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 9/2021 מס'מסגרת  מכרז
  לביצוע עבודות מסגרות מעת לעת עבור עיריית דימונה

 
העומדים בתנאי הסף המפורטים  ,בעלי מסגריות״( מזמינה בזאת העירייהעיריית דימונה )להלן: ״

בהתאם להזמנות עבודה  שונות  לביצוע עבודות מסגרותהצעות מחיר לתת לה , בחוברת המכרז
  .שיצאו מטעמה מעת לעת

 :רכישת המכרז

 ותגזברבמשרדי  ש"ח 1,000תמורת  6.5.21 -החמישי מיום החל  את מסמכי המכרז ניתן לרכוש 
בין השעות בימי קבלת קהל של העירייה , קומה ב׳, אצל הגב' יפה מרציאנו בניין העירייההעירייה 

מסמכי המכרז לא יושב  רכישת מובהר בזאת כי התשלום בגין. 08-6563110, טלפון: 15:00עד  08:30
  שהיא. משתתף בשום מקרה לרבות במקרה של ביטול המכרז מכל סיבהרוכש או לל
 

ו/או באתר  ות העירייהגזברמכרז קודם לרכישתו, במשרדי ב החל מהמועד לעיל ניתן לעיין
הנוסח המחייב של המכרז הינו .  http://www.dimona.muni.il/bids/האינטרנט העירוני שכתובתו:

 ואין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו מאתר האינטרנט.העירייה בלבד,  בגזברותהנוסח שיימכר 

 
 :במכרז ערבות השתתפות

 
במכרז)להלן: "ערבות מכרז"  ערבות השתתפותהמשתתפים במכרז ידרשו למסור יחד עם הצעתם 

העירייה תהא רשאית לחלט את הערבות בכל אחד  .או "ערבות השתתפות"( להבטחת רצינותם
כי כתנאי לחתימת ההסכם עם  ,מובהר לידיעת המשתתפים להלן. 5.8מהמקרים המנויים בסעיף 

 .בהסכם ההתקשרותכמפורט  ערבות ביצועהזוכה יהא על הזוכה להמציא 

 
 :הגשת ההצעות

 
 9/2021מעטפה סגורה עליה יירשם: ״מכרז פומבי מס׳ ל יש להכניס  ,עותקים 2-ב ,את ההצעות

מנהלת מח' אצל  הנמצאת  12:00בשעה  20.5.2021עד ליום לתיבת המכרזים אותה לשלשל ו  בלבד
 .303חדר  קומה ג׳ בבניין העירייה )לא לשלוח בדואר( גב' יפה עזריה  מכרזים וועדות העירייה

 
 :שאלות הבהרה

 
או לדוא"ל:   08-6571349בפקס מספר   לשלוח  למכרז יששאלות טכניות ו/או בקשות הבהרה בקשר 

davidl@dimona.muni.il 12:00שעה  16.5.2021 עד ליום. 
 

עוד מובהר מובהר כי העירייה רשאית על פי שיקוליה לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שהיא. 
עוד מובהר . שהיאעירייה, או כל הצעה לאין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר כי 
להתחשב בשיקולים  ומנימוקים שירשמו  וועדת המכרזים רשאית בהמלצת העירייה תהיהכי 

רע עם המציע. מובהר כי ניסיון רע של העירייה לטוב או  לכגון ניסיון  נוספים לקביעת הזוכה במכרז
,  לקבוע מספר , אך לא חייבתרשאית . כמו כן תהיה העירייה ביא לפסילת המציעיעם מציע יכול ש

זוכים במכרז, ולחלק עבודה לכמה זוכים ו/או  ולהזמין מעת לעת  חלק מהעבודות שתצטרך מזוכה 
אחד בעוד שחלק אחר מזוכה אחר, בין לפי הצעת הזוכה במכרז ובין בקבלת הצעות מחיר חדשה 

שיקול  לפיוהכל חסכון כספי לסוג העבודה המבוקשת ע"י העירייה ובלבד שהדבר יקנה לעירייה 
מובהר בזאת כי השימוש בלשון ״הצעה״ בגוף הפרסום, אינו    .והמוחלט של העירייה דעתה הבלעדי

 בא להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו ע״י המשתתף לכדי הצעה ע״פ דיני המכרזים.

 

  בנימין ביטון 
 ראש העיר                        

 
 

http://www.dimona.muni.il/bids/
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 מסמך א'
 הזמנה להציע הצעות

9/2021מכרז   

 

 

 הזמנה להציע הצעות

  לביצוע עבודות מסגרות מעת לעת עבור עיריית דימונה
 
 

 כללי .1
 

העומדים בתנאי הסף או יחידים גופים  מזמינה בזאת"(, העירייה)להלן: " דימונהעיריית  .1.1
 לביצוע עבודות מסגרות מעת לעת עבור עיריית דימונה. להציע הצעות המפורטים להלן,

 

המוחלט והבלעדי או כמה זוכים בהתאם לשיקול דעתה ייבחר זוכה אחד יכול ש במסגרת המכרז .1.2
בהתאם   ,יחתום עם העירייה על חוזה מסגרת אשר באמצעותו תוציא העירייהשל העירייה. הזוכה 

ככול שתחליט לזוכה הזמנות עבודה מעת לעת בהתאם לצרכיה ושיקול דעתה. לשיקול דעתה, 
מכרז לא שיר שני, אשר בכל מקרה בו הזוכה בר גם זוכה כייבחהעירייה לקבוע זוכה אחד כי אז 

בוטל תוכל העירייה להשתמש בשירותיו יייבצע את התחייבויותיו או במקרה וההסכם עם הזוכה 
 של הכשיר השני.

 
מהעבודות המפורטים  לכל אחת ואחת מראש תת הנחהבהצעתם ידרשו המשתתפים במכרז  ל .1.3

ות שונות לפי הנחלתת יע הנחה כללית לכל העבודות או המשתתף יהיה רשאי להצ .במפרט הטכני
על כל  כל הזמנת עבודה ההנחה תחול על   סוגי העבודות ולפי המשקל שנקבע לאותה עבודה.

רביים ההנחה תהיה  באחוזים ממחירים המ. בתקופת ההתקשרות שתוציא העירייהרכיביה 
אחד כי אז לפני כל הזמנת עבודה תבקש . ככול שיבחרו יותר מזוכה שצוינו במפרט הטכני )נספח א(

כאשר התחרות תהיה  ת עבודהביחס לאותה הזמנ נוספת  העירייה מכל הזוכים  לתת הצעות מחיר
 על זו שנתן  כל אחד מהזוכים בהצעתו במכרז.  הנחה נוספתבמתן 

 

 עיקרי ההתקשרות: .2

 
תחייבנה את הצדדים רק הפרטים המובאים בסעיף זה להלן הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף 

במקרים אשר בהם אין התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת באיזה ממסמכי המכרז. הייתה התייחסות 
 אחרת כאמור באיזה ממסמכי המכרז, תחייב ההוראה האחרת והמפורטת:

 

הזוכה במכרז יבצע עבור העירייה עבודות מסגרות מעת לעת בהתאם להנחיותיה ובהתאם למפורט  .2.1
 . )מסמך ג'( על נספחיו קשרותההת בהסכם

 
תהיה כי הזוכה במכרז לא יזכה בבלעדיות בכל הנוגע לביצוע העבודות והעירייה  ,מובהר בזאת .2.2

ו/או במקרים של שינוי נסיבות ו/או בכל מקרה של סיום לפי שיקול דעתה  , במקרי הצורך רשאית 
וזאת ללא שתהא לזוכה ההתקשרות להתקשר עם אחרים לצורך ביצוע העבודות נשוא מכרז זה 

 כל טענה ו/או תביעה בעניין.
 

 48הזוכה במכרז מתחייב לזמינות מלאה לטובת העירייה  ויהא זמין לקריאות בטווח של לפחות  .2.3
  שעות ובמקרים דחופים הקשורים לבטיחות יהא זמין לביצוע העבודות באופן מיידי.

 
ם להצעת הזוכה במכרז ותנאי תהא בהתא הזמנת עבודה התמורה בגין מתן השירותים בכל  .2.4

 ההסכם.
 

זכות הברירה להאריך את תקופת  בלבד לשנה אחת כאשר לעירייה היא תקופת ההתקשרות .2.5
 תקופות נוספות של שנה בכל פעם ועד לסך של חמש שנים בסך הכל. 4-ההתקשרות ב
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 תנאי סף .3

 
 המאוגדים כדין בישראל או תאגידים אזרחי ישראל )עוסק מורשה( רשאים להשתתף במכרז יחידים

 הבאות: המצטברות דרישותכל ההעומדים ב
 

 .שנים לפחות בביצוע עבודות מסגרות 3  בעל ניסיון של .3.1
 

   .(1מסמך א')על המשתתף לפרט על ניסיונו במסגרת להוכחת עמידתו בתנאי סף אלה 
 

ק"מ  50בבעלתו או בחזקתו מסגריה פעילה המצויה בעיר דימונה או במרחק שלא עולה על  .3.2
 מגבולות העיר דימונה.

 
וכן הוכחת בעלות או הסכם  היש לצרף כתובת של המסגריילהוכחת עמידתו בתנאי סף זה 

 .שכירות/שימוש בתוקף ביחס למסגרייה כאמור

 

צו רישוי עסקים )עסקים טעוני )ג( ל10.14סעיף לפי  מסוג מסגריה  שיון תקף לניהול עסקיבעל ר .3.3
 . 2013 -ג"ערישוי( התש

 

אשר  העל שם המשתתף למסגריילהוכחת עמידתו בתנאי סף זה יש לצרף רישיון עסק תקף 
 .לעיל 3.2פורטה בסעיף 

 
 ₪. 1000רכש את מסמכי המכרז בסך של  .3.4

 
 יש לצרף העתק קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז.להוכחת עמידתו בתנאי סף זה 

 

בנוסח ₪  10,000להבטחת הצעתו במכרז בסך של  )ערבות השתתפות( הגיש ערבות בנקאית .3.5
 .2כמסמך א'המצורף 

 
 5.8בהתאם להנחיות שבסעיף  יש להגיש ערבות בנקאית מקורלהוכחת עמידתו בתנאי סף זה 

 .להלן

 

ד עירייה לעוב לא יוכל להגיש הצעה במכרז ו/או להיות מוכרז מכוחו משתתף שהינו בעל קרבה .3.6
 .ו/או חבר מועצת העירייה

 
 (  4יש לצרף תצהיר היעדר קרבה בנוסח מסמך א')

 
 

רשאית ועדת המכרזים, מטעם ם להשתתפות במכרז האמורים לעיל תנאיהאת כל  המשתתףלא קיים 
לבקש כי  ,זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין

 .שבהצעתוו/או הפרטים ו/או העניינים מסמכים ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר ו/או ישמיט איזה מה
 
 
 הצעת המשתתף: .4

 
או  "המשתתףלהלן: "לעיל וההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, )המגיש יכונה  .4.1

 .כאשר כל המסמכים והאישורים הנדרשים במכרז, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד ("המציע"

 



 

6 

 

 

להגשת הצעה המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה הצעת המשתתף תוגש אך ורק על גבי הטופס  .4.2
ואשר ימולא בשלמותו בהתאם לתנאים המפורטים בו. מובהר כי יש להגיש את טופס ההצעה 

 . בשני עותקים חתומים כדין( 1מסמך ב'הכספית )

 

כל שינוי או תוספת שיעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם, בין אם בדרך של תוספת  .4.3
 ובין באמצעות מכתב לוואי או בכל דרך אחרת עלולים להביא לפסילת ההצעה בגוף המסמכים

 ובכל מקרה יחייב את הצדדים הנוסח שהוכן ע"י העירייה, ללא כל שינוי, תוספת או הסתייגות.
מובהר למען הסר ספק כי העירייה תוכל להתעלם מהסתייגות או לקבוע שאין בה כדי לשנות את 

 ה.תנאי המכרז ו/או את ההצע
 

 על מורשי החתימה של המשתתף לחתום על כל מסמכי המכרז, לרבות הצעת המשתתף, הסכם .4.4
 וכן בשולי כל עמוד. , נספחיו, במקום המיועד לכךההתקשרות

 
בחתימתו על מסמכי המכרז מצהיר המשתתף בזאת כי בדק אצל המבטחים שלו את הביטוחים  .4.5

חיקה או הוספה שיעשו באישור עריכת הנדרשים במכרז זה . ידוע למשתתף כי כל שינוי , מ
ביטוחים עלולה לגרום לפסילת המשתתף הזוכה ואף לחילוט הערבות שהגיש והכל לפי שיקול 

 דעתה של העירייה מבלי צורך לנמק נימוק כלשהו.
 

 מסמכי ההצעה .5
 

 כל משתתף יצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים המפורטים להלן:
 

ההודעות למציעים )ככל שנערכו/נשלחו ע"י העירייה(, כשהם חתומים כל מסמכי המכרז, בצירוף  .5.1
 .(כשכל דף חתום ע"י המשתתף, בשוליוידו )-על

 

 לעיל. 3כל המסמכים הנדרשים בסעיף  .5.2

 

 :1976נדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו ם אישורי .5.3
 

וא מנהל את אישור מפקיד שומה, מרו"ח או מיועץ מס, או העתק ממנו המעיד כי ה .5.3.1
פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, 

)להלן: "חוק מע"מ"(, או שהוא פטור מלנהלם וכי הוא נוהג לדווח לפקיד  1976התשל"ז 
 השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהם מס לפי חוק מע"מ.

 

 1976-עבודה" בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ותצהיר בדבר "קיום דיני  .5.3.2
 .(3מסמך א)חתום על ידי מורשי החתימה מטעם המשתתף ומאושר כדין בנוסח 

 
אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה )במקרה של משתתף העתק תעודת עוסק מורשה או  .5.4

יצורף גם אישור מאת רשויות המס בדבר היותו של המשתתף נכלל בתיק  –המדווח בתיק איחוד 
 המאוחד של העוסק, אשר לגביו הוצא וצורף להצעה האישור(. 

