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 חתימה וחותמת המציע_____________ 

 בניסן תשפ"אכז'  
 2021ביוני      7  

  25/2021מכרז פומבי מס' 
 למתן שירותי  קצין בטיחות בתעבורה

 

בהתאם  למתן שירותי קצין רכב בתעבורהעיריית דימונה מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעותיהם  .1
 למפורט במסמכי המכרז על נספחיו המהווים חלק בלתי נפרד ממנו. 

 
 

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באגף הגזברות במשרדי העירייה, אצל הגב' יפה מרציאנו, קומה ב', וזאת  .2
ועד  09:00בשעה  20.6.2021מיום  כולל מע"מ( אשר לא יוחזרו, וזאת החל)₪  500תמורת תשלום בסך 

החל ממועד זה, ניתן יהיה לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של .  12:00בשעה  4.7.2021ליום 
 עיריית דימונה. 

תב מנהל מחלקת הרכש, באמצעות פנייה בכ דוד לוי,בדבר המכרז ניתן לקבל אצל מר   פרטים נוספים .3

ועד ליום  20.6.2021החל מיום   davidl@Dimona.muni.il בלבד, בכתובת דואר אלקטרוני:
 . 14:00בשעה:   29.6.2021

 

, נקודת המפגש תהא בכניסה 11:00בשעה    27.6.2021 במחסני העירייה ביוםסיור מציעים יתקיים  .4
 חובה. אינהלמחסני העירייה, מובהר כי ההשתתפות בסיור המציעים 

 
על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו בסך  .5

ז אשר תהיה בתוקף מכרחוברת הנוסח המצורף לבהתאם ל(  ₪ חמשת אלפיםבמילים: ) ח"ש 5,000 של 
לפי דרישת העירייה עד סיום הליכי במידת הצורך ו הערבות תוארך , מובהר בזאת כי 30.9.2021עד ליום 
 המכרז.

מובהר כי אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא. העירייה רשאית  .6
 להתחשב, בין השאר, בניסיונה הקודם עם המציע.

אישיות משפטית מאוגדת, מנוע מלהגיש הצעה/ות נוספות/ות של גוף מאוגד אחר, שהינו מציע שהוא  .7
אישיות משפטית נפרדת, במידה ואחד מיחידיו של הגוף המאוגד האחר, הינו בעלים ו/או בעל מניות 

 ו/או מנהל ו/או נושא משרה ו/או שותף של המציע.

 

ההצעה על מסמכיה, נספחיה ואישוריה )לרבות הצעת המחיר ולרבות חוזה ההתקשות על נספחיו( תוגש  .8
בתוך מעטפה סגורה ועליה יצוין מספר המכרז בלבד, ללא כל פרט מזהה של המציע,  עותקים בשני

 ידי המציע.-כאשר היא ממולאת וחתומה על

 

בבניין  303נהלת מכרזים וועדות ,קומה ג' חדר ההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד לגב' יפה עזריה, מ
הצעה אשר לא תוגש במועד  ,12:00עד השעה  4.7.2021העירייה ותשולשל לתיבת המכרזים עד ליום 

 לא תתקבל.
 

בלשכת היועמ"ש )או בסמוך לאחר מכן(  12:15בשעה   4.7.2021פתיחת תיבת המכרזים תתקיים ביום  .9
 קומה ג' בבניין העירייה. 

מההצעה )לרבות מסמכים, נספחים ואישורים( אשר יוגשו לאחר היום והשעה הנקובים דלעיל, חלקים  .10
 ידי העירייה. -ייפסלו ולא ייכללו במניין מסמכי המכרז שידונו על

 בכבוד רב,                 

 בני ביטון     
 ראש עיריית דימונה                    

mailto:davidl@Dimona.muni.il
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 מסמך א'
 

 עיריית דימונה
 25/2021מכרז פומבי מס' 

 בתעבורה קצין בטיחות למתן שירותי
 

 הוראות למשתתפים במכרז 
 

 מהות ההתקשרות: .1
 

מזמינה בזאת מציעים העומדים תנאי הסף  שנקבעו  "(העירייה" עיריית דימונה ) להלן: .1.1
למכרז ושהרשות שנתמנתה על ידי שר התחבורה בהודעה ברשומות לעניין פרק י' 

       סדרי בטיחות בהפעלת כלי רכב במפעלים  1961-לתקנות התעבורה, תשכ"א 
" בהתאמה( הסמיכה אותו כ"קצין בטיחות הרשות" -" והתעבורה תקנותלהלן:")

