על  לוותר  התחייבה  עצה 

 ח. המבטח בטרם קרה מקרה הביטו

יהיה בכך    הקבלן יבוטל חריג רשלנות רבתי ) ככל שקיים (, אולם לאבכל הפוליסות שיערוך   .13.43

 דין.י כל פ  ובות המבוטח עלכדי לגרוע מזכויות המבטחת וח
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המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את    כל סעיף  ת שיערוך הקבלן ירשם:בכל הפוליסו .13.44

כ  יופעל  לא  אחר,  ביטוח  קיים  כאשר  מטעמ אחריותנו  מי  ו/או  המועצה  וכלפי  לפי  ה 

על הביטוח  ולגביהם,  הוא  -מבטחיהם,  הפוליסה  במלוא  פי  אותם  המזכה  ראשוני",  "ביטוח 

זכות תביעה    תהיה לנובביטוחי הנ"ל, מבלי שלא זכות השתתפות  יו, ל נא וי המגיע לפי תהשיפ

.  1981-אלחוק חוזה הביטוח, התשמ"   59ממבטחי הנ"ל להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף  

 ם . נו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפיהם וכלפי מבטחיהולמען הסר ספק א

צמצם את שאי לבטלם ו/או לינו רא  ש על פיו המבטח ביטוחי הקבלן הנ"ל יכללו תנאי מפור .13.45

א אלא  מסרהיקפם,  כן  כן    ם  לעשות  כוונתו  על  רשום  בדואר  הודעה  למועצה     60המבטח  

 ימים מראש.  

, ולאורך כל תקופת ביצוע העבודות  עיף הביטוח בסלליות האמור בכל מקום  מבלי לגרוע מכ .13.46

מכר פי  הוראותעל  כל  אחר  למלא  הקבלן  מתחייב  זה,  לא   ז  לביטוח  על  ומחוק  צוויו  י  כל 

קבלני המשנה מטעמו יקפידו אף הם למלא אחר כל  א כי כל  ו. הקבלן מתחייב לוודותקנותי

 קנותיו. הוראות החוק לביטוח לאומי על כל צוו ות

המשנזה    סעיףהוראות   .13.47 סעיפי  כל  על  ביטוחים  קיום  אישור  ודרישות  אינן  )ביטוח(  שבו,  ה 

ל המועצה חבות כל  בהם כדי להטיל ע  ואין  יןפי המכרז או הד באות לגרוע מחיובי הקבלן ל

לפיכךשהי ליצור  א.  כדי  כאמור,  ביטוחים  בעריכת  אין  כי  במפורש,  בזאת  ומובהר  מוצהר   ,

יו קיימות כלפיה, אלמלא נערך הביטוח וכן אין  ל שהן כלפי המועצה שלא ה עילות תביעה כ

 על ידו. נגרם  ש חריות בגין נזקלפטור את גורם הנזק )למעט  המועצה ( מאבכך כדי 

הביטוחסעיהפרת   .13.48 לעיל,  ף  ידי    כאמור  התחייבויות  על  של  יסודית  הפרה  מהווה  הקבלן, 

 .זההסכם הקבלן על פי תנאי 

 י מעביד היעדר יחסי עובד

14.  

כי .14.1 מצהיר  הסכם  הקבלן  עפ"י  התחייבויותיו  יתר  ואת  העבודות  את  מבצע  כקבלן    הוא  זה 

המועצה לבין הקבלן  עביד שוררים בין  בד ומעויהיו כל יחסי    עצמאי לפי בקשתו ודרישתו ולא

 דיו של הקבלן או הפועלים בשמו ו/או מטעמו. מי מעוב או

דרישתה הראשונה    ועצה ו/או לפצותה מיד עםהקבלן מתחייב לשפות את המ  -קיזוז והשבה   .14.2

של  קשר לתביעה שיתבע הקבלן או מי מעובדיו  בכל סכום שהוא שיהא על המועצה לשלם ב

הפ או  בועהקבלן  מטעמו,  לים  ו/או  נשמו  עילתם  ו/או  בקב ושיסודם  המצב עוצה  כי  יעה 

 לעיל.   15.1העובדתי ו/או המשפטי שונה מהמוצהר בסעיף קטן 

 תיחשב הפרה יסודית של ההסכם. יסודו של הסכם זה והפרתותנאי זה הינו מ  .14.3

 הסבת החוזה 
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15.  