 

 .אישור על ניכוי מס הכנסה במקור, על שם המשתתף .5.5
 

 תאגיד יצורפו:ככל שהמשתתף הינו  .5.6
 

 העתק תעודת התאגדות של המשתתף. .5.6.1

תדפיס נתונים עדכני של המשתתף בספרי רשם התאגידים הרלוונטי לסוג ההתאגדות של  .5.6.2
 .המשתתף )אין צורך בפירוט שעבודים(

אישור עו"ד או רו"ח המאשר כי המשתתף הינו תאגיד רשום וכי החתימות על גבי מסמכי  .5.6.3
ם המשתתף ומחייבות את המשתתף לכל דבר וענין וכי המכרז הן של מורשי חתימה מטע

מורשי החתימה הנ"ל הוסמכו לחייב את המשתתף ולחתום בשמו על כל מסמך נוסף או 
או  )מסמך ב'( לצורכי מכרז זה והוצאתו אל הפועל )בשולי טופס ההצהרה ששיידראחר 

 .במסמך נפרד(
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 ככל שהמשתתף הינו "עוסק" שאינו תאגיד: .5.7

 הות של המשתתף.העתק תעודת ז .5.7.1

 .המאשר את חתימת המשתתף על גבי מכרז זהאישור עו"ד או רו"ח  .5.7.2

 

למסמכי המכרז הערבות המצורף  נוסחב העירייהלפקודת  , מקור,ערבות בנקאית אוטונומית .5.8
 30.8.2021שקלים חדשים( ובתוקף עד ליום  עשרת אלפים)₪  00010,סך של ב, ((2מסמך א'))

הצעתו וזאת להבטחת  לבקשת המשתתף במכרז בלבד,שהוצאה על ידי בנק ישראלי  בדיוק,
שלדעת וועדת המכרזים אין או שינויים קלים אחרים ערבות  הבנקאית הנוסח ב םשינויי מכרז.ב

 בהם כדי לפגוע בעקרון השוויון לא יביאו לפסילת הערבות.
 

 מובהר כי: 
 

לתקופה נוספת והמציע יאריך את תוקף תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף הערבות העירייה 
הארכת הערבות כנדרש תהווה, כשלעצמה, עילה לפסילת הצעת -הערבות עפ"י הדרישה. אי

 . המשתתף
 

לפירעון, כולה או חלקה, במקרים להגיש את הערבות  ועדת המכרזים ו/או העירייה יהיו רשאיות
 הבאים, ובלבד:

 
יחזור בו מהצעתו לאחר חלוף המועד האחרון להגשת הצעות, בכל  שהמשתתףכל אימת  .5.8.1

 דרך שהיא. 

 כל אימת שהמשתתף נהג במהלך המכרז בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים. .5.8.2

 כל אימת שהמשתתף מסר לוועדת המכרזים מידע מוטעה או מידע מהותי לא מדויק.  .5.8.3

ז, הוא לא פעל על פי ההוראות הקבועות כל אימת שלאחר שנבחר המשתתף כזוכה במכר .5.8.4
 במכרז שהן תנאי מוקדם להתקשרות.

ימים ממועד  14כל אימת שהמשתתף שזכה לא חתם על הסכם ההתקשרות בתוך  .5.8.5
 הכרזה על זכייתו במכרז.

 
עקב מעשים  לפיצוי בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו לה העירייהמבלי לגרוע מזכותה של  והכל

סר ספק יודגש כי לא תתקבל כערבות המחאה אישית ו/או המחאת עסק כאמור לעיל. למען ה
 ערב.

 

 בדואר רשום לכתובת שציין בהצעתו. שהצעתו לא זכתה, ערבותו תוחזר לומשתתף 

 
 

מטעם זה בלבד ולפי , לא צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל, רשאית העירייה
שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי יוסיף ו/או 
ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים בה וכן רשאית 

 הבלעדי. לפי שיקול דעתהוהכל לפי מהות המסמך והעירייה להתעלם מפגמים שאינם מהותיים, 
 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בעת ולצורך הערכת ההצעות תהיה ועדת המכרזים רשאית 
לדרוש מהמציע לפרט ו/או להבהיר ו/או להוסיף מסמכים על המסמכים שהגיש במצורף להצעתו 

עדת המכרזים ו/או מי מטעמה שיעסקו בהערכת ר והמציע מתחייב לשתף פעולה עם וכאמו
 ידם, כאמור.-ולהמציא כל מסמך שיידרש עלההצעות 
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 אופן ומועד הגשת ההצעה .6
 

מעטפה סגורה עליה יירשם: ״מכרז פומבי מס׳ להכניס ליש  ,עותקים כרוכים 2-ב ,את ההצעות .6.1
 בדיוק 12:00בשעה  20.5.2021 עד ליום יש לשלשל לתיבת המכרזים את המעטפה  בלבד, 9/2021

  קומה ג׳. בבניין העירייה )לא לשלוח בדואר( אצל רכזת וועדת המכרזים גב' יפה עזריה 

 
ולא  לא תוכנס לתיבת המכרזים, תושב למגיש אותההצעה שתוגש לאחר המועד האחרון כאמור  .6.2

 תידון כלל.
 

)תשעים( ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז.  90כל הצעה תהא בתוקף לתקופה של  .6.3
נוספים והמציע  )שישים( ימים 60תוקף ההצעה למשך  תהא רשאית לדרוש את הארכת העירייה

 מחויב לפעול בהתאם לדרישה זו. 

 

מגישי ההצעות רשאים להשתתף בפתיחת מעטפות המכרז. הודעה על מועד פתיחת המעטפות  .6.4
 תימסר למשתתפי המכרז בנפרד.

 

 למשתתפים.העירייה רשאית להאריך את המועד להגשת הצעות בהודעה  .6.5

 

המשתתף הסכמתו לכל תנאי המכרז ולכל האמור במסמכי המכרז, ובכלל ע בהגשת הצעתו מבי .6.6
 זאת לכל תנאי הסכם ההתקשרות.

 

 רכישת חוברת המכרז והוצאות .7
 

 ותגזברב)שלא יוחזרו( ₪  1000בסכום של  6.5.2021את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום  .7.1
בין השעות בימי קבלת קהל של העירייה , קומה ב׳, יין העירייהאצל הגב' יפה מרציאנו בנהעירייה 

התשלום בגין מסמכי המכרז לא יושב ככלל מובהר בזאת כי . 08-6563110, טלפון: 15:00עד  08:30
 . למשתתף בשום מקרה לרבות במקרה של ביטול המכרז מכל סיבה שהיא

 

כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, ובכלל  .7.2
 זאת כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות במסמכי המכרז, תחולנה על המציע. 

 
 

 הבהרות ושינויים .8
 

, באמצעות  בכתב להפנות לעירייה משתתפיםהיה רשאי כל אחד מהי  16.5.2021 -ה  ראשוןם עד יו .8.1
שאלות הבהרה. ככל שיהיו   davidl@dimona.muni.ilאו למייל  086571349פקס שמספרו 

שינויים במכרז תופץ הודעה לכל רוכשי חוברת המכרז והיא תהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי 
 המכרז.

 
 להלן תיאור המבנה להגשה של שאלות ובקשות הבהרה: .8.2

 
 

 מס"ד

המסמך או הנספח 

אליו מתייחסת 

 ההבהרה

פרק וסעיף 

 רלבנטיים
 נוסח השאלה
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לשאלות הבהרה, אלא אם נשלחו בפורמט ובמבנה,  תהא חייבת לענותיודגש, כי העירייה לא  .8.3

 המוכתבים לעיל.

 

פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות -כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל .8.4
 תחייבנה את העירייה.  בכתב

 
 יודגש, כי העירייה אינה מתחייבת לענות על כל השאלות שיוגשו.כן  .8.5

 
העירייה רשאית, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, להכניס שינויים ותיקונים  .8.6

במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור יהוו 
תב, לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר רשום או חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז, יובאו, בכ

ם על יחתהמציע וידי רוכשי מסמכי המכרז, -לפי הפרטים שנמסרו על או במייל בפקסימיליה
 ויצורפו להצעתו. מסמך השינויים 

 
 

 שמירת זכויות .9
 

כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לעירייה, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל  .9.1
 שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה. 

 

העירייה תהא זכאית לאכוף על כל משתתף שהצעתו תיקבע כזוכה את תנאי הצעתו במכרז בהתאם  .9.2
 לתנאי ההסכם. 

 

 בחינת ההצעות .10
 

 כמפורט להלן: בשני שלביםבחינת ההצעות במכרז תעשה  .10.1
 

 בדיקת שלמות הצעת המציע ועמידתו של המציע בתנאי הסף. – שלב א' .10.1.1

 

 10.7ראות כל דין לרבות האמור בסעיף בחינת ההצעה הכספית. בכפוף להו – שלב ב' .10.1.2
לזכותה של העירייה שלא להתקשר עם מציעים אשר לה ניסיון לא טוב עימם,  ,

ולשיעור ההנחה שנקב  ולבחינת הצעת המחיר ביחס לאומדן שיופקד בתיבת המכרזים,
תמליץ וועדת המכרזים על   בהתאם למשקל שנקבע לאותה עבודה המציע בהצעתו

 מכרז.כהצעה הזוכה בשמקנה לעירייה את מירב היתרונות ההצעה 
 

על ידו לעבודה בהתחשב למשקל ההנחה המוצעת על המציע לנקוב בשיעור מובהר כי 
 שיש לאותה עבודה. 

 

אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות  .10.2
רך אחרת, ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין בכתב לוואי או בכל ד

ו/או להשלמתה ע"י ועדת המכרזים ו/או לכל תוצאה או פעולה  לגרום לפסילת ההצעה יםעלול
 .אחרת, כפי שייקבע ע"י ועדת המכרזים

 

 אי הגשת מסמך או מסמכים, אשר יש להגישם לפי דרישות מכרז זה, עלול לגרום לפסילת ההצעה .10.3
 .פי שייקבע ע"י ועדת המכרזיםאו לדרישה להשלמתם ו/או לכל תוצאה או פעולה אחרת, כ

 

רשאית כל הצעה שהיא כזוכה, כן אינה מתחייבת לקבוע  למרות כל האמור לעיל, ועדת המכרזים .10.4
 . ועדת המכרזים להתנות את הזכייה בתנאים, ללא חובת הנמקה

 

בכלליות האמור לעיל, תהא ועדת המכרזים רשאית שלא לדון בהצעת משתתף או  גרועמבלי ל .10.5
פעל בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך המקובלת שהמציע לפסלה אם יש לה יסוד סביר לחשוש 
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עדה על ידי שגיאות שנעשו במתכוון או על ותה להוליך שולל את הוישכוונתו היבהליכי מכרז, או 
או שהצעתו מבוססת על הבנה מוטעית של נושא המכרז או על הנחות ידי תכסיסים בלתי הוגנים, 

 .)גבוהים מדי או נמוכים מדי(בלתי נכונות או אם המחירים שצוינו בהצעה אינם סבירים
 

רשאית, על פי שיקול דעתה, לדון עם המשתתפים בפרטי הצעתם,  טעמה(מו מי )אעדת המכרזים ו .10.6
רות נוספות לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או הבה

ההצעות על מנת לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת שיקוליה כאמור, לרבות מאזנים, דו"חות, 
 וכיו'. מע"מ ודו"חות ניכויים

 

עדת המכרזים תהא רשאית להביא בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו, ניסיונו, ו .10.7
כישוריו, יכולתו הפיננסית של המציע, ואת ניסיונה של העירייה ושל רשויות מקומיות וגופים 

כל אסמכתא  עיםימהמצאחרים עם המציע בעבר. לצורך כך, תהא רשאית העירייה לבקש ולקבל 
 דבר והמציעים מתחייבים לשתף פעולה עם העירייה, ככל שיידרש.ומסמך הנוגעים ל

 

 הודעה על זכייה וההתקשרות .11
 

  העירייה תודיע לכל אחד מהמשתתפים על תוצאות המכרז. .11.1
 

עד המועד שיהיה נקוב בהודעת העירייה על הזכייה במכרז כאמור, ימציא הזוכה את כל המסמכים  .11.2
 המכרז. והאישורים שעליו להמציא בהתאם למסמכי 

 

לעיל, תוך התקופה האמורה שם  11.2לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף  .11.3
ולרבות אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים, אשר עליו להמציא והעירייה לא נתנה לו אורכה 

נוכח זכייתו ו/או חזר בו מהצעתו, תהא רשאית העירייה לבטל את זכייתו של הזוכה במכרז, 
ט את הערבות, אשר הוגשה ע"י המשתתף במצורף להצעתו וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם מראש ולחל

ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד נוספים העומדים לזכותה נוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה. 
כן תהא רשאית העירייה במקרה זה להתקשר בנשוא המכרז עם כל מציע או יזם אחר בכל התנאים 

פי המכרז -, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית העירייה עלשתמצא לנכון
 פי כל דין. -ו/או על

 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה שהזוכה לא קיים איזו מהתחייבויותיו בעקבות הזכייה כאמור  .11.4
ך והעירייה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, החליטה שלא לבטל את הזכייה, תהא העירייה זכאית לס

)אלף ש"ח( כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין כל יום איחור מתום המועד ₪  1,000של 
ועד למועד קיום או המועד המוארך שעליו הסכימה העירייה דלעיל  11.2הנקוב בסעיף 

 התחייבויותיו של הזוכה או מועד המצאת כל האישורים. 

 

לאי זכייתם ותחזיר להם את ערבות  העירייה תיתן הודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר .11.5
 המכרז.

 

 ידי העירייה.  -כפוף לקבלת כל האישורים כדין עלחתימת העירייה  על הסכם ההתקשרות תהיה ב .11.6
 

המצורף למסמך פנייה זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממכרז )חוזה ההתקשרות( ההסכם  .11.7
זה. יש לראות את מכרז זה ואת ההסכם המצורף לו, על נספחיו, כמסמך אחד המשלים זה את זה. 

 כל מקרה של סתירה בין נוסח מכרז זה לבין נוסח ההסכם, ייעשה מאמץ ליישב בין שני הנוסחיםב
בנסיבות שבהן לא ניתן  .פי שהיא עולה מיתר הוראות ההסכםולפרשם בהתאם לכוונת הצדדים כ

ליישב בין נוסח מכרז זה לבין נוסח ההסכם, יגבר נוסח ההסכם ויראו נוסח זה כנוסח המחייב את 
 המציעים, וכנוסח הכתוב במכרז זה.