להלן: י קצין בטיחות בתעבורה לעירייה )רה" להציע הצעות למתן שירותבתעבו
 "(.השירותים"

 
המציע  נהגים, 45 -כלי רכב מסוגים שונים כולל משאיות מנוף וכ  41-לעיריית דימונה כ .1.2

ן שיזכה במכרז יהיה אחראי על כל תחומי האחריות של קצין בטיחות בתעבורה ) להל
פיקוח ומעקב על "( בעבור העירייה, לרבות, שמירה על הבטיחות, קצין בטיחות:"

תקינות ותחזוקה של כלי הרכב שבבעלות ו/או בהחזקת העירייה, פיקוח על כשירות 
, פיקוח על הסעות ילדים שא הבטיחות בנהיגה ברשות המקומיתהנוהגים והטמעת נו

בהתאם  ות בדרכים,מתן סיוע וייעוץ למהנדס העירייה בנושא הסדרי תנועה ובטיח
 על תיקוניו וכיו"ב.  1961 -לדרישות משרד התחבורה, תקנות התעבורה תשכ"א

 
העירייה אינה מתחייבת להתקשר עם מי מהמציעים והיא שומרת על זכותה להזמין את  .1.3

השירותים מבעלי מקצוע אחרים, לפרסם הליך נוסף וכיוצא באלה, והכל על פי צריכה 
כפוף לכל דין, בהגשת ההצעה, מוותרים בזאת המציעים על ושיקול דעתה הבלעדיים, וב
 כל טענה ו/או דרישה בעניין.

 
)ארבעה עשר ₪  14,000 א יעלה על התמורה עבור שירותים אלו תהא בסכום מרבי של .1.4

במסגרת  בניכוי ההנחה שתוצע על ידי המציע) אלף ש"ח( לחודש בתוספת מע"מ כדין
 .(הצעת המחיר שתוגש על ידו כמפורט בחוברת המכרז על נספחיה

 
 מסמכי המכרז: .2
 

 ".מסמכי המכרזהמסמכים המפורטים על כל מצורפיהם מטה יקראו להלן ביחד ולחוד " 
 

 הוראות למשתתפים במכרז. –מסמך א' 
 הצהרת והצעת המציע. –מסמך ב' 
 נוסח ערבות בנקאית למכרז. –מסמך ג'  

 הצהרה בדבר כשירות ונסיון המציע. –' דמסמך 
 הסכם. -'  המסמך 

 
 תנאי סף: .3

 

רשאי להשתתף במכרז זה מי שהינו תושב ואזרח ישראל או תאגיד הרשום כדין בישראל.  .3.1
המציע חייב להיות אישיות משפטית אחת בלבד )יחיד או שותפות רשומה עפ"י חוק או 
חברה רשומה עפ"י חוק( וכל המסמכים הנדרשים במכרז יהיו על שם אותה אישיות 

 צעה משותפת ע"י מס' גופים. שהגישה את ההצעה למכרז. לא תותר הגשת ה
)למען הסר ספק, מובהר כי אין מניעה, שהשירותים יינתנו ע"י המציע שיזכה  ו/או ע"י 

 צוות עובדיו ובלבד שהדבר יתאשר ע"י משרד התחבורה(.
 

האחרונות שקדמו להגשת ההצעה, במתן  השנים 5המציע בעל ניסיון רצוף של לפחות  .3.2
  .ו גופים בעלי תמהיל רכבים זהה לרכבי העירייהרשויות מקומיות אעבור  שירותים
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 בעל תעודת הסמכה של קצין בטיחות בתעבורה מאת משרד התחבורה.המציע   .3.3

  

 המציע צרף ערבות בנקאית בהתאם לדרישות המכרז. .3.4

 

שנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה,  3-המציע לא הורשע ב .3.5
בעבירה פלילית הנוגעת לדיני עבודה ולא נקנס על ידי משרד התמ"ת בגין ביצוע עבירות 

 אלו.
 
פי -מציע בעל אישור תקף, ליום הגשת ההצעות, על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות עלה .3.6

 .1976-יים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובת מס(, תשל"וחוק עסקאות גופים ציבור
 
מציע בעל אישור תקף ליום הגשת ההצעות על ניכוי מס במקור ואישור על היות המציע  .3.7

 עוסק מורשה לצרכי מס ערך מוסף.
 