י .15.1 לא  לשעהקבלן  או  להעביר  או  להסב  למסור,  זכאי  לאחהיה  או  לאחר  כל  ריבד  חלק  ם 

ו/ לפימזכויותיו  זה  או מהתחייבויותיו  ובמידה שהמועצה תסכים    הסכם  בתנאים  אלא אם 

 לכך בכתב ומראש. 

את .15.2 לאחר  למסור  רשאי  הקבלן  כולן  אין  העבודות  של  ובמידה    ביצועו  אם  אלא  מקצתן  או 

ומר בכתב  לכך  הסכימה  ב שהמועצה  הקבלן  ידי  על  עובדים  העסקת  ואולם  ששכרם אש,  ין 

ין בה כשלעצמה משום  העבודה אכרם משתלם לפי שיעור  ן העבודה ובין ששפי זמל  משתלם

   מסירת ביצוען של העבודות או חלק מהן לאחר.

יף זה, אין ההסכמה האמורה פוטרת  תה בהתאם לאמור לעיל בסענתנה המועצה את הסכמ .15.3

שה מעריות מלאה לכל  תחייבויותיו לפי ההסכם, והקבלן ישא באחאת הקבלן מאחריותו וה

 דיהם. בודות, באי כוחם ועובמחדל של מבצע הע או

 אי זה הינו מיסודו של הסכם זה והפרתו תיחשב הפרה יסודית של ההסכם.תנ .15.4

 בדקות וערב ביצועערבות  .16

 על הסכם זה,, ובכל מקרה בטרם החתימה  הודעה על זכיית הקבלן במכרזהיום ממועד  7תוך  .16.1

  עם הקבלן בלבד!( )מטבלתי מותנית    נומיתטו רבות בנקאית אויפקיד הקבלן בידי המועצה ע

ההסכם  לקיו של  ם  להבטחת    10,000בסך  לצרכן,  המחירים  למדד  צמודה  מע"מ,  כולל   ₪

"(. הפקדת ערבות הביצוע מהווה  בות הביצועערל פי הסכם זה )להלן: "ביצוע התחייבויותיו ע 

לביצוע   ערבותתנאי  נוסח  המועצה.  ידי  על  כלשהו  ב   תשלום  יהיה  ' בפח  נססח  נוהביצוע 

   להסכם זה.

והיא    הוצאתהחודשים לאחר מועד    6הוצאתה ועד לחלוף  פה מיום  ערבות הביצוע תהא תק .16.2

ל המועצה, באופן שתהא  לפי שיקול דעתה המוחלט שתחודש מעת לעת, אם יהיה צורך בכך  

כי העבוד  ותותקפה עד לאישור המועצה  רצונה המלא. היה  קף ערבות  ות הושלמו לשביעות 

צה רשאית, אך לא חייבת,  היה המועמועד פקיעתה הצפוי, ת יום לפני    14ודש  לא יחע  הביצו

ש  ם זה ועל פי כל דין, לממוזאת מבלי לגרוע מכל זכות, סעד ותרופה הקנויים לה על פי הסכ

 תביעה בעניין או בקשר למימוש זה.  ערבות זו, והקבלן מוותר בזאת על כל טענה, דרישה או  

והאחריותקופ .16.3 נשוא הסכעבור  ת  ת הבדק  יהיה  העבודות  זה  ום  ממועד סיחודשים    12ם 

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

 "(.הבדק

   אישור המועצה כי העבודות הושלמו לשביעות רצונה המלאה, בתום תקופת ההסכם, ועם   .16.4

  טעם הקבלן בלבד!()מית תנונומית בלתי מוימציא הקבלן למועצה ערבות בנקאית אוט
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התחיי .16.5 קיום  של  בויותיו  להבטחת  בסכום  הבדק,  שנת  במהלך  הקבלן  מגובה    5%של 

בסעיף   הקבועה  מע"מ  הכוללת  צמודלהס  5התמורה  תהיה  הערבות  זה.  למדד  כם  ה 

לצרכן   ער"(.  הבדק  ערבות"  :)להלן  המחירים  בנוסח  נוסח  יהיה  הביצוע  בבות  '  1נספח 

כל שנתקפה  היה תת   ערבות הבדקזה.  להסכם   כי ערבו  הבדק.  לאורך    ת הביצוע מובהר 

 לא תושב לקבלן אלא בכפוף לקבלת ערבות הבדק. 