 

 ביטול המכרז .12
 

למכרז העירייה רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או לצאת  .12.1
חדש מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו בלתי סבירות, או שלא יעמדו 

 בדרישות הסף, או כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים, בעיות תקציב וכיוצא באלה. 
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אך לא חייבת  –בנוסף לאמור לעיל ולאמור עפ"י כל דין, מובהר בזאת, כי העירייה תהא רשאית  .12.2
 לבטל את המכרז גם בכל אחד מהמקרים האלה:  -
 

ההצעות שהוגשו הן במחיר נמוך או גבוה באופן מהותי או בלתי סביר מהאומדן  .12.2.1
נראה לעירייה כמחיר הוגן וסביר ו/או מהמחיר ש )כתב הכמויות והמחירים(שנערך

, וזאת בהסתמך על המחיר אותו נוהגת העירייה לשלם עבור השירותים או העבודה
 השירותים, נשוא מכרז זה ו/או המסגרת התקציבית שאושרה לקבלת השירותים.

 

התברר לעורך המכרז, לאחר פרסום מסמכי המכרז ו/או לאור שאלות ההבהרה ו/או  .12.2.2
או בדרישות המפורטות , במחירים שנפלה טעות במפרט  לאחר פתיחת ההצעות,

במסמכים, או שהושמטו נתונים / דרישות מהותיים מהמפרט, או שאלה בוססו על 
 נתונים שגויים, או בלתי שלמים.

 
יש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תיאמו הצעות מחיר ו/או פעלו  .12.2.3

 בניסיון ליצור הסדר כובל.
 

יה על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי מרוכשי מסמכי החליטה העירי .12.3
 המכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי העירייה ו/או כלפי מי מטעמה.

 
 

 בנימין ביטון                                                                  

 ראש העירייה                                         
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  9/2021מכרז מס'         

 (1מסמך א)
 מסמכי הערכה

 מסמכי הערכה 

 פרטים על המשתתף .1
 

        שם המשתתף: .1.1

           מס' הזיהוי: .1.2

        מען המשתתף )כולל מיקוד(: .1.3

        שם איש הקשר אצל המשתתף:  .1.4

          תפקיד איש הקשר:  .1.5

           טלפונים: .1.6

           פקסימיליה: .1.7

          דואר אלקטרוני:  .1.8

 
 פירוט ניסיון .2

 

 שנים בביצוע עבודות מסגרות. ____המשתתף הינו בעל ניסיון של  .2.1

בבעלות המציע או בחזקתו מכוח חוזה שכירות או חוזה הרשאה אחר מסגריה המצויה  .2.2

. למציע _______________________בעיר  ________________________ברחוב 

רישיון עסק ביחס למסגרייה כאמור )יש לצרף את רישיון העסק בהתאם לדרישות תנאי 

 הסף במכרז.

 
 

       _________________ 

 חתימת המשתתף            
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 9/2021מכרז מס'  
 (2מסמך א)

 נוסח ערבות מכרז

 
 לכבוד 

 עיריית דימונה 
 

 
 )השתתפות( ערבות בנקאית: הנדון

 
"( אנו ערבים יםהמבקש)להלן: " מספר זיהוי _________________על פי בקשת _________________ 

וזאת בקשר עם  (עשרת אלפים שקלים חדשיםש"ח  ) 10,000 בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של
 להבטחת מילוי כל התחייבויות המבקשים ע"פ תנאי המכרז. 9/2021השתתפות המבקשים במכרז מס' 

 
דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע מ ימים 7תוך אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל 

אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את 
בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי  הסכום תחילה מאת המבקשים

 שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
 

את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת  מאתנואתם תהיו רשאים לדרוש 
 יעלה הסך הכולל הנ"ל.מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא 

 
 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 
 ועד בכלל. 30.8.2021ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 לאחר יום ________________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.
 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
 

 
 

 רב ד בכבו
 (                )בנק
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 9/2021מכרז מס'  
 (3מסמך א)

 תצהיר קיום דיני עבודה

 
 

 תצהיר קיום דיני עבודה
 

 
אני הח"מ ____________ ת.ז. ___________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 

 –הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ מספר זיהוי _____________ )להלן  .1

"( המבקש להגיש הצעה למכרז של עירית דימונה. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת המשתתף" או "הגוף"

 לתת תצהיר זה בשם הגוף.

ב לחוק עסקאות 2יף " כהגדרתם בסעעבירה" -" ובעל זיקהבתצהירי זה, משמעותם של המונחים " .2

תנאי לעסקה עם  –"(, תחת הכותרת "קיום דיני עבודה החוק" -)להלן 1976 –גופים ציבוריים, התשל"ו 

 גוף ציבורי". אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/ה אותם.

לא הורשע בפסק דין ב לחוק( המשתתף 2הנני מצהיר בזאת כי עד למועד ההתקשרות )כהגדרתו בסעיף  .3

או לפי חוק  1991-עבירה עפ"י חוק עובדים זרים התשנ"א -חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה 

( או, לחלופין, המשתתף או בעל זיקה אליו 31.10.00, שנעבר לאחר יום 1987 -שכר מינימום, התשמ"ז

עבירה  -עבירות )עבירה לעניין זה ב לחוק(, הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי 2)כהגדרתו בסעיף 

, שנעבר לאחר יום 1987 -או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-עפ"י חוק עובדים זרים התשנ"א

 (, אולם במועד האחרון להגשת הצעות במכרז, חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.31.10.00

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .4

                                                                                                ____________________ 

 חתימת המצהיר                                                                                                           

 אישור

________, הופיע בפני, _______________, עו"ד מ.ר. _________, אשר משרדי הריני לאשר, כי ביום 
ברחוב ____________, מר/גב' ____________, המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר 
את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו 

 פני.ב
 

                 
__________________________                                               __________________             

 עו"ד     חותמת + חתימת                                                                              תאריך        
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 9/2021מכרז מס'  
 (4מסמך א)

 היעדר קרבהתצהיר 

 
 לכבוד 
 דימונה עיריית

 
 

 או לעובד הרשות עירייהתצהיר בדבר היעדר קירבה לחבר הנדון: 
 
 עיריית דימונה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:אני הח"מ מצהיר בזאת כי  .1

 
 א׳ )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן : 122סעיף  .1.1

 
, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים עירייה״חבר 

בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה, 
 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות״. -לעניין זה, ״קרוב״ 

 
בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות )א( של ההודעה  12כלל  .1.2

 הקובע:
 

חבר  -״ עירייה״חבר  לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית: לעניין זה, עירייה״חבר ה
או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שיטה בו )ראה הגדרות ״בעלי שליטה״ ו״קרוב״ בסעיף  עירייה

 ( )ב(״.1) 2 -( )ב( ו1) 1
 

 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי: 174סעיף  .1.3
 

זוגו -״פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן
 או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה״.

 
 הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי : בהתאם לכך  .2

 
בין חברי מועצת העירייה אין לי :בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני לו סוכן או  .2.1

 שותף.
, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים עירייהמועצת אין חבר  .2.2

את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי 
 בו.

 רשות.ה יעובדמבין אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו,  .2.3
ידוע לי כי העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי  .2.4

 הצהרה לא נכונה.
 והאמור בהצהרה זו הינו אמת.אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים,  .2.5
( לפקודת 3א׳ ) 122אין כאמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  .2.6

מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר  2/3העיריות, לפיהן מועצת העירייה ברוב של 
 ברשומות. א׳ )א( לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו 122התקשרות לפי סעיף 

 
 

 שם המציע: __________________________
 
 

__________________ 
 חתימת המציע        
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 9/2021מכרז מס' 
 (5מסמך א)

 טבלת מסמכים להגשה
 

 
 טבלת מסמכים להגשה

 
הטבלה המפורטת להלן נועדה לסייע בידי מגיש ההצעה לוודא כי כלל המסמכים הנדרשים ממנו 

ידו. אין בסימון טבלה זו על ידי המשתתף כדי לאשר כי אכן הוגשו המסמכים אותם במכרז הוגשו על 
 הצהיר המשתתף שהגיש.

 
סעיף 

 במכרז
 אין יש תיאור המסמך

מלא ומשולם בכל המקומות בו יש להשלים נתונים חתום  (1מסמך א') 3.2+ 3.1

 כדין על ידי המשתתף.

  

   רישיון עסק. 3.3

   על רכישת מסמכי המכרז.העתק קבלה המעידה  3.4

   .בדיוק 2מסמך א'ערבות בנקאית מקור בנוסח  3.5

   .4מסמך א'תצהיר בדבר היעדר קרבה בנוסח  3.6

כל מסמכי המכרז חתומים על ידו בכל עמוד ובמקומות המיועדים לכך  5.1

 בשני עותקים.

  

   אישור על ניהול פנקסי חשבונות על שם המשתתף בתוקף. 5.3.1

אישור על קיום דיני עבודה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים בנוסח  5.3.2

 .3מסמך א'

  

   העתק תעודת עוסק מורשה. 5.4

   אישור על ניכוי מס הכנסה במקור תקף על שם המשתתף. 5.5

 ככל שהמשתתף הינו תאגיד יצורפו: 5.6

 העתק תעודת התאגדות של המשתתף.

  

המשתתף בספרי רשם התאגידים הרלוונטי תדפיס נתונים עדכני של 

 .לסוג ההתאגדות של המשתתף )אין צורך בפירוט שעבודים(

  

   כמפורט בסעיף בשולי מסמך ב או במסמך נפרד.אישור עו"ד או רו"ח 

 :ככל שהמשתתף הינו "עוסק" שאינו תאגיד 5.7

 העתק תעודת זהות של המשתתף

  

   חתימת המשתתף על גבי מכרז זההמאשר את אישור עו"ד או רו"ח 

   )הצעת המחיר( בשני עותקים. 1מסמך ב' 4.2
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 הצהרת המשתתף
מגישים בזאת הצעתנו למכרז מס' אנו הח"מ, לאחר שקראנו ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, 

  מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן: 9/2021
 

כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי המכרז על פרטיהם ללא יוצא מן הכלל, כי  ,ננו מצהירים בזהה .1
ערכנו את כל הבדיקות הדרושות ו/או הנחוצות להגשת הצעתנו זו, וכן בחנו את כל הגורמים האחרים 

 העבודה וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו. הכרוכות בביצוע הוצאות ההמשפיעים על 

 

לא הסתמכנו בהצעתנו זו על מצגים, פרסומים, אמירות או הבטחות כלשהם שנעשו בעל פה על ידי  .2
ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, אלא על האמור במסמכי המכרז בלבד. כן הננו מצהירים בזה, כי  העירייה

ולא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז 
 אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור. 



אנו בעלי הידע, המומחיות, הכשירות, הרישיונות, ההיתרים והכישורים הדרושים לביצוע העבודות נשוא  .3
המכרז. המכרז, הן מבחינת המימון והן מהבחינה המקצועית, בהתאם לכל מסמכי

 
הצעתנו זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי ואנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז  .4

ו/או אישור ולראייה אנו מצרפים את כל המסמכים הנדרשים. ידוע לנו כי במידה ולא נצרף מסמך  המכרז
עדת המכרזים שמורה וול את הצעתנו. עוד ידוע לנו כי לעדת המכרזים עלולה לפסומן המפורטים דלעיל, ו

תנו להציג כל מידע/ מסמך נוסף אשר יידרש ת לצדדים שלישיים ו/או ולדרוש מאהזכות לחקור ולפנו
להוכחת כשירותנו, ניסיוננו, מומחיותנו, אפשרויות המימון, התאמתנו לביצוע העבודות וכיו"ב. אם 

ראות עיניה ואף לפסול את  נסרב למסור מידע או מסמך כאמור, רשאית הוועדה להסיק מסקנות לפי
ההצעה. 

 
בתמורה  .לבצע את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במכרז בלא כל הסתייגותאנו מקבלים על עצמנו  .5

בהתאם לסוג העבודה  למחירים בכתב הכמויות )נספח ב' להסכם( לאחר ההנחה המוצעת על ידינו במכרז
  .וכל הנחה נוספת ככול שתינתן על ידנו

 
הנדרש וכוח האדם המקצועי והמיומן על מנת הטכניים, המקצועיים וכל הציוד אמצעים כל האת יש לנו  .6

   .בהתאם לדרישות העירייה. העבודותלבצע ולהשלים את 

 

ע את העבודות נשוא המכרז תנו בהסכם, נבצתתקשר א עירייההננו מתחייבים כי במידה ונזכה במכרז וה .7
ריות על טיב העבודה כולל צבע במשך שנתיים לפחות מיום קבלת ומתחייבים להעניק אח .בשלמות

 העבודה ע"י העירייה
 
כן ידוע לנו כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז זו, לרבות בהסכם, מחייבת אותנו גם אם לא הוזכרה  .8

 במפורש במסמך זה.

 

 אום עם משתתפים אחרים. יאנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או ת .9

 

יום מהמועד )תשעים(  90ותהא תקפה במשך  ,בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי נההצעתנו זו הי .10
ידוע לנו, כי העירייה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף ההצעה למשך האחרון להגשת הצעות במכרז. 

, והכל לכשנידרש, נחשב כמי שחזר בו מהצעתו( יום נוספים, וכי אם לא נאריך הצעתנו זו שישים) 60
  כל דין. פי -עלפי המכרז ו/או -על העירייהמבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית 

 
חוזרת, כאמור  בסעיף -משום הצעה לאכי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו  ,אנו מסכימים .11

 כם. לבינ מחייב בינינו ייכרת הסכם ובקבלתה על ידכם   1973 –לחוק החוזים )חלק כללי(, תשל"ג  3

 

 9/2021מכרז מס'  
 מסמך ב'

 הצהרת המשתתף
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 מציא את כל המסמכים נ כי במועד שנידרש לכך על ידכם,היה והצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים  .12
לרבות ההסכם, חתום כדין, ערבות הביצוע   ,להמציא בהתאם למסמכי המכרזנו והאישורים שעלי

 והאישור על עריכת ביטוחים. 
 