 שנות לימוד לפחות או בעל תעודת בגרות מלאה. 12המציע, הינו בעל  .3.8

 
 יע רכש את מסמכי המכרז.המצ .3.9
 
 

 : יצרף להצעתו את המסמכים הבאים המציע .4
 

 ',ד מסמךכלחוברת המכרז ומסומן בנוסח המצורף  הצהרה בדבר כשירות וניסיון המציע .4.1
מכתאות להוכחת ניסיונו לעיל וצירוף מסמכים ואס 3.2להוכחת התנאי האמור בסעיף 

 של המציע, לרבות המלצות בנוסח חופשי.
 

פי חוק -פנקסי חשבונות ורשומות עלאישור תקף, ליום הגשת ההצעות, על ניהול  .4.2
 .1976-עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובת מס(, תשל"ו

 
אישור תקף מפקיד שומה, מרו"ח או מיועץ מס, או העתק ממנו המעיד כי הוא מנהל את  .4.3

פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, 
חוק מע"מ(, או שהוא פטור מלנהלם וכי הוא נוהג לדווח לפקיד  -)להלן  1976תשל"ז ה

 השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהם מס לפי חוק מע"מ.
 

 אישור עדכני בדבר היות המציע עוסק מורשה. .4.4

 

 .'(ה)מסמך  להסכם ההתקשרות ' א תצהיר על קיום דיני עבודה בנוסח נספח .4.5
 

אישור מטעם משרד התמ"ת כי אין לחובת המציע הרשעות ו/או קנסות ממשרד התמ"ת  .4.6
 בשלוש השנים האחרונות לפי הנדרש בתנאי הסף.

 

 –במידה והמציע הינו תאגיד יצורפו מסמכי ההתאגדות של התאגיד  .4.7

 

תדפיס נתונים מעודכן מאת רשם החברות בדבר פרטי הרישום של התאגיד,  (א)
 ים הרובצים על נכסיו.מנהלי התאגיד והשעבוד

 תעודת התאגדות. (ב)

אישור עו"ד / רו"ח לכך שההצעה חתומה ע"י המוסמכים לחתום בשם התאגיד  (ג)
וכי ביצוע העבודות וההתקשרות בחוזה לביצוע הינה במסגרת סמכויות התאגיד, 
וכן שמות המנהלים של התאגיד ושמות האנשים אשר חתימתם מחייבת את 

 התאגיד.
 

יש לצרף תעודת רשם השותפות ואישור עורך דין  –הינו שותפות רשומה במידה והמציע  .4.8
 או רו"ח בדבר  בעלי הזכויות חתימה בשם השותפות.
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יצורף להצעה העתק של תעודת הזהות של המציע   – במידה והוגשה הצעה ע"י אדם פרטי .4.9
 עה.וכן אישור עו"ד או רואה חשבון כי המציע חתם בפניהם על גבי מסמכי המכרז וההצ

 
ונו של המציע, לרבות קורות חיים, תעודות אקדמיות ים על ניסידמסמכים המעי .4.10

 רלוונטיות, תעודות סיום קורסים רלוונטיים.
 

 בעלי תמהיל רכבים זהה  לרכבי העירייה גופים אחריםרשויות מקומית ו/או המלצות מ .4.11
 להם סיפק המציע שירותים.

 
 קבלה על רכישת מסמכי המכרז. .4.12

 

 ומסומן כמסמך ג'בנוסח המצ"ב  5טופס ערבות בנקאית עפ"י סעיף  .4.13
 

רשאית העירייה, מטעם צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל, א ל                     
או לחלופין לבקש כי יוסיף ו/או  ישלים ו/או  זה בלבד לפסול את הצעתו של המציע 

יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים  המפורטים בה או יתקן ו/או 
 דעתה הבלעדי והמוחלט.י שיקול  לחלופין, לוותר על צירופו של המסמך, הכל עפ"

  
 קובץ שאלות הבהרה ותשובות חתום על ידי המציע. .4.14

 
 ערבויות: .5
 

להצעה יש לצרף ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית לטובת העירייה, שהוצאה  .5.1
הערבות תהיה בנוסח המצורף למכרז ומסומן ₪.  5000לבקשת המציע בלבד, בשיעור של 

 .30.9.2021אשר תהיה בתוקף עד ליום נספח ג' כ
 

 הצעה שלא תצורף לה ערבות תיפסל. .5.2

 

 ל פגם בערבות המצורפת אליה.העירייה תהא רשאית שלא לדון בהצעה בש .5.3
 

הרשות בידי העירייה לדרוש הארכת תוקף הערבות והמציע יהיה חייב במקרה כזה  .5.4
 להאריך תוקף הערבות. מציע שלא ינהג כך, תהיה העירייה רשאית לפסול הצעתו.