הבדק,   .16.6 שנת  בתום  לקבלן  תושב  הבדק  השלערבות  על  המועצה  אישור  ביצוע  ועם  מת 

 השירות לשביעות רצונה המלאה. 

אחר .16.7 יהיה  והקבלן  העמלות  ההוצאות,  כל  לתשלום  בלעדית  האי  התשלומים  וכים  כריתר 

ו/או    בתוקף במשך כל תקופת ההסכםושמירתה  ו/או ערבות הבדק  צוע  בהוצאת ערבות הבי

 . שנת הבדק

 ה לתוקף.מוקדם לכניסתו של הסכם ז מתן ערבות ביצוע כאמור כנדרש מהווה תנאי  .16.8

ובכלל זה אי הארכת  במקרה של הפרה של איזו מהתחייבויות הקבלן בק .16.9 שר עם הסכם זה 

, רשאית  לפקיעתה  יום לפני המועד הצפוי  14ר לעיל לפחות  כאמו  ועשל ערבות הביצ   תוקפה

פירעונה של ערבות הביצוע   ובכל עת, את  לדרוש, מעת לעת  כל  המועצה, אך לא חייבת,  או 

כל דין או על  לי לגרוע מזכותה לכל סעד אחר או נוסף העומד לה על פי  חלק ממנה, וזאת מב

 פי הוראות ההסכם. 

במי .16.10 הביצ אין  ערבות  ע  וע מוש  הבדקאו  כולה  רבות  ב,  לפגוע  כדי  חלקה,  המואו  עצה  זכות 

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

 הערבות. בות, וזאת בנוסף למימוש הער

 סודית של ההסכם.ייחשב כהפרה יבהתאם לסעיף זה  אי המצאת ערבות  .16.11

 

 ביטול ההסכם

בז בין הצדדים כמוסכם  ינטוש לח   במקרהי  ה  זמנית את בישהקבלן  כולן או  צוע העבולוטין או  דות, 

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

וראה מהוראות הסכם זה ולא תיקן  בויותיו לפי הסכם זה במלואן ובמועדן במדויק, או הפר ההתחיי

וראות מקצועיות  נשמע לה על אותה הפרה, או לא  ע"י המנהל או חזרע לו קבה תוך המועד שנאת ההפר 

יורשע בעבירה פלי ו/או  יואשם  ביצוע העבודות, או אם  לית שיש עמה קלון או  של המנהל בקשר עם 

מועצה, או יהפוך הקבלן לחדל פירעון  רה בביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה, הכל לדעתה של הקשו

המנויים לעיל לסלק  מהמקרים  מועצה רשאית בכל אחד  אה לפועל, תהיה הי הוציכיינקטו נגדו הל או  

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

ה בידי המנהל תהווה ראיה מכרעת לכך  ותעודה חתומ  –וצאה או נזק שייגרמו למועצה כתוצאה מכך  ה

עצה רשאית לעכב  תהיה המוים האמורים בסעיף זה  . בכל מקרה מהמקר הקבלןל  יזקפו לחובתו שי  –

מזכות לגרוע  מבלי  וזאת  הסופי  החשבון  לסידור  עד  לקבלן  המגיע  תשלום  הערבות,  כל  את  לממש  ה 

לע אולם   של הקבלן מביצוע העבודות כאמור  ידו  לא תסלק  הודעה  המועצה  לו  שתתן  לאחר  יל אלא 

 יום.  14מוקדמת של  
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הה כאמ סכבוטל  לעילם  זה  בסעיף  זכאיור  הקבלן  יהיה  לא  כספים    מהמועצה  ,  תשלום  ו/או  לפיצוי 

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

 העבודות שביצע בפועל עד למועד סיום ההסכם.