הצעה זו הרינו נותנים הסכמתנו לכל התנאים הכלולים במסמכי המכרז והננו מוותרים בעצם הגשת  .13
סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל תנאי המכרז ו/או הוראה הכלולים במכרז  בזאת ויתור

 לרבות דרישותיו.
 
 

 
 זו:נו את משמעותה המלאה של הצהרתו על החתום לאחר שהבננו ולראיה בא

 
 

 החותם מטעם המציע :פרטי 
 

 _________________ ת.זשם פרטי _____________ משפחה______________ 
 

 תפקיד במציע __________________ טלפון נייד _____________________
 

  תאריך: _______________ חתימה + חותמת : _________________
 
 

 אישור עו"ד
 

)להלן: ________________  מח.פ./ע.      עו"ד של  אני הח"מ
___________________ על הצהרה זו ה"ה  בפני חתמו__________  יוםב"( מאשר בזה כי המשתתף"

, כי נתקבלו אצל המשתתף כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות בשם המשתתף
"ה המפורטים לעיל מחייבת את וכי חתימת השל המשתתף ועל פי כל דין לחתימת המשתתף על הצהרה זו 

 המשתתף.
 

_____________________                                                            __________________                    
 חותמת + חתימת עוה"ד                                                                                      תאריך          
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 הצעת המשתתף
 
 

אנו מציעים לבצע עבור העירייה עבודות מסגרות מעת לעת  לאור האמור לעיל ולהלן
בהתאם להזמנות עבודה שיצאו מטעמה במחירים הקבועים בכתב הכמויות )נספח א' 

 כוללת שתחול על כל פריט ופריט בכתב הכמויות של: בהנחה, (להסכם
 
 

 %_______ )ובמילים: ___________________________ אחוזים(
 

 הערות:
 
 .למחיר שבכתב הכמויות תוספתהיינו לא ניתן להציע שיעור הנחה "שלילי"/ידוע לי כ  .א

 ".0" יש לציין את הספרה  שיעור הנחהבמקרה כזה ב .שלא לתת הנחהידוע לי כי אני רשאי  .ב

 .באחוזים שלמים נחה צריכה להיות ההידוע לי כי  .ג

 ידוע לי כי המשקל שתיתן העירייה להנחה יהיה לפי המשקל שנקבע במפרט הטכני. .ד

 הצעות המחיר לא תכלולנה מע"מ. מע"מ בשיעור החוקי יתווסף למחיר וישולם כדין. .ה
 
 
 
 
 
 

        ________________ 
   חתימת המשתתף            

 9/2021מכרז מס'  
 1מסמך ב'

 הצעת המשתתף
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 9/2021מכרז מס'  

 מסמך ג'
 ההסכם

 
 חוזה התקשרות

 2120שנת  __ביום ______ לחודש  דימונהב שנערך ונחתם

 

 -בין-

 (" העירייה": )להלןדימונה עיריית 

        

 ;מצד אחד     

 

 -לבין-

________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

 "(הקבלן" :להלן)

 ;מצד שני            

 
 ;"(העבודותוהעיריה זקוקה מעת לעת לגוף אשר יבצע עבורה עבודות מסגרות )להלן: " - הואיל

 
לביצוע העבודות עבורה מעת לעת בהתאם  9/2021 מסגרת פרסמה את מכרז עירייהוה - והואיל

 להזמנות עבודה שיצאו מטעמה;
 

, על בסיס הצהרותיו של עירייהוועדת המכרזים של הוהקבלן הגיש את הצעתו במכרז  - והואיל
 ; המליצה על הצעתו כהצעה הזוכה במכרזועל בסיס הצעתו,  קבלןה
 

והקבלן התחייב לפעול בכל הנוגע לביצוע העבודות על פי הסכם זה, בתמורה ובמועדים  - והואיל
 ;הקבועים בו

 
 

 הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן: לפיכך
 

 מבוא .1
 

 .ת תנאיוקובחז מנומחלק בלתי נפרד  הזה מהוו להסכם המבוא .1.1
 .זה לפיהן הסכם באות לצורך הנוחיות בלבד ואין לפרש תנאי מתנאי הסעיפים כותרות .1.2
  הנספחים המפורטים להלן הינם חלק בלתי נפרד מההסכם ויקראו יחד עימו. .1.3

 .המהווה גם את האומדן של המכרז כמויות ומחיריםכתב  :נספח א' .1.3.1

 נוסח אישור על קיום ביטוחים. –' בנספח  .1.3.2

 .נוסח ערבות ביצוע –' גנספח  .1.3.3
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  ופרשנות הגדרות .2

 
 השמאלי בטור המפורטים המשמעות או הפירוש להלן הימני בטור המפורטים למונחים יהיו זה בחוזה
 : אחרת הדברים הקשר מחייב כן אם אלא, דלהלן

 
 המונחים

 
 המשמעות

 "העירייה"
 

 ., לרבות תאגידים עירונייםעיריית דימונה
 

  "העבודות"
 
 

שימסרו לביצוע )או שרוב העבודה היא  מסגרות( מסגרות עבודות 
העבודות השלמת ביצוע וכן כל פעולה הצריכה לשם  לקבלן מעת לעת

 כאמור בין אם פורטה בהסכם זה על נספחיו ובין אם לאו.
 

 "הקבלן"
   

 כל ולרבות, המוסמכים מורשיו, שלוחיו, עובדיו, הקבלן נציגי לרבות
 .במתן השירותים מטעמו או בשמו הפועל משנה קבלן

 
 "המנהל"

  
 הוראות מתן לצורך כנציגה ויד על שייקבע מימהנדס העירייה או 

ראש  ידי על בכתב המורשה אדם כל ולרבות זה לחוזה בהתאם לקבלן
 . זה חוזה לצורך  עירייהה
 

לפקח על עבודות על ידו מי שימונה מפעם לפעם מהנדס העירייה או  "המפקח"
 הקבלן. בהיעדר קביעה על מפקח יהיו למנהל כלל סמכויות המפקח.

 
"האתר" או "האתרים" 

 או "אתר העבודות"
כל מקום בו מבוצעות העבודות על ידי הקבלן לרבות דרכי הגישה 

 וסביבתם הקרובה.למקומות אלו 
 

  

 

 הקבלן הצהרות .3

 
 : כדלקמן בזאת מצהיר הקבלן

 

 הדרושים , הרישיונות וההיתריםהאישורים כל בעלי ועובדיו וכל הפועלים בשמו הינם הואכי  .3.1
והוא ימשיך וידאג כי האישורים הרישיונות  )ככל שיש צורך באישור כאמור( העבודות לביצוע

 .וההיתרים כאמור ימשיכו להיות בתוקף בכל תקופת ההתקשרות

 

 נאותים אמצעים בעל הוא וכי, זה חוזה לפי העבודות לביצוע וידע ניסיון, מיומנות בעל הוא .3.2
 .לביצוע העבודות ומימון חומרים, ציוד, אדם כוח מבחינת ומספיקים

 
החלטות הדרושות על פי כל דין להתקשרותו בהסכם זה, וכי אין כל מניעה, קיבל את כל ה הוא .3.3

 ובביצוע זה חוזה על בחתימתו וכיפי דין או הסכם או אחרת, לחתימתו על הסכם זה -על
לרבות בזכויות ,כלשהם שלישיים צדדים של בזכויות פגיעה משום יהיה לא פיו על התחייבויותיו

 .דין כל פי על או הסכם פי על יוצרים כלשהי 

 

 נהירים לו והנספחים החוזה תנאי וכל, ונספחיו זה חוזה לרבות ונספחיו המכרז את קרא הוא .3.4
 .לו וברורים
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 חוזה מסגרת ומהות העבודות  .4

 

הזמנות עבודה חתומות בהתאם לרצונה ושיקול דעתה העירייה תוציא לקבלן מעת לעת  .4.1
ביצע הקבלן  .לדרישות העירייהבהתאם  מסגרות שונותבמסגרתן יתבקש הקבלן לבצע עבודות 

 עבודות ללא הזמנת עבודה חתומה ע"י העירייה לא תשלם העירייה לקבלן שום עבור העבודה.

 

 הרשות למעט, אתר העבודותב זכות כל לו תהיה ולאמבלי לגרוע מאחריות הקבלן מובהר כי  .4.2
 זה בהסכם הנקוב הזמן ולתקופת זה בהסכם כמתואר העבודות ביצוע לצורךאתר ל להיכנס

 .בלבד

 

 להורות או עבודותהזמנת הב תוספות או/ו שינויים לבצע תרשאי האת עירייהה כי מובהר עוד .4.3
לקבלן לא ו – הבלעדי הדעת שיקול לפי הכל, שהוזמנו מהעבודות  חלק ביצוע עלאף בעל פה 

צומצמה כמות העבודה, תהא כל טענה ו/או תביעה כנגד העירייה על דבר צמצום כמות העבודות.
 בהתאם.תפחת התמורה לה יהיה זכאי הקבלן 

 

  במסמכים סתירות .5
 

 החוזה מהוראות אחת הוראת בין באלה וכיוצא משמעות דו, התאמה אי, סתירה הקבלן גילה .5.1
, ממנו חלק כל של או מסמך של הנכון בפירושו מסופק הקבלן שהיה או, ממנו אחרת להוראה

 הקבלן יפנה, החוזה את כהלכה מפרש הקבלן אין שלדעתו, לקבלן הודעה המפקח שמסר או
בכל .הקובעת היא המנהל הוראת כזה במקרה. בדבר בכתב הוראות לו ייתן והמנהל למנהל בכתב

 הנכון של הוראות ההסכם, יכריע בה היועץ המשפטי של העירייה. מחלוקת בדבר הפירוש

 

 לפי, הוראות העבודות ביצוע כדי תוך לזמן מזמן לקבלן להמציא רשאים המפקח או המנהל .5.2
 . ותהעבוד לביצוע, הצורך

 

 עבודות הנחיות כלליות לביצוע .6

 
מבלי לגרוע מאיזה מובהר כי המפרט הטכני הוא הבסיס ההכרחי לביצוע העבודות אך לא הבלעדי. 

 מהוראות המפרט הטכני יחולו על ביצוע העבודות ההוראות הכלליות הבאות:

 ובאורח ושקדנות בנאמנות, ברמה גבוהה ביותר של מקצוע המסגרות תבוצענה העבודות כל .6.1
 . והמפקח המנהל של המלאה רצונם לשביעות, נכון מקצועי

 

 רשויות מטעם הוראות או הנחיות תקנים,,כללים, תקנות, חוקים קיימים שלגביהן עבודות .6.2
, לתקנות, לחוקים בהתאם תבוצענה(, העבודה במשרד הראשי העבודה מפקח לרבות) מוסמכות

 .דין לכל בהתאם וכן, אלה והוראות הנחיות, כללים

 

 . כאמור העבודה לביצוע הדרושים והמתקנים הציוד, האדם חוכ כל את יספק הקבלן .6.3
 

הקבלן מתחייב לתאם ולאשר עם המפקח, את כניסתו לעבודה ויציאתו מאתר העבודה בגמר  .6.4
 ובנספחיו.ביצוע העבודות המפורטות בחוזה זה 

 

מפגעים  באתר העבודות ויסמן  למנוע מפגעים הקבלן ינקוט בכל האמצעים הנחוצים על מנת .6.5
ו/או סיכונים להולכי רגל או לכלים ממונעים כתוצאה מהעבודות. הקבלן יסמן באופן ברור 

נקיטת אמצעי הזהירות ע"י הקבלן בביצוע ובולט כל בור ו/או מהמורה בכביש או במדרכה. 
באתרי העירייה היא באחריות הקבלן, היא חלק מהתמורה לקבלן והיא תנאי יסודי העבודה 
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ואחריותו לכל נזק באתר העבודות או בכל הקשור בביצוע העבודות  היא בלעדית  בהתקשרות
 ומוחלטת. 

 

, תחייב את שהוזמנה  כל תוספת ו/או הרחבה ו/או שינוי בביצוע עבודהכי  ,מובהר הבהר היטב .6.6
 . מורשי החתימה של העירייההעירייה אך ורק אם זו נעשתה על פי הוראה בכתב חתומה בידי 

 

להתקדם בה  בהזמנת העבודההקבלן מתחייב להתחיל בביצוע העבודה במועד שנקבע  .6.7
 .במסגרת לוח הזמנים עליו תורה העירייהולהשלימה באופן שוטף ורצוף 

 

ך שהעבודה אינה מתנהלת בהתאם ללוח הזמנים ובין מסיבה המפקח רשאי, בכל עת, בין בשל כ .6.8
 אחרת בהתאם להוראות החוזה, להורות על שינוי לוח הזמנים או על החלפתו באחר.

 

 יחייב לוח הזמנים את הקבלן מזמן אישורו ע"י המפקח. -שונה, תוקן, או הוחלף לוח הזמנים  .6.9
 

המפקח יאשרו הכתב, כי והקבלן ייחשב כמי שסיים את העבודות, רק משמהנדס העירייה  .6.10
 העבודות בוצעו לשביעות רצונם המלאה.

 

 

 תמורה .7

  

לקבלן  העירייהכנגד ביצוע העבודה ומילוי כל התחייבויותיו על פי הסכם זה על נספחיו, תשלם  .7.1
, שתחושב כמכפלה של כמויות העבודה שבוצעו בפועל במחירי היחידה את תמורת העבודה

ובעת קבלת הצעות  שהעניק הקבלן במכרזאו ההנחות לאחר ההנחה  '(אשבכתב הכמויות )נספח 
 .מחיר

 

 הקבלן יגיש לעירייה אחת לחודש עד העשירי לחודש בגין החודש שחלף, חשבון מפורט בגין  .7.2
.  לחשבונות לאחר ההנחות מחירי הצעתו במכרזחולף, על פי העבודות שבוצעו על ידו בחודש ה

מובהר כי הקבלן יהיה זכאי לתמורה  יצורפו האישורים המתחייבים בהגשת חשבונית מסוג זה.
 רק אם המנהל אישר כי העבודה בוצעה לשביעות רצונו המלא.