 

העירייה תהא רשאית לחלט את הערבות כל אימת שהמציע חזר בו מהצעתו ו/או לא  .5.5
האריך את תוקפה כמתחייב לעיל ו/או לא יעמוד בהתחייבויותיו על  קיים אותה ו/או לא

פי מסמכי המכרז ו/או שפעל בחוסר תום לב או שלא בדרך המקובלת בהליכי מכרז, וזאת 
לרבות גין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו לה, מבלי לגרוע מזכותה של העירייה לפיצוי ב

 תשלום נמוך יותר ממציע אחר.
 
אם הצעתו של המציע למכרז תדחה או תפסל, תשחרר העירייה את שטר הערבות לאחר  .5.6

יום לאחר פתיחת תיבת ההצעות.  30מתן ההודעה על דחיית הצעתו ולא יאוחר מאשר 
 ימים מהיום שהמציע יחתום על החוזה.  10אם הצעתו תתקבל, תשוחרר הערבות תוך 

 
 :מעטפת ההצעה .6

 

)בקובץ המקורי ללא כל שינוי , תוספת  ם של ההצעהשני העתקימעטפת ההצעה תכיל  .6.1
בנוסח המצ"ב ומסומן  המחיר שיכללו בתוכם את מסמך הצעת ו/או הסתייגות כלשהי (

לחוברת המכרז, וכל המסמכים הנלווים והנספחים המבוקשים למיניהם  כמסמך ב'
י עו"ד חתומים בתחתית כל עמוד בחותמת וחתימה מקורית )לא צילום( ומאומתים על יד

 לעיל. 5רו"ח כנדרש, למעטפה תצורף הערבות הבנקאית המקורית כאמור בסעיף  /
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במידה והמציע אינו מעוניין לחשוף מידע חסוי יצרף הוא עותק לעיון המתחרים ללא  .6.2
הצעת מחיר ובהשמטת המידע שהמציע מבקש שלא יפורסם, יש לסמן עותק זה כעותק 

 לעיון המתחרים.

 

 . מע"מ כחוקבתוספת  לחודש ₪ 14,000הצעת המציע לא תעלה על סך של  .6.3



ערך המציע שינוי, מכל מין וסוג שהוא, במסמכי המכרז )למעט השלמת הפרטים  .6.4
 הנדרשים ממנו בהצעתו( תהיה העירייה רשאית, מטעם זה בלבד, לפסול את ההצעה או

לתקן את הצעתו. בכל מקרה, )גם אם העירייה  לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבקש מהמציע
לא העירה לשינויים כאמור( יחייב את הצדדים הנוסח של מסמכי המכרז, אשר הוכן ע"י 

 העירייה וכפי שנמסר למציעים.


 חתימה מלאה על כל דף ממסמכי המכרז.בהמציע יחתום  .6.5
 

 
 הגשת ההצעות ומועדים: .7

פגישת מציעים תהיה בכניסה  .11:00בשעה  27.6.2021סיור מציעים יתקיים  .7.1
 למחסני העירייה  דימונה. השתתפות בסיור אינה חובה.

 

את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה וחתומה, ללא זיהוי חיצוני, ולא יאוחר מיום  .7.2
ולהניחה בתיבת המכרזים הנמצאת במשרדה של רכזת  12:00עד השעה   4.7.2021

 בבניין העירייה.ועדות המכרזים הגב' יפה עזריה בקומה ג' 
 

קצין בטיחות למתן שירותי  25/2021על המעטפה יצוין "מכרז פומבי מס'  .7.3
  בתעבורה".

 
 התפרקותה.והנספחים למיניהם באופן שימנע ההצעה תכלול את כל המסמכים הנלווים  .7.4

להצעה יצורפו כל מסמכי המכרז וכל נספחיהם חתומים, ההצעה תוגש על ידי הנחתה  .7.5
באמצעות כל דרך אחרת. מובהר כי הצעות שלא תוגשנה באופן בתיבת המכרזים ולא 

 האמור תיפסלנה.
 

הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד האחרון להגשת ההצעות לא תיבחן ותוחזר  .7.6
 לשולחה.