ת בכל מקרה  תהיה המועצה זכאיזה,  כםו/או על פי הס  לפגוע בזכויות המועצה לכל סעד עפ"י דיןמבלי  .17

וך כספי הקבלן ו/או כספים אשר יגיעו ממנה ו/או מאחרים לקבלן, כל סכום כסף  לחלט מת   לקזז ו/או

יגיע לה מהקבלן לרב  לכיסוי כל ו/או שיפוי ו/או תשלום חוב שבאשר  פיצוי  ו חייב  ות כדמי נזק ו/או 

 בכל דרך אחרת.  קי העזר שלה ו/אוות חורב עפ"י כל דין, להקבלן למועצה בתור רשות מקומית  

 

 נותחשבו

וגע  המועצה וחשבונותיה ייחשבו ויהיו נאמנים על הקבלן וישמשו בכל עת הוכחה מכרעת בכל הנ  ספרי .18

פי הסכם זה וכן בכל הנוגע לסכום שיינתן לקבלן מלתשלומים שהמועצה תש  את המועצה או  לם על 

 למועצה על ידי הקבלן. 

המוטלכל   .19 הקת  התחייבות  זה  על  הסכם  לפי  אךבלן  רשאית  המועצה  מחוי  תהיה  לעשותה  לא  בת 

 יחולו על הקבלן.  במקום הקבלן, בין בעצמה ובין בכל דרך אחרת, וכל ההוצאות והנזקים בקשר לכך

 הקבלן לצורך הסכם זה היא כמפורט ברישא להסכם.כתובת  .20

 כללי 

 . ת הצדדיםבהסכמו א אם נעשה בכתבשינוי בהוראות הסכם זה לא יהיה תקף אל כל .21

 

 ם: ה באו הצדדים על החתוולראי

_____ __________________             _______________________ 

 הקבלן                            ה המועצ                     
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 ספח א' להסכם נ

 
 ים יום ביטוחאישור על ק

 

 

 וח סוג הביט
 

קה לפי  לוח
גבולות אחריות  

 ביטוח או סכומי 

מספר  
 סה הפולי

נוסח  
ומהדורת  

 יסה הפול

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום 

גבול האחריות/  
 סכום ביטוח 

 כיסויים נוספים בתוקף 

אם  יש לציין קוד כיסוי בהת  מטבע  סכום 
 ח ד' לנספ

 אחריות צולבת  – 302 ₪  4,000,000   ביט   אחריות המוצר 
תחלוף לטובת  ל יתור עו - 309

 מבקש האישור 
מעשי או  בגין מבוטח נוסף  – 321

מבקש    – מחדלי המבוטח
 האישור 

 ראשוניות  – 328
תקופת הגילוי אחריות   – 332

 ים חודש 12 -המוצר 
 

 

 
י  ור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפמבקש האישבחוזה בין המבוטח ל  מפורטים פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים ה

 בנספח השירותים(:   יןהמצו 
 

 ת גדולות בלניועבודות ק - בניה  - 009
 ים שיפוצ - 074

 ________שור__תאריך הנפקת האי אישור קיום ביטוחים 

מהוואיש זה  ביטוח  שור  לכך  אסמכתא  בי  למבוטחה  פוליסת  המפורט  ישנה  המידע  בה.  המפורט  למידע  בהתאם  בתוקף,  טוח 
ה לבין  באישור ז  את, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטיםחד עם ז וליסה וחריגיה. יבאישור זה אינו כולל את כל תנאי הפ
הביטוח   בפוליסת  הקבועים  בפוליסתהא יגבר  התנאים  במק  מור  למעט  באהביטוח  תנאי  שבו  זרה  מבקש ישור  עם  מיטיב    ה 

 האישור. 
 ממעמד מבקש האישור  אופי העסקה  המבוטח  ממבקש האישור 

 שם:
ול   מועצה אזורית אשכ

לקידום  העמותה ו/או 
ו/או   אשכולתושבי חבל 

תוח  החברה הכלכלית לפי
ו/או הישובים   אשכול

בתחום השיפוט של  
גידים  תאו/או המועצה 

או  יים של המועצה ו/עירונ
עצה  של המויחידות סמך 
ן את  ו/או מי שממ

הפרויקט ו/או מי  
שהפרויקט נעשה עבורו  

ו/או המפקח מטעם  
 המועצה. 