 

לתשלום, במלואו יבדוק את החשבון ויאשרו  )או כל גורם אחר שימונה על ידי העירייה( המפקח .7.3
רשאי להפחית מהחשבון קנסות, לפי שיקול דעתו הבלעדי,   יום. המפקח יהיה 14או בחלקו תוך 

 . לאמור בהסכם זהבהתאם 
 

מוסכם כי תיקון  ופית.סהעירייה והחלטתו תהיה  מהנדסבמקרה של חילוקי דעות, בדיקת  .7.4
 החשבון כאמור לעיל יבוצע על גבי החשבון שיוגש על ידי הקבלן.

 

לאחר אישור המפקח את החשבון. הקבלן ימציא כל מסמך  45התמורה תשולם בתנאי שוטף +  .7.5
 אותו תבקש העירייה ואשר דרוש לה לאישור החשבון ו/או ביצוע התשלומים על פיו.

 

ככל שתמומש זכות  ,אחת לשנהיעודכנו  המחירים בכתב הכמויות לאחר הנחת הקבלן במכרז .7.6
מדד המחירים לצרכן שיפורסם בחודש מעליית/ירידת   70% -של  שיעור ב ,הברירה של העירייה

מועד  .2022 אוגוסט . מועד העדכון הראשון יהיה בחודששנה הקודמתביחס  לאפריל של כל שנה 
 .שווי העבודות לעניין הקובע ואהזמנת העבודה ה

  

על כל  כל עוד לא צוין אחרת במפורש, תמורת העבודה תחשב ככוללת את מחיר כל העבודה, .7.7
דמי השימוש במכונות,  ,הכרוך, לרבות הוצאות שכר העבודה, רכישת חומרים לאתר ואספקתם
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התקנת המוצרים באתרי מכשירים, כלי עבודה וכל ציוד אחר, וכן דמי העמסה, הובלה ופריקה,
דמי ביטוח, מיסים, היטלים ושירותי עזר מכל סוג, כל רכישת פוליסות ביטוח,  העירייה,

אחריות לטיב העבודה או מוקדמות של הקבלן, ישירות, עקיפות ובלתי מתוכננות, הוצאותיו ה
רווחי הקבלן וכל הוצאה אחרת הנובעת מהוראות הסכם זה. הקבלן לא ידרוש  תיקונים, המוצר,

 לא תשלם סכום נוסף כלשהו בגין הסכם זה. עירייהוה

 

, לאחר ויות ובלוח המחירים מוסכם בזה במפורש, כי הכמויות והמחירים המפורטים בכתב הכמ .7.8
לשלם עבורן לקבלן  עירייהישמשו גם למטרת חישוב מחירי עבודות נוספות אשר על הההנחה, 

וכן, למטרת חישוב הקטנת סכום תמורת העבודה ( לפי הוראות הסכם זה )אם תהיינה כאלו
  וללא כל הגבלה שהיא(.כתוצאה משינויים שיקטינו את היקף העבודה )אם יהיו כאלו 

 

מוסכם כי הכמויות המצוינות בהצעה אינן משמשות אלא לאומדן בלבד והקבלן לא יהיה זכאי  .7.9
לקבל תוספת כלשהי במחיר כל יחידה בגין היווצרות הפרש כלשהו בין הכמויות שבוצעו על ידו 

 בפועל, מעל לכמויות האומדן.

 

ו/או יבוצע ביוזמת הקבלן כן מוסכם כי כל שינוי בגישה, שיטה או תהליך בביצוע העבודה שיחול  .7.10
חייב אישור מהמפקח מראש ובכתב, ולא יהיה בכך, בכל מקרה, עילה לשינוי כלשהו במחיר  היהי

 היחידה כפי שמפורט בכתב הכמויות ובלוח המחירים אלא רק לשם הפחתה.

  

 

  המפקח וסמכויות תפקיד .8
 

, והמפקח המנהל של המוחלטת רצונם לשביעות, לחוזה בהתאםות העבוד את יבצע קבלןה .8.1
 . בחוזה מפורטות שאינן ובין בחוזה מפורטות שהן בין, הוראותיהם כל אחרי זה לצורך וימלא

 

 טיב את לבדוק וכן ביצועה על ולהשגיח, חלקה או כולה, העבודה את לבדוק רשאי המפקח .8.2
 רשאי כן. העבודה בביצועימוש שבו עושה הקבלן  הציוד איכות, בהם שמשתמשים החומרים

כמו . הוא הוראותיו ואת המנהל הוראות את, החוזה את כהלכה מבצע הקבלן אם לבדוק הוא
ויהיה רשאי לפסול את העבודה או את חלקה או לדרוש כן יבדוק המפקח את טיב העבודה 

 תיקונה ו/או את ביצועה מחדש והכל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט. 
 

, הבלעדי והמוחלט דעתו שיקול לפי שונות ראותהו, שהוא זמן בכל, לקבלן לתת רשאי המפקח .8.3
, העבודה בביצוע מלשמש וחומרים ציוד פסילת בדבר הוראות לרבות, העבודה לביצוע הנוגע בכל

 זמן בכל, לפסול, למצות ומבלי, לרבות שנפסלו וחומרים ציוד וסילוק החלפת בדבר הוראות
 פי על וזאת פגומים שהינם או/ו תקן קיים אם בתקן עומדים שאינם חומרים או ציוד, שהוא
 . חשבונו על יהיו וההוצאות המפקח הוראות פי על ינהג הקבלן. הבלעדי דעתו שיקול

 

לשביעות  שבוצעה עבודה כל בגין עירייהל יוגשו אשר הקבלן חשבונות את ויאשר יבדוק המפקח .8.4
 .  רצונו

 

 עשו אם בין, העבודה ביצוע על למפקח או למנהל אועירייה ל שניתנה הפיקוח בזכות לראות אין .8.5
 הפיקוח. הקבלן ידי על שלביו בכל החוזה ביצוע אחר מעקב אמצעי אלא, לאו אם ובין שימוש בה
ל לרבות מאחריותו לכל החוזה תנאי למילוי עירייהה כלפי מהתחייבויותיו הקבלן את ישחרר לא

 .נזק שיגרם לעירייה או לצדדים שלישיים
 

 מקום ולכל העבודה לאתר עת בכל להיכנס, ידו על מורשה כוח בא ולכל, למפקח יאפשר הקבלן .8.6
, חומרים, מוצרים מובאים שממנו מקום לכל וכן החוזה לביצוע כלשהי עבודה מבוצעת שבו אחר

 . החוזה לביצוע כלשהם וציוד מכונות
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 ופיקוח בדיקות לביצוע הנדרש וציוד כלים, עובדים, מידע לרבות סיוע כל למפקח יגיש הקבלן .8.7
 .  הקבלן חשבון על וזאת זה חוזה פי על העבודה על
 

, מהעבודה מסוים חלק לביצוע עדיפות לקבוע החלטתו על, עת בכל, לקבלן להודיע רשאי המפקח .8.8
 לבצע מתחייב והקבלן, שהיא סיבה מכל. כאמור העבודה בחלק או בעבודה כלשהו ביצוע שלב או

 . המפקח שקבע העדיפויות לסדר בהתאם העבודה את
 

 לסיום לקבלן כלשהי ארכה ליתן כדי בה אין המפקח ידי על כאמור הוראה כי בזה מובהר .8.9
 . מהעבודה כלשהו חלק ביצוע לאי או בביצוע לעיכוב הצדק בידו לשמש כדי או העבודה

 

 כל סמכות שהוענקה למפקח בהסכם זה, תהיה קיימת ושרירה גם לגבי המנהל.  .8.10

 

 

 עובדים העסקת .9
 

  עליו ההשגחה את, העבודה לביצוע הדרוש האדם כוח את הוא חשבונו על לספק מתחייב הקבלן .9.1
 . בכך הכרוך אחר דבר וכל הובלתם לצרכי התחבורה ואמצעי

 

 העבודה בביצוע ניסיון בעלי יהיו זה להסכם בהתאם העבודה בביצוע יעסקו אשר העובדים כל .9.2
 . נדרשים ככל, דין כל י"עפ הנדרשים הרישיונות כל ובעלי

 

 ביצוע לשם הדרוש במספר, ואחראים מקצועיים, כשירים עובדים להעסיק מתחייב הקבלן .9.3
 הסמכה, רישיון, ברישום צורך יש שלביצועה בעבודה. בחוזה לכך הקבוע המועד תוך העבודות

, היתר או הסמכה, רישום בעל או שרשום מי רק להעסיק הקבלן חייב, דין כל לפי היתר או
 . כאמור

 

, התעסוקה שירות חוק להוראות בהתאם ורק אך עובדים הקבלן יקבל העבודות לביצוע .9.4
 אזרחות בעלי שאינם עובדים להעסיק רשאי הקבלן יהיה לא מקרה ובשום, 1959 -ט"התשי

  . בישראל כחוק עבודה אישור בידיהם יש אם אלא, ישראלית
 

 הקבלן.  מועסקים או/ו העובדים להעסקת בקשר דין כל הוראות אחר עת בכל למלא חייב הקבלן .9.5
 התשלומים כל, המעביד י"ע המשתלמים הסוציאליים התשלומים כל את, עובדיו כל בעד ישלם

 וביטוח חוק פי על המעביד חייב בהם אחרים תשלומים וכן עובדיו משכר בניכויים חייב שמעביד
 של ביותר הגדול המספר את המייצג העובדים ארגון ידי על המקובלים בשיעורים סוציאלי
 . ענף באותו במדינה העובדים

 

 ושנועדה, המפקח רצון לשביעות חוק לפי המוטלת וחובה דרישה כל לקיים מתחייב הקבלן .9.6
 בביצוע המועסקים לעובדים שיוסדרו זה ובכלל העובדים ובטיחות נוחיות, רווחת על לשמור

 .המפקח רצון ולשביעות נאותים אכילה ומקומות נוחיות סידורי העבודה
 

 במוסדות מין עברייני של העסקה למניעת החוק בהוראות ובקיא מכיר הוא כי מצהיר הקבלן .9.7
 קבלן כל מטעם או/ו מטעמו יועסקו אשר העובדים כי מתחייב הקבלן. 2001 -א"תשס מסוימים

 בהתאם יועסקו, )ככל שהעבודות יבוצעו במוסדות כאמור( העבודות בביצוע מטעמו משנה
 בקשר בחוק כנדרש ישראל משטרת אישור להמצאת ובכפוף מגבלותיו במסגרת, בחוק לאמור

 .לעובדים
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, ובחוק 1991 –עוד מצהיר הקבלן כי הוא עומד בתנאים הקבועים בחוק עובדים זרים התשנ"א  .9.8
בחוזה זה, וכי כראיה חתם על  העירייה, לצורך התקשרות עם 1987 –שכר מינימום, התשמ"ז 

 תצהיר בנוסח המצורף למסמכי המכרז והמהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה.

 

 

 

 

  עובדים הרחקת .10

 

 אדם כל של העבודה מאתר הרחקתו בדבר המפקח או המנהל מטעם דרישה כל ימלא הקבלן .10.1
 אף, משנה קבלן ידי על המועסק אדם או/ו משנה קבלן לרבות העבודה באתר ידו על המועסק

 אינו אדם אותו המפקח או המנהל לדעת אם, מהם מי להעסקת בעבר העירייה הסכימה אם
 למלא מוכשר שאינו או, כשורה שלא אדם אותו התנהג או/ו זה בהסכם הנדרשים בתנאים עומד

 לא - כאמור דרישה לפי שהורחק אדם. תפקידיו בביצוע רשלנות מעשה נוהג שהוא או, תפקידו
 . העבודות בביצוע או העבודה באתר בעקיפין ובין במישרין בין, להעסיקו הקבלן יחזור

 

 אשר באופן, חלופי תפקיד בעל, העבודות ביצוע לצורך, לאלתר להעמיד הקבלן מתחייב, בנוסף .10.2
 המנהל ידי על מראש יאושר החלופי התפקיד בעל. העבודות ביצוע בקצב דחייה /עיכוב כל ימנע

 .הבלעדי דעתו שיקול פי על

 

 

  מעביד עובד יחסי העדר .11

 

הוא יפעל כקבלן עצמאי המעסיק עובדים  עירייהכי בהתקשרותו עם ה ,הקבלן מצהיר בזה .11.1
לא ישתלבו בכל דרך שהיא במסגרת יחסי עובד ומעסיק עם  העבודותועובדיו שיועסקו בביצוע 

 העירייה.

 

לקבלן בעד שירותיו נקבעה בהתחשב  עירייהשלם התהצדדים מצהירים בזה כי התמורה ש .11.2
בעובדה שהקבלן הינה גוף משפטי ועצמאי ועליו בלבד תחול האחריות המלאה, הבלעדית 
והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה, פציעה, נכות, מוות, נזק או הפסד שיקרו או יגרמו למי מעובדיו 

 ם זה. ביצוע התחייבויות הקבלן על פי הסכ-תוך כדי או עקב ביצוע או עקב אי

 

, בגין ההתקשרות עם הקבלן ו/או בגין סיומה, כל עלויות עירייהעוד מוצהר ומוסכם כי לא יהיו ל .11.3
נוספות, לרבות עלויות בגין תנאים סוציאליים המגיעים ל"עובד", מכל מין וסוג שהוא. הצדדים 

ה מסכימים בזה כי התמורה הקבועה בהסכם זה הינה העלות המלאה, הכוללת והבלעדית שתהי
 בכל הקשור להתקשרות עם הקבלן ו/או לסיום ההתקשרות. עירייהל
 

היה ויפסק על ידי ערכאה שיפוטית ו/או על ידי רשות מוסמכת, בין על פי פנייה שתוגש על ידי  .11.4
נוצרו יחסי עובד  עירייההקבלן ובין על פי פניית כל גורם אחר, כי בין מי מעובדי הקבלן לבין ה

 .העירייה בגין כל הוצאה ו/או אבדן ו/או נזק שייגרם להישפה הקבלן את ומעסיק, 
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 ביצוע .12
 

 ביצוע העבודות יהא בהתאם לאמור בהזמנת העבודה. .12.1

 

 תרשאי, הזמן בו נקבה העירייה לתחילת העבודות בתוךהעבודות  בביצוע הקבלן התחיל לא .12.2
 ההפרה.ולחייב את הקבלן בכל הוצאותיה ונזקיה בגין ההזמנה  את לבטלו עירייהה

 

שינוי ו/או הארכה כאמור יהיו בכתב בלבד, וכל עוד אלה לא נרשמו ביומן העבודה ו/או בדרך  .12.3
 אחרת אותה קבע המנהל, לא יהיה להם כל תוקף שהוא.