 
למען הסר כל ספק מובהר בזה במפורש, כי במקרה שמציע לא יצרף להצעתו את אחד  .7.7

המסמכים המפורטים לעיל במכרז זה או לא ימלא אחר ההוראות שפורטו לעיל בדבר 
אופן הגשת המסמכים ו/או ינקוב בפרט/ים אשר יתבררו כלא מדויקים ו/או שאינו 

י והמוחלט מבלי שתחול עליה חובת אמיתי/ים רשאית העירייה לפי שיקול דעתה הבלעד
 הנמקה, שלא לקבל את הצעתו, גם אם תהיה זו ההצעה בעלת המחיר הנמוך ביותר.

 
אי הגשת הצעת מחיר במקום בו נדרש ו/או מילוי מחיר שונה בכל אחת משתי חוברות  .7.8

המכרז ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי 
המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין 

 ים להביא לפסילת ההצעה. במכתב לוואי או בכל דרך אחרת עלול

 בשום מקרה אין להגיש את ההצעה בדואר אלקטרוני או בפקס. .7.9
 
 הצהרות המציע: .8
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הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה ואישור שכל פרטי המכרז  .8.1
ומסמכי המכרז לרבות החוזה ידועים ונהירים למציע, וכי המציע קיבל את מלוא המידע 

הנתונים, הפרטים והעובדות ובכלל זה מהות השירותים, מבין ויודע  הנדרש, בחן את כל
את כל התנאים הנדרשים לביצוע השירותים והסכים להם בהתאם להצעתו. כמו כן, 
הגשת ההצעה כמוה כהצהרה, כי יש למציע את כל הידיעות, הכישורים והסגולות 

א עומד בכל התנאים המקצועיות והאחרות הדרושים למתן שירותים נשוא המכרז, כי הו
 -המקדמיים האמורים דלעיל, וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לתת את השירותים

 הכול כמפורט במסמכי המכרז.
 
כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז  .8.2

 ו/או ההסכם לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע.

 

אסור למציע למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות ו/או להשמיט את מסמכי המכרז ו/או תנאי  .8.3
כלשהו מתנאי המכרז. המשתתף מסכים כי בכל מקרה של שינוי ו/או תוספת ו/או 
השמטה שייעשו במסמכי ההזמנה / המכרז או כל הסתייגות לגביהם )להלן: השינוי(, בין 

ואי ובין בכל דרך אחת, רשאית תהא העירייה אם ע"י תוספת בגוף המסמכים, במכתב לו
לפסול את הצעת המציע למכרז, או לראות בשינוי כאילו לא נכתב ולהתעלם ממנו, או 
לראות בשינוי כאילו מהווה פגם טכני בלבד, או לדרוש מהמציע לתקן את השינוי ובלבד 

ין שלא יהיה בשינוי כדי לשנות את מחיר ההצעה או פרט מהותי בה. ההחלטה ב
האפשרויות דלעיל נתונה לשקול דעתה הבלעדי של העירייה. אם המציע יסרב להסכים 
להחלטת העירייה, רשאית העירייה לפסול הצעתו ו/או לחלט את הערבות הבנקאית 

 שהוגשה על ידו.
 
 הבהרות ושינויים מסמכי המכרז: .9
 

 באם ימצא משתתף שרכש את מסמכי המכרז סתירות, שגיאות או שיהיה לו ספק  .9.1
שהוא בקשר למובן המדויק של איזה סעיף או פרט ו/או המבקש לקבל תשובות יגיש 
שאלותיו, בכתב ויוודא קבלתן  למנהל מחלקת הרכש, מר דוד לוי  לא יאוחר מיום 

, תשובה  davidl@Dimona.muni.ilבאמצעות דוא"ל:   14:00עד השעה  29.6.2021
 תשלח בכתב לכל המשתתפים במכרז.

 

פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק -כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל .9.2
 תחייבנה את העירייה. –תשובות בכתב 

 

העירייה רשאית, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, להכניס שינויים  .9.3
רז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים ותיקונים במסמכי המכ

והתיקונים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז, יובאו, בכתב, לידיעת כל רוכשי 
ידי -מייל לפי הפרטים שנמסרו על-מסמכי המכרז בדואר רשום או בפקסימיליה או באי

 צעתו. ידו לה-מי שרכש את מסמכי המכרז, יחתמו ע"י המציע ויצורפו על
 

למען הסר ספק מובהר כי העירייה תהא רשאית גם להאריך את המועד האחרון להגשת  .9.4
לפי שיקול דעתה הבלעדי, ההצעות ואף לחזור ולהאריך את המועד הנ"ל מספר פעמים, 

 רסמה על כך הודעה בכתב. ובלבד שפ
 

 רכוש העירייה –מסמכי המכרז  .10
 

הבלעדי, והם נמסרים למציעים למטרת הגשתם  מסמכי המכרז הינם רכושה של העירייה וקניינה
לעירייה עפ"י מכרז זה ולא לשום מטרה אחרת, מקבל מסמכי המכרז לא יעתיק אותם ולא ישתמש 

 בהם אלא למטרת הגשת הצעתו.
 