  שם
הטמנת קו תאורת  

ץ כרם  ביטחון בקיבו
 לום  ש

 מזמין מוצרים ☒ 
 

 ת.ז./ח.פ.  ח.פ. :

 מען:  
 

 מען 
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 וי הפוליסה  ביטול/שינ 
עה למבקש האישור  לוח הודיום לאחר מש  60מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא  שינוי לרעת  

 או הביטול. ר השינוי בדב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חתימת האישור 
 המבטח: 
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 ' להסכםבנספח 

 ביצועות נוסח ערב
         

___ תאריך:_____________
          

 
 לכבוד 

 אשכול מועצה אזורית 
 

 הנדון: ערבות בנקאית להסכם
 

" ____________________)להלן:  בקשת  פי  כלפיכם"מבקשיםה על  בזאת  ערבים  אנו  כ  (,  ל  לסילוק 

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

")ל הצמדה הלן:  מאת    "(,הפרשי  להסכם  שתדרשו  בקשר  בקיבוץ  המבקשים  ביטחון  תאורת  קו  הטמנת 

 .   אשכולאזורית  כרם שלום

 

תב שתגיע  בכרישתכם  ימים מיום ד  7ומים עד לסך הנ"ל, תוך  או סכ  כום כל סאנו מתחייבים לשלם לכם  

    לה מאת המבקשים.תחירוש את הסכום אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם, או לד

 

לתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, ולא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם על פיה  ב  רבות זו הינהע

או משפטי,  ופן  באו  בהליך  קבלאחר,  לשם  תחילה,  להגיש  חייבים  תהיו  תשלוםלא  תביעה  ע  ת  פיה,  ל 

 המבקשים.   משפטית נגד המבקשים, ולדרוש תחילה תשלום מאת

 

 קמן: שי ההצמדה יחושבו כדל הפר

 

"(,  המדד החדש ר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל, על פי ערבות זו )להלן: "בראם ית

או בסמוך למועד    15.05.2021ם  פורסם ביוי ש  2021אפריל  דד בגין חודש  ומת המלע  עלה  כי המדד החדש 

וין  המצ  כום הקרןלהכפלת המדד החדש בס  ווההצמדה סכום הש( יהיו הפרשי ההמדד היסודי")להלן: "זה

 כדרישתכם הנ"ל, מחולק במדד היסודי.  

 

 ועד הנ"ל לא תענה.   חרי המ ו אר לנ מסועד בכלל. דרישה שתי ___________ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 

 ברה או להסבה.  העניתנת לערבות זו אינה 

 
         

 בכבוד רב,   
 
 

                   __________ ___ ___________ 
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 להסכם  1' בנספח 

 וסח ערבות בדקנ
         

תאריך:________________ 
          

 
 לכבוד 

 מועצה אזורית אשכול 
 

 הנדון: ערבות בנקאית  לתקופת הבדק
 

 __________________ בקשת  פי  כל  המבקשים":  __)להלןעל  לסילוק  כלפיכם  בזאת  ערבים  אנו   ,)"

לסך עד  ₪____________של    סכום   _____  ___ הפרשי  ___________ _)במילים:  בתוספת   ,)₪  _

" )להלן:  לצרכן  המחירים  למדד  הצמדההצמדה  לההפרשי  בקשר  המבקשים  מאת  שתדרשו    ם סכ"(, 

   במועצה אזורית אשכול.  מחסני חרוםבח פיתו  ת דועבו

 

בכתב שתגיע  כם  ים מיום דרישתימ  7חייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל, תוך  מתאנו  

 כם לבסס את דרישתכם, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים.   י להטיל עלילאלינו, מב

 

  יהכם על פ יטול, ולא יהיה צורך להוכיח את דרישתיתנת לבנ  ה ולאויערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תל 

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

 ם, ולדרוש תחילה תשלום מאת המבקשים.  נגד המבקשי תמשפטי

 

 הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן: 

 

"(,  דש המדד החשלום בפועל, על פי ערבות זו )להלן: "לפני התה  אחרונ ל  אם יתברר מתוך המדד שפורסם

  ( יהיו הפרשיהיסודי"  מדדה)להלן: "  _______________נ כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש  

סכום במדד    ההצמדה  מחולק  הנ"ל,  כדרישתכם  המצוין  הקרן  בסכום  החדש  המדד  להכפלת  השווה 

 היסודי.  