 

 ההתקשרות את להפסיק הזכות שמורה עירייהל, זה בהסכם אחר מקום בכל האמור למרות .12.4
 הופסקה. ההתקשרות הפסקת את לנמק העלי שיהא ומבלי שהיא סיבה מכל, זה הסכם נשוא

 כפי, שלישי צד כל באמצעות או/ו הבעצמ העבודה את לבצע תרשאי העירייה היהת, כאמור
 תביעה או/ו טענה כל לקבלן שתהא מבלי, והמוחלט הבלעדי הדעת שיקול ולפי לנכון מצאתש

 . כך בשל

 פי על נוספים תרופה או סעד לכל העירייה שלה מזכות גורע איננו זה בסעיף האמור דבר שום .12.5
 . כאמור העבודה ביצוע אי בגין דין כל פי על או/ו החוזה

 

  וחומרים מתקנים, ציוד אספקת .13
 

 הדרושים האחרים והדברים, החומרים המתקנים, הציוד כל את הוא חשבונו על יספק הקבלן .13.1
 . הדרוש בקצב העבודה של היעיל לביצועה

 

 בקצב העבודה של היעיל לביצועה הדרושים והמתקנים הציוד כל ברשותו כי מצהיר הקבלן .13.2
 מתקן או בציוד ישתמש לא הקבלןלעיל מובהר כי  8.5מבלי לגרוע מהאמור בסעיף . הדרוש
 בכלל, מפורשות המפקח ויתר אם זולת, המפקח של אישורו לאחר אלא העבודה בביצוע כלשהו

 . המתקן או הציוד של ואישורו בדיקתו על, מסוים לעניין או
 

 וציוד חומרים של לטיבם המפקח ידי על כלשהו אישור מתן זה סעיף מהוראות להסיק אין .13.3
 ציוד לפסול רשאי והמפקח, שימוש בהן עשה שלא ובין בסמכויותיו שימוש שעשה בין, כלשהם

 פי על וזאת פגומים שהינם או/ו תקן קיים אם בתקן עומדים שאינם שהוא זמן בכל חומרים או
 . הבלעדי דעתו שיקול

 

 ן החומרים ו/או הציוד הנדרשים לביצוע העבודותמ חלקים לספק הזכות עירייהל כי מובהר .13.4
 תשולם, כאמור ציוד יסופק אם. הבלעדי הדעת שיקול לפי, עצמי באופן אחרים ממקורות
 . המנהל י"ע שייקבע כפי, בלבד העבודה בגין התמורה

 

 ביצוע/חוזה ערבות .14
 

התחייבויות הקבלן לפי הוראות החוזה במלואן ובמועדן, וכתנאי לתחילת להבטחת מילוי כל  .14.1
במועד חתימת  ,ביצוע העבודה וביצוע תשלום כלשהו על ידי העירייה,  ימציא הקבלן לעירייה

נספח בתנאים ובנוסח  ₪  10,000ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית, בגובה של חוזה זה, 
תוקף הערבות תהיה למשך שנה מיום חתימת "(.לביצוע החוזההערבות לחוזה )להלן: " 'ג

יודגש כי על הקבלן להגיש כתב ערבות אחד בגין  ההסכם ויתחדש ככול שתוארך ההתקשרות. 
מלוא סכום הערבות לביצוע ערבות החוזה, וכי לא יתקבלו כתבי ערבויות מפוצלים בגין סכום 

  .הערבות
 



 

28 

 

 

למועד שיקבע על ידי העירייה ובכל מקרה לא מוקדם עד הערבות לביצוע החוזה, תישאר בתוקף  .14.2
 יום. 90מהמועד המשוער לסיום ביצוע העבודה בתוספת 

 

כי המצאת הערבות לביצוע העבודה, מהווה תנאי לתשלום סכום כלשהו  ,למען הסר ספק יובהר .14.3
 לקבלן על חשבון שכר העבודה.  

 

ללא התראה מוקדמת, וזאת בכל עת העירייה תהא רשאית לממש את הערבות, כולה או חלקה,  .14.4
, או תיקון נזק לרבות בגין תשלום דמי נזק לצד שלישי בה יפר הקבלן תנאי מתנאי ההסכם,

וכן תהיה רשאית לעכב בידיה, או לזקוף, לפי שיקול דעתה, כל סכום מדמי  לרכוש העירייה
 .ופירעונעד הערבות, כנגד כל חוב של הקבלן כלפיה בקשר עם ההסכם, אף אם לא הגיע מו

 

מימשה העירייה את הערבות, כולה או מקצתה, מתחייב הקבלן להמציא לעירייה, מיידית,  .14.5
, 14.1 המקורי, בכפוף לאמור בסעיף סכום הערבותערבות בנקאית חדשה ומעודכנת לגובה 

בתוספת הפרשי ההצמדה למדד עד לאותו מועד, וכשהיא צמודה למדד כאמור לעיל ולכל תקופה 
לעיל,  14.1שתקבע על ידי העירייה. דין הערבות הבנקאית על פי ס"ק זה כדין ערבות על פי סעיף 

 לכל דבר ועניין.
 

ירייה כל סכום בוטל ההסכם, או הסתיים תוקפו מכל סיבה שהיא והקבלן הוכיח כי אינו חייב לע .14.6
 שהוא, תחזיר העירייה לקבלן את הערבות.

 

אין בגובה הערבות כדי לשמש הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הקבלן במקרה של מימושה  .14.7
 או בכל מקרה שהוא.

 
 

  משנה וקבלני החוזה הסבת .15
 

 רשאי הוא אין וכן, ממנו חלק כל או, החוזה ביצוע את לאחר למסור או להסב רשאי אינו הקבלן .15.1
 אולם. ובכתב מראש, עירייהה בהסכמת אלא, החוזה לפי זכות כל לאחר למסור או להעביר
, העבודה שיעור לפי משתלם ששכרם ובין העבודה זמן לפי משתלם ששכרם בין, עובדים העסקת

 . לאחר ממנה חלק או העבודה של ביצועה מסירת משום, כשלעצמה, בה אין
 

 מטילה האמורה ההסכמה אין, זה בסעיף לעיל לאמור בהתאם ההסכמת את עירייהה נהנת .15.2
 ולפי החוזה לפי והתחייבויותיו מאחריותו הקבלן את פוטרת היא ואין עירייהה על כלשהי חבות

 שלוחיהם, העבודה מבצעי של מחדל או מעשה לכל מלאה באחריות שאיי והקבלן דין כל
 . הקבלן י"ע נגרמו או/ו נעשו כאילו יהיה אלו של ודינם, ועובדיהם

 

  העבודה באתר וזהירות בטיחות אמצעי .16

 

 שלום לשמירת ותנאים דין כל פי-על הנדרשים בטיחות תנאי באתר להנהיג מתחייב הקבלן .16.1
 לפקודת בהתאם ובמיוחד, דין כל להוראות ושלום הציבור בכללותו בהתאם ורווחתם העובדים
 הבטיחות תקנות לרבות, מכוחה שהוצאו והתקנות 1970-ל"תש(, חדש נוסח) בעבודה הבטיחות

, 2007-ז"תשס(, בגובה עבודות) בעבודה הבטיחות תקנות, 1988-ח"תשמ(, בניה עבודות) בעבודה
 ביחד להלן) מכוחו שהוצאו והתקנות 1954-ד"תשי, העבודה על הפיקוח ארגון לחוק ובהתאם

 "(.הבטיחות דיני: "ולחוד
 

 ביצוע כי, מפורשות בזה מובהר. באתר הבטיחות דיני הוראות לקיום בלעדי אחראי יהיה הקבלן .16.2
 כל את ולקיים לאכוף ואחריותו מהתחייבותו הקבלן את ישחרר לא העירייה נציג הוראות
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 לוודא מנת על ורק אך יבואו, שיבואו ככל, העירייה נציג הוראות. באתר הבטיחות דיני הוראות
 ומבלי, לבטיחות הקבלן של כלשהי מאחריות יגרע שהדבר מבלי אך, באתר הבטיחות דיני קיום

 העירייה נציג או/ו העירייה על תטיל העירייה נציג ידי-על ל"כנ הוראה תינתן כי האפשרות שעצם
 .כלשהי חבות מטעמה מי או/ו
 

, העבודות על החלים והדינים התקנות, החוקים כל לו וידועים מוכרים כי, מצהיר הקבלן .16.3
 באתר האפשריים הסיכונים את בדק כי, הבטיחות דיני, האמור מכלליות לגרוע מבלי, ובמיוחד
 וכי, אלה בטיחות ונושאי סיכונים עם להתמודד והידע הניסיון ולעובדיו לו יש כי, העבודה
 ובריאות בטיחות של מלאה אבטחה תוך העבודה לביצוע המתאים הבטיחות ציוד כל ברשותו
 מצהיר, לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי. אורח ועוברי העירייה עובדי, המשנה קבלני, עובדיו
 הכרוכים הבטיחות ונושאי הסיכונים עם להתמודד והניסיון הידע ולעובדיו לו יש כי, הקבלן

 .אלו עבודות לצורך הנדרש והציוד זה חוזה נשוא בעבודות
 

 באופן להפסיקשבביצוע העבודה לא יצור מפגעים וסכנות לציבור ולעובדין ו מתחייב הקבלן .16.4
 .העבודה תמשך בטרם הליקוי ולתקן בטיחות ליקוי התגלה בה עבודה כל מיידי

 

 שהוא מי ולכל לעובדיו שיגרמו חבלה או נזק, תאונה לכל האחריות תחול בלבד הקבלן על .16.5
 העבודה מביצוע כתוצאהלרכושם או לגופם  שלישי צד לכל וכן, לרכושו או/ו לגופו, לו אחראי

 העירייה נציג או/ו העירייה את משחרר הוא כי, בזאת מאשר הקבלן. העבודה לביצוע בקשר או
לשלם   ומתחייב, לעיל כאמור אירוע לכל בקשר שהיא חובה או/ו אחריות מכל מטעמם מי או/ו

 דרישה או תשלום, הוצאה כל על העירייה נציג או/ו העירייה את ולשפות לפצותכל נזק כאמור 
ככול שתוגש תביעת פיצויים כנגד העירייה בגין נזק מתחייב הקבלן להודיע  .אליהם בקשר

לתובע ולבית המשפט כי הוא נושא באחריות ישירה ובלעדית ולבקש למחוק את העירייה ו/או 
, בכל מקרה בו לא נמחקה העירייה מכתב התביעה מכל סיבה שהיאלהכנס כנתבע במקומה. 

 כל לנכות זכאית העירייה, תהא על פי הסכם זה בלןובכל מקרה שבו מוטלת האחריות על הק
 סכום מכללרבות שכר טרחת מומחים, יועצים ועורכי דין , לעיל כאמור שיפוי או פיצוי של סכום

 לגרוע מבלי וזאת, לחוזה בהתאם לקבלן ממנה שיגיע אחר סכום מכל או התמורה חשבון על
 . דין פי-על ותרופה סעד לכל מזכותה

 

 על, לכך המוסמך הגורם מאת בטיחות הדרכת יעברו באתר העובדים כל כי מתחייב הקבלן .16.6
 לנציג יימסר כאמור ההדרכה אודות אישור. באתר העבודות ביצוע תחילת ובטרם הקבלן חשבון

 .העבודה ביומן הקבלן ידי-על יתויק וכן העירייה
 

 קיום אי בשל הקבלן עבודת את לעצור רשאי העירייה נציגהמנהל או  כי, לקבלן ידוע, כן כמו .16.7
 ולקבוע, מטעמו מי או/ו עובדיו או/ו הקבלן ידי-על דין פי-על הנדרשת כלשהי בטיחות הוראת

 בטיחות הדרכות של לקיומן עד או/ו המפגע של לסילוקו עד, היתר בין, תחודש לא העבודה כי
 עצירה בשל יגרמו אשר, סוג מכל ונזק הוצאה כל. מטעמו מי או/ו הקבלן עובדי לכל מחודשות

 בהתחייבותו לעמוד שלא לקבלן עילה תהווה לא העבודות ועצירת, לבדו הקבלן על יחולו כזו
 או/ו תביעה או/ו לדרישה עילה כל תהווה ולא, הזמנים ללוח בהתאם ולסיימן העבודות לבצע
 .העירייה כנגד הקבלן של טענה

 

 בטיחות אמצעי נקיטת על, אלו עבודות בביצוע מומחיותו מכוח, להקפיד מתחייב הקבלן .16.8
או  מתכות  ,חפירות ביצוע בעת או/ו בגובה עבודות ביצוע בעת לרבות, העבודות בביצוע מוגברים

 לכל בהתאם אלו בעבודות המחויבים הזהירות אמצעי כל נקיטת תוך לא מלוטשות וכיוצ"ב 
 .הבטיחות דיני

 

 פיצוי בתשלום הקבלן את לחייב זכאית תהא העירייה כי מוסכם, זה סעיף מהוראות לגרוע מבלי .16.9
 לסכום עד, הקבלן מטעם מי או/ו הקבלן עובד לרבות, הקבלן של בטיחות עבירת כל בגין, מוסכם
 עשרת) ח"ש 10,000 על יעלה ולא( חדשים שקלים מאות חמש) ח"ש 500 -מ יפחת שלא מוסכם
 מצהיר הקבלן. העירייה של הבלעדי דעתה שיקול פי-על הכל, לאירוע( חדשים שקלים אלפים
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 זאת, הצדדים ידי-על מראש ונקבע הוסכם אשר פיצוי הינו זה מוסכם פיצוי כי, לו ידוע כי בזאת
 העבודות במהלך תאונות ומניעת הבטיחות שמירת נושא לכל המיוחסת הרבה החשיבות לאור

 .זה חוזה ביצוע במסגרת

 