 
 :בחינת ההצעות ושקלול הנקודות .11
 

 ההצעות תיבחנה על פי ניקוד משוקלל של מרכיבי מחיר ואיכות. .11.1
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 אשר יוענקו על בסיס שיעור ההנחה הגבוה ביותר שיוצע ע"י  , נקודות 80 :  מחיר  -
 100 -, ההנחה הגבוהה ביותר תזכה את המציע ברכיב זה בהמשתתפים

 נקודות, כאשר המציע הבא אחריו ינוקד באופן יחסי לשיעור ההנחה.
 

 אשר יוענקו על בסיס התרשמות כללית מהמציע לאחר קיום  נקודות 20 :איכות -
 .אישיראיון   

 
להוכחת סעיף זה יידרש המציע להציג המלצות וכל מסמך שימצא לנכון, לרבות 
רשימת ממליצים, פרטי אנשי הקשר מטעם הממליצים , ועדת המכרזים תהא רשאית 

 לפנות לממליצים על מנת להתרשם מהמציע.
 

 העירייה רשאית להתחשב בין היתר ביכולתם הכספית של המציעים והעירייה תהיה  .11.2
ית לדרוש מהמציעים פרטים ו/או הבהרות נוספות לרבות בדבר יכולותיהם רשא

, לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות. בנוסף ו/או המקצועיות הכספיות
 לגופים נוספים להם נתן המציע שירותים, לברר אודותיו. לפנות העירייה תהיה רשאית

 

יבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר למרות כל האמור לעיל ולהלן, העירייה אינה מתחי .11.3
 או כל הצעה בכלל והיא רשאית לבטל את המכרז, ו/או לא לחתום על החוזה ו/או לא 

ולמשתתפים במכרז לא לבצעו מכל סיבה שהיא בהתאם לשיקול דעתה המלא והסופי, 
 תהא כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא.

 
הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו  אי הגשת הצעת מחיר ו/או השלמת מקום .11.4

במסמכי המכרז ו/או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף 
 המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולה לגרום לפסילת ההצעה.

 
 :חובת הזוכה במכרז .12

 
 עותקי החוזה ולהמציא "( יהא עליו לחתום על כלהזוכהזכה המציע במכרז )להלן: " .12.1

ימים מתאריך הודעת העירייה  5לתנאי המכרז והחוזה וזאת תוך  ויתר מסמכים בהתאם
 לזוכה בדבר זכייתו במכרז, וכתנאי לחתימת החוזה.

 
כולו או חלקו, תהא רשאית  . לעיל12.1בסעיף לא ימלא הזוכה אחר התנאים האמורים  .12.2

"י המציע כפיצוי מוסכם מראש וכן העירייה לחלט את הערבות הבנקאית שהומצאה ע
תהא רשאית לבטל את זכייתו של הזוכה ולהתקשר עם מציע אחר וזאת עפ"י שיקול 
דעתה הבלעדי. לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או  תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרותה 
של העירייה עם מציע אחר במקומו. התקשרה העירייה  עם מציע אחר כאמור לעיל, 

הזוכה לשלם לעירייה את ההפרש שבין ההצעה שנבחרה על ידי העירייה לבין מתחייב 
 הצעתו הוא.

 
לעיל כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העירייה כנגד  .12.2בסעיף אין כאמור  .12.3

 הזוכה בגין הפרת ההתחייבות שנטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז.
 

בינה לבין  וכה במכרז ובכל שלב בהתקשרותהעירייה תהא רשאית, מרגע זכיית הז .12.4
, לדרוש מהזוכה להמציא לה אישורים על קיומן של פוליסות ביטוח ואחריות הזוכה
 דרישת העירייה. ומיד עם והזוכה יהא חייב להציגן בהתאם   אישית

 
 :עיון במסמכי המכרז .13

 

 לתקנות (ט)22 בתקנה לקבוע בהתאם במכרז שהפסיד למציע תאפשר המכרזים ועדת .13.1
 הפסוקה. להלכה ובהתאם, 1987 – ח"תשמ(, מכרזים) -העיריות

 