 

 ל לא תענה.   נ"המועד ה__ ועד בכלל. דרישה שתימסר לנו אחרי  ______ עד וקפה  בת ערבות זו תישאר 

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.  

 
         

    רב,בכבוד 
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 סכם נספח ג' לה

 מפרט טכני -ותתב כמויכ
 
 

 

  

 הטמנת כבל  -כרם שלום

 
  

 "כ סה מחיר  כמות  יח'  תאור  סעיף 

            
            

         מתקני חשמל  08

         חפירות ובסיסי בטון בעבודות חשמל  08.011

08.011.0009 

ס"מ   40חפירה של תעלות לכבלים ברוחב 
ס"מ, לרבות מצע וכיסוי חול,    100ועומק  

סרטי סימון, כיסוי והידוק סופי, המיר  
כולל חפירה וחצית כביש ) כולל הקיר  

     2,500.00 מ' ו ותיגו( והחזרת המקום לקדמ מ

         פלסטית צנרת חשמל  08.021

08.021.0390 

מ"מ עם חבל    40צינורות פוליאתילן קוטר 
מ"מ,   8משיכה מפוליפרופילן שזור בקוטר 

, מונחים בחפירה מוכנה לרבות  13.5יק"ע  
     1,000.00 מ' כל חומרי החיבור 

         (XLPE) N2XYכבלי נחושת   08.031

08.031.0010 

(  XLPE) N2XY/FR-1כבלי נחושת מסוג 
ממ"ר קבועים למבנה,   3X1.5בחתך 

מונחים על סולמות או בתעלות או  
מושחלים בצינורות מרירון לרבות חיבור  
בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע.  

הכבל הזה מיעוד בין קופסת הסתעפות  
     250.00 מ' לג.ת בחלק העליון.

         ( XLPE )NA2XY  ם כבלי אלומיניו 08.032
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08.032.0015 

(  XLPE) NA2XYכבלי אלומיניום מסוג 
ממ"ר קבועים למבנה,   4X25בחתך 

מונחים על סולמות או בתעלות או  
מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני  

הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע.  
היסתעפות  המחיר כולל חיבור בין קופסת 

מחדש.  ר תאורה הקיים וכולל חיבולגוף 
היסתעפות.על כל   המחיר כולל הקופסת 

עמודים(. המחיר כולל כל   83עמוד ) כ 
המחיר   החיווטים מחגר החשמל ולכל ג.ת.

)   120/60כולל תעלת פח לחלק החשוף 
     3,500.00 מ' בכל עמוד( 

         מוליכי נחושת גלויים  08.035

08.035.0030 

ממ"ר,   35ויים בחתך  וליכי נחושת גל מ
נים בקרקע ו/או מושחלים בצינור  מוט

ו/או על סולם כבלים לרבות חיבור בשני  
     2,500.00 מ' הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע 

08.107 
בדיקות בודק מוסמך, סריקות 

         תרמוגרפיות ועוצמת תאורה  

08.107.0010 

בדיקת מתקן חשמל ע"י בודק מוסמך  
עבור הבדיקה, הגשת  לרבות תשלום 

     1.00 קומפ  יות וסיוע לבודק בעריכת המדידות כנתו

            

         הערות  99

99.0001 

העבודות החפירה מחיובות באישור  
חפירה בכל הגורמים הרלווטים, לשם כך 

נדרש להוסיף לכל הסעיפים את מחיר  
המדידה בהיקף הישוב ולהעביר לגורמים  

לא אישור, לא ניתן  ע"מ לקבל אישור. ל
. יש לבצע איפוסשל קו האפסלגיד  צעלב
נחושת מראש   16על ידי חיבור גיד   35

חיבור לחיצה  העמוד לגיד באדמה ע"י  
     1.00 הערה  בלבד

            

         סה"כ   

         17%מע"מ   

         סה"כ כולל מע"מ    
 