  אנשים של וזכויותיהם הציבור בנוחות פגיעה .17
 

 שלא יפריע ולא, הציבור בנוחות לצורך שלא יפגע לא העבודה ביצוע כדי שתוך מתחייב הקבלן .17.1
 או ב"וכיוגן, מתקן  שביל, דרך, בכביש אדם כל של וההחזקה המעבר, השימוש בזכות לצורך
 כדי הדרושים האמצעים בכל ינקוט והוא, כלשהו ציבורי ברכוש וההחזקה השימוש בזכות

 . לעיל האמור את להבטיח
 

 תיקון בהוצאות יישא בלבד הקבלן, לצורך שלא ובין לצורך בין, כלשהי הפרעה ונגרמה היה .17.2
 . פיצויים תשלום לרבות, ההפרעה

 
  נזקים תיקון .18

 

 נגרמו הקלקול או שהנזק בין, העבודה ביצוע כדי תוך שייגרם קלקול או נזק שכל אחראי הקבלן .18.1
 באופן הוא חשבונו על יתוקן, העבודה לביצוע מראש וצפוי הכרחי מעשה שהיו ובין באקראי

 הטיפול על לפקח המוסמכים רשות או אדם כל ושל המפקח של רצונו ולשביעות ביותר היעיל
 . כאמור בתשתיות

 

 שייגרמו, שהוא סוג מכל אבדן או נזק לכל בלעדית אחראי הקבלן יהיה דין בכל לאמור בנוסף .18.2
 והוא, כלשהו אדם של לרכושו או לגופו, עמן בקשר או ,או בשל פגם בהן העבודות ביצוע כדי תוך

 .  למניעתם האמצעים בכל ינקוט

 

 פיצוי או נזק דמי כל לשלם מתחייב הקבלןמבלי לגרוע מן האמור לעיל לעניין אחריות הקבלן,  .18.3
 או מתאונה כתוצאה הקבלן של בשירותו הנמצא אחר אדם לכל או ולעובד דין פי על המגיעים

, שירותים המספק לאדם, עירייהה לעובד שנגרם נזק לרבות, העבודה ביצוע כדי תוך כלשהם נזק
 של והן הקבלן של הן עצמאיים ועובדים ספקים, ועובדיהם משנה קבלני, מוצרים או חומרים

 . המשנה קבלני
 

לדרישת פיצויים  נושא יהיו אשר הסכומים בגובה לקבלן תשלומים לעכב תרשאי האת עירייהה .18.4
 או נזק בגין עירייהה או/ו הקבלן כנגד בבוררות או/ו משפט בבית תביעהבשל פגיעה או בשל 

 רצון לשביעות ומוחלט סופי באופן אלה תביעותדרישותאו  ייושבו אשר עד, כאמור אבדן
 תצהיר קבלת עד או/ו הנתבעהנדרש או  הסכום בגובה בנקאית ערבות שתופקד עד או/ו עירייהה

 . ידה על מכוסה האירוע כי הקבלן של הביטוח מחברת בכתב
 

 הקבלן אחראי להם אבדן או נזק בגין לשלם חויבתש סכום כל על עירייהה את ישפה הקבלן .18.5
 עקב דין בפסק כלשהו סכום לשלם עירייהה הנדרש. עירייהל שיגרמו כלליות הוצאות כולל

, אליו בקשר או החוזה פי על פעולות במסגרת מטעמו מי של או/ו הקבלן של מחדל או/ו מעשה
 בקשר בהן שאיתש המשפטיות ההוצאות בגין לרבות ,מהששיל סכום כל על הקבלן האות ישפה

 לעכב תרשאי האת עירייהה. 20% של בשיעור תקורה הוצאות בתוספת, האמורה לדרישה
, כאמור אבדן או נזק בגין הקבלן כנגד לתביעה נשוא יהיו אשר הסכומים בגובה לקבלן תשלומים

 . עירייהה רצון לשביעות ומוחלט סופי באופן אלו תביעות תיושבנה אשר עד
 

 הזנחה או/ו הקבלן של מקצועית שגיאה עקב הל שיגרם נזק כל בגין עירייהה את ישפה הקבלן .18.6
. לקויים אביזרים או בחומרים שימושעבודה לקויה או  עקב או/ו המקצועית חובתו במילוי



 

31 

 

 

ללא  יותר מאוחר בתאריך שתתגלה רשלנות של מקרה כל לגבי גם תחול הקבלן של אחריותו
 . שלו המשנה מקבלני מי י"ע שבוצעו או הגבלת זמן

 

, חשבונו על, לטפל חייב יהא והקבלן האלי שתגיע לתשלום דרישה כל על לקבלן ודיעת עירייהה .18.7
 בזכות לפגוע כדי לעיל באמור אין. בעניין המשפטי בטיפול זה ובכלל בדרישה הקשור בכל

 לדרישות בכפוף והכל כאמור דרישה או תביעה כנגד כוחה באי באמצעות להתגונן עירייהה
 .הצדדים של הביטוח חברות של ולתנאים

 
למען הסר כל ספק,ומבלי לגרוע מחובת הקבלן  ולתקן באופן מיידי כל נזק או פגם בעבודות או  .18.8

אחריות לעירייה בגין עמידות העבודות ו/או המוצרים במוצרים שסיפק, מתחייב הקבלן לתת 
שסיפק בתנאי מזג האוויר, לרבות עמידות צבע המוצרים והעבודות לתקופה שלא תפחת 
משנתיים. מובהר כי אין באמור כדי לגרוע מאחריות הקבלן ומחובתו לתקן כל נזק במוצר או 

 מן.בעבודה בשל פגם במוצר או בביצוע העבודה זאת ללא הגבלת ז
 

 

 
  הקבלן ידי על ביטוח .19

 

         יהיה זה ומאחריותו לנזקים להם הוא הסכם פי -עלהקבלן מבלי לגרוע מהתחייבויות  .19.1
כמפורט בנספח אישור על קיום ביטוחים לעשות ביטוח מתחייב  . הקבלןפי כל דין-על   אחראי 

(. "אישור על קיום ביטוחים")להלן: ממנו  מהווה חלק בלתי נפרד ו ב'נספח כזה  הסכםהמצ"ב ל
 .עלות הביטוח וההשתתפויות העצמיות יחלו על הקבלן בלבד

הביטוחים הנדרשים, גבולות האחריות וסכומי הביטוח הרשומים באישור על קיום ביטוחים,  .19.2
הנם מזעריים ואין בהם משום אישור של העירייה או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון העומד 

כפי הסיכון על מנת למנוע ה לקבוע ביטוח וסכומים לביטוח ככל האפשר ולביטוח. על הקבלן יהי
 , לעירייה ולצד שלישי כלשהו.הפסד לו

) ככל שיתיר זאת הסכם זה ( המשנה שיועסקו על ידו  נימתחייב לגרום לכך כי כל קבל קבלןה .19.3
צד שלישי יסדירו ביטוח לרכושם ולחבויותיהם בכדי למנוע הפסד או אובדן לקבלן , לעירייה ול

 כלשהו .

הקבלן יסדיר ביטוח לכל הציוד והרכוש המובא על ידו לאתרי העבודה לרבות ביטוח לכיסוי נזק  .19.4
 או אובדן לציוד , כיסוי למקרה של נזק לרכוש צד שלישי וביטוח חובה לכיסוי פגיעות גוף .

לן ואת הקבלן יערוך מיד עם תום העבודות נשוא ההסכם ביטוח אחריות מוצר המכסה את הקב .19.5
העירייה, בגין מה שתוקן או טופל או נמסר או ניתן או נמכר לעירייה או לחברות בנות או 

 לאגודות או לאחרים שבטיפול או בעלות העירייה.

בכל הביטוחים הנוספים  אשר יערוך הקבלן ואשר קשורים לנשוא ההסכם ,  יהיה סעיף בדבר  .19.6
 רייה  והבאים מטעמה.וויתור על זכות התחלוף של מבטח הקבלן כלפי העי

ימציא  כניסת הסכם זה לתוקף או מועד תחילת העבודות בפועל , המוקדם מבניהם, ימים לפני 7 .19.7
בעלת רישיון ידי חברת ביטוח -את האישור על קיום ביטוחים כשהוא חתום עללעירייה  קבלןה

 .של מדינת ישראל לעסוק בסוגי הביטוח הנדרשים בו

הביטוח הנקובה באישור על קיום ביטוחים, ימציא הקבלן לעירייה ימים לפני תום תקופת  14  .19.8
כשהוא חתום על ידי מבטחיו בסיפא שלו תחת הכותרת "  אישור על קיום ביטוחיםשוב את ה

 ". אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה, כדלקמן:

ן לעירייה את במידה והקבלן יחליף מבטח במהלך תקופת הביטוח או עם סיומה , ימציא הקבל .19.9
תהליך זה יחזור על עצמו כל עוד  העתק האישור המקורי כשהוא חתום על ידי המבטח החדש.

 לא הסתיימו העבודות נשוא ההסכם.

בחצרי  קבלןהינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת פעילות של ה) סעיף ביטוח (  האמור בסעיף זה .19.10
ו על ההסכם מאשר הקבלן כי בחתימת .העירייהלחצרי העירייה ו/או הכנסת נכסים כלשהם 

 ויערוך את הביטוח הנדרש על פי הסכם זה . משמעות האמור הוא הבין
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 הסכם.של ההווה הפרה של תנאי מהותי ת, ) סעיף ביטוח ( הפרה של סעיף זה .19.11

ביטוח כאמור לעיל, אין משום מתן פטור בהמצאת אישור הצדדים כי מוצהר ומוסכם בין   .19.12
על פי דין, בין אם חברת הביטוח התחייבה לפצות הסכם זה, ו/או על פי  ומאחריות קבלןל כלשהו

אין בה כדי  ,כאמור לעילהעירייה לידי  אישור ביטוחעל נזקים כאמור ובין אם לאו, והמצאת 
 ביטוח.של ה ווטיב ואחריות כלשהי לגבי היקפ העירייהלהטיל על 

ק את האישור על קיום ביטוחים אך מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי העירייה תהיה רשאית לבדו .19.13
 לא תהיה חייבת לעשות כך .

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי העירייה תהיה רשאית לבקש מהקבלן לשנות או לתקן את  .19.14
האישור על קיום ביטוחים על מנת להתאימו להתחייבויות על פי ההסכם. הבקשה לתיקון או 

טוחים ולא תחול עקב כך על העירייה שינוי לא תהווה אישור לתקינות האישור על קיום בי
 אחריות כל שהיא.

מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההסכם עקב אי המצאת או אי  .19.15
 הסדרת ביטוח כנדרש , יישא הקבלן בכל הוצאה או נזק שיגרם עקב העיכוב כאמור .

אחראי לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לגבול ההשתתפות יהיה לבדו  הקבלן  .19.16
 .ה כלשהיבפוליס הנקובההעצמית 

הקבלן לבדו יהיה אחראי לנזקים העולים על סכומי הביטוח וגבולות האחריות הנקובים  .19.17
 בפוליסות.

 הקבלן יוסיף ויערוך ביטוח אחריות מוצר כל עוד קיימת לו חבות על פי החוקים . .19.18

מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד העירייה  ו/או הבאים  הקבלן .19.19
מכל אחריות  מטעמה בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עפ"י הביטוחים הנ"ל, והוא פוטר בזאת אותם

 לנזק כאמור.

והבאים  את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות העירייה קבלןהפר ה  .19.20
כאמור בהסכם זה ועל פי כל  יגרמו באופן מלא ובלעדייאחראי לנזקים ש קבלןיהא ה מה,מטע

 והבאים מטעמה, ולא תהיינה לו תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות, כלפי העירייה ,דין
 .והבאים מטעמה והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה כאמור כלפי העירייה

, אך תהעירייה זכאי תהיה, לעיל במלואו או בחלקו המפורטבהתחייבותו לפי  קבלןלא עמד ה .19.21
ועל חשבונו  קבלן, לערוך את הביטוחים או חלק מהם במקומו של הת ) וככל שתוכל ( לא חייב

 של העירייה לכל סעד אחר. הו/או לשלם במקומו כל סכום שהוא, וזאת מבלי לגרוע מזכות
ביטול הביטוח במהלך תקופת  הזכות לערוך ביטוח במקומו של הקבלן תחול גם במקרה של

 ההסכם .

 

  קיזוז .20
 

 ובין קצוב בין, חוב או סכום כל זה חוזה פי על לקבלן המגיע סכום כל כנגד לקזז תרשאי עירייהה
על פי חוק )כגון  או שביניהם אחר חוזה כל פי על או זה חוזה פי על מהקבלן לה המגיע, קצוב שאינו

 הוראות(. אחרים ותשלומים נזק דמי, פיצויים, הוצאות החזר לרבות) דין כל פי עלחוב ארנונה( או 
 של בדרך לרבות, אחרת דרך בכל כאמור סכום כל לגבות עירייהה של המזכות גורעות אינן זה סעיף

 . ערבויות חילוט
 

  עכבון זכות שלילת .21
 

 או/ו בציוד או/ו מנהמ חלק בכל או/ו בעבודה כלשהי חזקה זכות לקבלן תהיה ולא אין כי ,בזה מוסכם
 כן. זה חוזה לפי העבודות לביצוע המשמשים או/ו הנכללים או/ו הקשורים במערכות או/ו במתקנים

 או/ו בציוד או/ו הימנה חלק בכל או/ו בעבודה כלשהי עכבון זכות לקבלן תהיה ולא אין כי מוסכם
 והוא, זה חוזה לפי העבודות לביצוע המשמשים או/ו הנכללים או/ו הקשורים במערכות או/ו במתקנים

 . כזו זכות לו מוקנית אם, דין כל י"עפ לו המוקנית עכבון זכות כל על במפורש בזה מוותר
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 עירייהה ידי על ביצוע .22
 

 נמנע והוא זה חוזה פי על לבצע הקבלן על היה אשר, בהוצאות נשיאה לרבות, התחייבות כל .22.1
 מלציית נמנע ואשר עירייהה או, המנהל או, המפקח מאת קיבל אשר הוראות לרבות, מלבצעה

 . לנכון צאתמש כפי, שלישי צד כל באמצעות או הבעצמ, לבצען תרשאי העירייה היהת, להן
 בביצוע הל נגרמו אשר בהוצאות לעיל כאמור במקרים הקבלן את לחייב תרשאי היהת עירייהה .22.2