 צירף ולא כסודיים מסמכיו סימן לא, המתחרים לעיון עותק להצעתו צרף שלא מציע .13.2
 אם, אחרים מציעים לעיון ההצעה למסירת שמסכים כמי יראוהו המתחרים לעיון עותק
 .במכרז כזוכה יוכרז
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 גם סודיים בהצעה אלה שחלקים בכך הודאה מהווה כסודיים בהצעה חלקים סימון .13.3

 העיון זכות על מראש מוותר שהמציע ומכאן, האחרים המציעים של בהצעותיהם
 .האחרים המציעים הצעות של אלה בחלקים

 המכרזים ועדת של הינו המציעים של העיון זכות היקף בדבר הדעת שיקול כי יודגש .13.4
 המידה ולאמות עיון לדיני, המכרזים לדיני בהתאם זה בנושא תפעל אשר בלבד

 .מנהלית רשות המחייבות
 

  שהזוכה הזוכה בהצעת המפורטים בחלקים עיון לאפשר המכרזים ועדת החליטה .13.5
 כך על להשיג לו ותאפשר, לזוכה התראה המכרזים ועדת כך על תיתן, כסודיים הגדירם

 .העניין נסיבות את ההולם זמן פרק בתוך בפניה
 

 מסירת בטרם הזוכה למציע הועדה תודיע, ההשגה את לדחות המכרזים ועדת החליטה .13.6
 .המבקש לעיון החומר

 
 :תקופת ההתקשרות .14

( 12בת שנים עשר )ההתקשרות בין העירייה ובין המציע הזוכה תהיה לתקופה  .14.1
 שתחילתה מיום תחילת ההסכם. חודשים

 

 בארבע תקופותהעירייה תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך הסכם זה  .14.2
חודשים כל תקופה, כל הארכה כאמור תעשה בהודעה בכתב  12( נוספות של עד 4)

 ( שנים.5על חמש ) לא תעלהומראש. מובהר כי סך כל תקופת ההתקשרות 
 

למרות האמור לעיל, תהא רשאית העירייה בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי להביא  .14.3
     ימים מראש 30הודעה למציע הזוכה בכתב, את תוקף ההתקשרות לסיומה על יד מתן 

) להלן :"ההודעה"(. ניתנה הודעה כאמור, תסתיים ההתקשרות במועד הנקוב בהודעה 
ולמציע הזוכה לא תהיה כל טענה בעניין זה ) בכפוף לתשלום התמורה המגיעה לזוכה 

 בגין השירותים שבוצעו בפועל על ידו עד למועד סיום תקופת ההתקשרות(.

 
 לי:כל .15

 
להם  מילים וביטויים, ככל שלא הוגדרו במסמכי המכרז תהא להם המשמעות שיש  .15.1

, בפקודת 1993 –תשנ״ג   , בתקנות חובת המכרזים, 1993 -בחוק חובת המכרזים, תשנ״ב 
, אלא אם כן משתמע מלשון הכתוב או 1981 -הפרשנות או בחוק הפרשנות, התשמ״א 

 מהקשרו מובן אחר.
 

דבר בטלותו של תנאי במכרז, אין בהם כשלעצמם כדי לפגוע בתוקפו ביטול או קביעה ב .15.2
 של המכרז או של תנאי אחר מתנאיו.

 
יש  ההסכם המצורף למכרז זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.  .15.3

המשלים זה את  לראות את המכרז ואת ההסכם המצורף לו )על נספחיו( כמסמך אחד
 זה.

 
בין נוסח המכרז לבין נוסח ההסכם יעשה מאמץ ליישב בין שני  בכל מקרה של סתירה .15.4

 הנוסחים.
 

 בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח המכרז לבין נוסח ההסכם יגבר נוסח ההסכם. .15.5
 

לשון  –לשון רבים במשמע, ולהיפך. כל האמור בלשון זכר  -כל האמור בלשון יחיד  .15.6
 נקבה במשמע, ולהיפך.
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 חתימה וחותמת המציע_____________ 

 
 ובנספחיו הן למטרות נוחות ואין להשתמש בהן לצרכי כותרות הסעיפים במכרז .15.7

 פרשנות.
 