 לגרוע מבלי וזאת כלליות כהוצאות שייחשבו 20% בתוספת, הוראות או התחייבויות אותן כל
 . הקבלן י"ע ההסכם של זו הפרה עקב עירייהל העומדות מהזכויות

 את לגבות עירייהה מזכות או החוזה פי על הקבלן מהתחייבויות לגרוע כדי לעיל באמור אין .22.3
 . אחרת דרך בכל הקבלן מן האמורים הסכומים

 
  וארכות סטיות, בזכויות שימוש אי או שימוש .23

 

 בכלל או מסוים במקרה החוזה פי על הל המוקנות בזכויות שימוש מלעשות עירייהה הימנעות .23.1
 ללמוד ואין, בכלל או מקרה באותו זכות אותה על כוויתור אופן בשם תפורש ולא בה אין
 . זה חוזה לפי זכויות על כלשהו ויתורכ זועות נממה

 

 לא מסוים במקרה זה חוזה מתנאי לסטות המפקח או/ו המנהל או/ו עירייהה מצד הסכמה .23.2
 . אחר למקרה שווה גזרה ממנה ילמדו ולא תקדים תהווה

 

 יפגעו לא המטעמ אועירייה ה ידי על פיו על שניתנו להוראות או החוזה לתנאי וארכה ויתור כל .23.3
 מצד קיום אי או הפרה עם בקשר הגנה או צידוק לקבלת ישמשו ולא עירייהה של הבזכויותי

  ה.מזכויותי זכות על עירייהה מצד כוויתור ייחשבו ולא, הקבלן
 

  החוזה שינוי .24
 

 . הצדדים שני בחתימת, בכתב במסמך אלא זה חוזה של מההוראות איזו לשנות אין
 

  הודעות .25
 

הודעות הצדדים יהיו בכתב וימסרו לנמען במסירה אישית, או שישלחו בדואר רשום לפי הכתובות 
שעות משעת מסירתה למשלוח  72שבמבוא להסכם, שאז תחשב ההודעה כאילו הגיעה ליעדה בתוך 

או שתועבר בפקסימיליה, עם אישור קבלה ואישרור טלפוני על קבלתה, שאז תחשב כאילו הגיעה 
 העסקים שלאחר מועד ההעברה.  ליעדה ביום

 
 

  מקומית שיפוט סמכות .26
 

 ממנו הנובע ענין וכל פרשנותו, זה חוזה של לביצועו הנוגעת מחלוקת כל כי ביניהם מסכימים הצדדים
 השלום בדימונה או במחוזי באר שבע.   המשפט תיבב ורק אך תתברר

 

 

 לראיה באו הצדדים על החתום

 

 
____________        ______                                                                     ____________ 

   הקבלן                                                                                                         עירייהה          
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 עו"ד הקבלן אישור
ד מ.ר ____________ מאשר בזאת כי ה"ה _____________ ת.ז אני הח"מ ____________, עו"

_______________ מוסמך לחתום להתחייב בשם ________________ מספר זיהוי 
______________ ולאחר שהסברתי לו את כלל המשמעויות המשפטיות הנובעות מההסכם, חתם על 

 הסכם זה בפני.
 

 _______________ 
 , עו"ד                             

 
 אישור יועמ"ש הרשות:

 את ההסכם בהנחה שהעובדות בו נכונות ובכפוף להרשאה תקציבית. מאשרהריני 
 

 ______________. חתימה : 
 :_____________תאריך 
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 כתב כמויות ומחירים )לפני הנחת הקבלן( – א'נספח 
ההנחה  מחיר יח' תיאור סעיף משקל  מס"ד 

המוצעת 
 באחוזים 

 הערות 

 גידור -44פרק  44.012.0050 10% 1
גדר סבכה מפרופילי פלדה אנכיים 

תוצרת "אורלי" או "צבר" )או ש"ע( 
מ' מגוולנת וצביעה  1.20בגובה 

בצביעה אלקטרוסטטית בגוון לפי 
בחירה כולל עיגון הגדר לקיר או 

 לקרקע לרבות יסודות בטון.

 235 מ"א
 ₪ 

  

אך בגובה  1גדר כפי המפורט בסעיף  44.01.002 5% 2
 מ'. 2.00

 335 מ"א
 ₪ 

  

מ' ברוחב  2.00שער הולכי רגל בגובה  44.012.030 5% 3
מ' כולל עיגון בקרקע. השער דגם  1.0

"חנית" תוצרת "אורלי" או ש"ע כולל 
 גילוון וצביעה אלקטרוסטטית.

 2200 יח'
 ₪ 

כולל משקופים  
 קומפלט

תוספת לרוחב בשער כפי המפורט  44.01.005 5% 4
 1על כל מטר מעל לרוחב  3בסעיף 
 מטר .

 220 מ"א
 ₪ 

לכל 
מטר 
 נוסף

התוספת הנה עבור כל  
 מטר  1מטר נוסף מעל 

5 25% 44.012.0010  
 
 

גדר רשת פלדה מגולוונת דגם 
מ'  2.00"איילון" או ש"ע בגובה 

מ"מ, קורת  4.5X50X150במשבצת 
 5דקורטיבית מחוטים בקוטר הקשחה 

 60/60/2.35מ"מ ועמודים מפרופיל 
מ' מעוגנים ביסודות  3.0מ"מ וכל 

ס"מ ובאורך  25בטון בודדים בקוטר 
 6ס"מ לרבות תמיכות לרוחב כל  60

 מ', אביזרי חיבור מפלדת אל חלד.

 180 מ"א
 ₪ 

 עבור התקנת  
 גדר מעל

 מ"א . 50 
 

6 10% 44.012.0010 
 
 
 

 . 5המפורט בסעיף גדר כפי 
 מ"א. 50ובהזמנת כמות של עד 

 220 מ"א
 ₪ 

 עבור התקנת 
 גדר עד 

 מ"א . 50ל 
 

שער הולכי רגל ממתכת מגולוונת  44.012.030 5% 7
מ' כולל  1.0מ' באורך  2.00בגובה 

עיגון בקרקע בבטון. השער דגם " שער 
רשת + משקוף " של יהודה גדרות  או 

ש"ע כולל גילוון וצביעה 
 אלקטרוסטטית.

 1400 יח'
 ₪ 

כולל :מעצור, משקוף,  
 בריח ואוזניות.

מ' כולל עמודים  1.80גדר רשת בגובה  44.01.006 5% 8
מ', רשת  3כל  45/45/5מברזל זווית 

ס"מ, חיזוקים פנימיים  5X5מגוולנת 
 ופינתיים ויסודות בטון.

 לרבות העבודה   ₪  80 מ"א
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 הערות 

 בהתאם לסוג העבודה.המשקל שיינתן להנחה יהיה לפי המפורט בטבלה 
 
 

  

מאחז יד מצינור מתכת מגולוונת  44.022.0010 5% 9
" 1.5בקוטר  אלקטרוסטטית  וצבועה 
 מ' מעוגן לקיר. 1.05ובגובה 

 200 מ"א
 ₪ 

 כולל התקנה  

גדר דקורטיבית עשויה מרשת פלדה,  44.01.009 10% 10
מרותכת לרבות מסגרות הקשחה 

מצינורות, תוצרת "אורלי" דגם 
 1וברוחב  מ'  1.10"סביונית" בגובה 

נת וצביעה אלקטרוסטטית וולמ' מגו
בגוון לפי בחירה כולל עיגון המעקה 

 לקיר או לקרקע.

 240 מ"א
 ₪ 

  

 2ובגובה  10גדר כפי המפורט בסעיף   44.01.010 5% 11
 מטר 

 350 מ"א
 ₪ 

  

 4.5אספקה והתקנת של רשת איילון  44.01.011 5% 12
מ"מ על  50/50מ"מ עם משבצת 
 עמודים קיימים.

  60 מ"א
 ₪ 

 מחיר למ"א  

        
סורגים קבועים דגם ישר פרופיל  44.01.014 5% 13

מ"מ מגוולנים כולל  40X40מרובע 
מילוי מסגרת הסורגים בפרופילים 

20X20  ס"מ  10מ"מ במרווח צירי של
 בצורה אלכסונית או ישרה.

 450 מ"ר
 ₪ 

  

 100       
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 אישור על קיום ביטוחים – ב'נספח 
 

  םאישור עריכת ביטוחי
 

 .ללא הסכמת העירייה בכתב במסמך זה אין לבצע מחיקות או הוספת מלל כלשהו

 לכבוד

 עיריית דימונה
 "( עירייה  ) להלן: "ה 

 

 ___________________ הקבלן שלאישור על קיום ביטוחים הנדון: 
 ____________.צ . עוסק מורשה ) מחק את המיותר ( ח.פ  מספר 

 "(קבלן)להלן "ה

 .לעבודות מסגרות בעיר דימונה הסכם ל בקשר
 "(הסכם)להלן "ה

 
 

מאשרים בזאת ומצהירים  ,_חברה לביטוח בע"מ________________ ,אנו הח"מ 

 :להלן באמצעות הפוליסות קבלןביטוח ל הסדרנוכי 

כלפי כל העובדים  הקבלן חבות . הפוליסה מבטחת את פוליסה לביטוח אחריות מעבידים
במידה ותיחשב העירייה והבאים מטעמה המועסקים על ידו  . הביטוח מורחב לשפות את 

 10,000,000. גבולות האחריות בפוליסה זו הנם הקבלן כמעביד של מי מהמועסקים על ידי 
 ביטוח.הלמקרה ולתקופת  ₪

 
כלפי  הקבלן של  ואחריות. הפוליסה מבטחת את ביטוח אחריות כלפי צד שלישיפוליסה ל

למקרה ולתקופת ₪   5,000,000 בגבולות אחריות של  , עירייההצד שלישי כלשהו, לרבות 
ח לאומי בגין תביעות שיבוב של המוסד לביטוביטוח זה לא כפוף לכל הגבלה  .ביטוחה

 למעט כלפי מי שלא שילם דמי ביטוח עבור עובדיו.
  בכל  פיםנוס יםכמבוטח האו מטעמ הוכל הבאים מכוחהעירייה ורחב לכלול את מהביטוח 

סעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בפוליסה יש  .בלבד הסכםהקשור ב
 .מהמבוטחים על פי פוליסה זובנפרד עבור כל אחד 

 
את הקבלן בגין פגיעה בגוף או רכוש על  מבטחת. הפוליסה  מוצרביטוח אחריות פוליסה ל

  .ביטוחהלמקרה ולתקופת ₪  5,000,000 בגבולות אחריות של דין   פי
ביטול או אי חידוש לאחר  שנים עשר חודשיםלתקופת גילוי של תקופת הביטוח תוארך 

או המבוטח ובתנאי שאין ביטוח אחר המכסה את חבותו של  הביטוח כאמור ע"י המבטח
 המבוטח .

  . ₪ 60,000ההשתתפות העצמית בפוליסה זו אינה עולה על סך 
 

 לעיל: ותבהתייחס לפוליס
  

הנו ביט החל ביום תחילת תקופת הביטוח או מועד מוקדם  ותנוסח הפוליס .1
 לכך.

אחריותנו כאשר קיים  כל סעיף המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את .2
עירייה , חברות בנות , תאגידים של העירייה הלא יופעל כלפי  ,ביטוח אחר

הוא "ביטוח ראשוני",  הפי הפוליס-הביטוח עלהם, , ולגביםהוכלפי מבטחי
במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות  אותםהמזכה 
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להשתתף בנטל החיוב הם מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי, הםטוחייבב
ולמען הסר ספק אנו  .1981-תשמ"א, ההביטוח הסכםלחוק  59כאמור בסעיף 

 . םהוכלפי מבטחיהם מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי

בפוליסות מופיע תנאי ולפיו לא יצומצם או יבוטל הביטוח במשך תקופת  .3
 ייהעירהודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי ה תישלחהביטוח, אלא אם 

 יום מראש. 60לפחות 
 בלבד. הקבלןהשתתפויות עצמיות ותשלום פרמיות חלות על  .4

והבאים תאגידים של העירייה ,  עירייהאנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי ה .5
 .כלפי אדם שביצע נזק בזדוןלא יחול .  הוויתור מטעמם

 
 

במפורש  אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו
 ע"י האמור לעיל.

 
 

 בכבוד רב,
 

 שם חברת הביטוח _________________________
 
 

          _______      __________   ___       ___________________________    
 תפקיד החותם           חתימת וחותמת המבטח     שם החותם   תאריך                 

 
 
 

  מתאריך תאריךעד  מס'פוליסה 
ביטוח עבודות    

 קבלניות
ביטוח אחריות    

 המוצר
ביטוח אחריות צד    

 שלישי
 
 

 :פרטי סוכן הביטוח
 

 טלפון ____________  ;כתובת ________________  ;שם _____________
 
 

 אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה, כדלקמן:
 
 

חתימה וחותמת חברת 
 רשימת הפוליסות: מתאריך תאריךעד  הביטוח

ביטוח עבודות    
 קבלניות 

ביטוח אחריות    
 המוצר
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 כתב ערבות לביצוע –נספח ג' 
 

 לכבוד
 עיריית דימונה 

 כתב ערבות ביצועהנדון: 

 

עשרת אלפים )במילים: __₪   10,000הננו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום בגבול הסכום של 

"( הקבלן"( אשר תדרשו מאת  ____________ )להלן: "סכום הערבות)להלן: "  שקלים חדשים( 

 .לביצוע עבודות מסגרות שנחתם בין הקבלן לבינכםבקשר עם הסכם 

 

אנו נשלם לכם, תוך שבעה ימים מקבלת דרישתכם בכתב , כל סכום עד לגבול סכום הערבות האמורה 

תכם באופן כלשהוא, או לדרוש תחילה את סילוק לעיל, מבלי שיהיה עליכם לבסס או לנמק  את דריש

 , בלבד שהסכום הכולל שנשלם על פי ערבותנו זו לא יעלה על סכום הערבות.מהקבלןסכום הערבות 

 

ערבות זו תישאר בתקופה עד ליום  __________ ועד בכלל, כל דרישה על פיה צריכה להגיע בכתב 

 שתגיע לאחר התאריך האמור לא תיענה.לידינו עד לתאריך האמור ועד בכלל. דרישה 

 

 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה.

 

_________ 

 

 

 

 