 הצעה תכסיסנית: .16

 
 הצעה תכסיסנית או שיש בה משום חוסר תום לב או הצעה שמניתוח שלה עולה כי היא הפסדית

או שאין לה בסיס כלכלי לדעת ועדת המכרזים, תיפסל, מובהר כי הצעות חריגות או בלתי 
 .סבירות בסעיפים שונים של המפרט הטכני ו/או הצעת המחיר יכולות להיחשב כתכסיסניות

 
 :ביטול ודחיה .17

את המכרז בכל שלב, ולמציעים לא תהיה  ואו לצמצם  ועדת המכרזים רשאית לבטל או לדחות
דרוש את אכיפתו או לדרוש השבת הכספים שהוצאו עם עריכת המכרז ו/או  כל פיצוי זכות ל

 אחר.
 

 :סמכות שיפוט .18
סמכות השיפוט המקומית לגבי מכרז זה וההסכם המצורף לו נתונה לבית המשפט המוסמך 

 בדימונה או בבאר שבע  בלבד לפי העניין.

 
 
 

 בני ביטון                                                                                                                  
 ראש עיריית דימונה
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 חתימה וחותמת המציע_____________ 

 
 
 

 'מסמך ב
 

   והצעת המציע הצהרת
 

 לכבוד: עיריית דימונה 
 

     2021/52 מכרז פומבי מס'הנדון: 
 

בהמשך למסמכי ההזמנה להציע הצעות והמכרז שבנדון ולאחר שקראתי ועיינתי בהם במלואם 
 וחתמתי/נו עליהם כמתחייב ממסמכי המכרז, הנני/אנו מגיש/ים בזה הצעת מחיר למתן שירותי

 דימונה:קצין בטיחות בתעבורה 
 

באופן מלא מקצועי  ובהסכם הנלווה לו לספק את כל השירותים כאמור במסמכי המכרזהנני מציע 

: של _____________ ש"ח )ובמיליםסך משרה מלאה תמורת ובהיקף של 

 .בתוספת מע"מ כחוק חודש_________________ש"ח(, ל

 
 

 הצהרה והתחייבות 


אני הח"מ, לאחר שקראתי, הבנתי את כל האמור במסמכי המכרז על פרטיהם ונספחיהם ללא יוצא 
 מצהיר בזה בכתב כלהלן:מן הכלל, 

 הנני עומד בכל תנאי המכרז ודרישותיו.  .1

 
הגשת הצעתי והשתתפותי במכרז כמוהם כהצהרה ואישור שכל פרטי המכרז ומסמכי  .2

את  תיהמכרז לרבות החוזה ידועים ונהירים לי, וכי קיבלתי את מלוא המידע הנדרש, בחנ
מבין ויודע את כל וכי אני   כל הנתונים, הפרטים והעובדות ובכלל זה מהות השירותים, 

. כמו כן, הגשת ילהם בהתאם להצעת םומסכיהתנאים הנדרשים לביצוע השירותים 
ההצעה כמוה כהצהרה, כי יש בידי את כל הידיעות, הכישורים והסגולות המקצועיות 

וא המכרז, כי עומד בכל התנאים המקדמיים והאחרות הדרושים למתן שירותים נש
הכול כמפורט במסמכי  -האמורים דלעיל, וכי מסוגל מכל בחינה שהיא לתת את השירותים

 המכרז.
 

ואהיה זכאי רק לתמורה הנ"ל  ולא אבוא בדרישות  הינה סופיתהתמורה המוצעת על ידי     .3
ו/או בתביעות לתוספת תמורה או שכר ראוי ו/או החזר הוצאות ו/או תוספות מכל מין וסוג 

והתמורה או התייקרויות  לרבות בגין הצמדה שהוא בגין מתן השירותים על פי מכרז זה, 
 .וכל כיוצ"ב דלעיל לא תשתנה מכל סיבה שהיא לרבות שינויים בשכר עובדים

 

. משרה מלאהיהיה בשיעור של העבודה הכרוכה במתן השירותים ידוע לי כי היקף שעות     .4
 משרה מלאהשל יפחת מהיקף השעות ה הכרוכה במתן השירותים עבודהככל והיקף שעות 

   .לפי היקף שעות בפועלתופחת התמורה  החודשית באופן יחסי 
 

הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי  ידוע לי כי כל טענה בדבר טעות או אי .5
 המכרז ו/או ההסכם לא תתקבל לאחר הגשת הצעת ההצעה.

 

כי חל איסור למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות ו/או להשמיט את מסמכי המכרז ו/או ידוע לי  .6
כי בכל מקרה של שינוי ו/או תוספת ו/או השמטה  הנני מסכים תנאי כלשהו מתנאי המכרז.

במסמכי ההזמנה / המכרז או כל הסתייגות לגביהם )להלן: השינוי(, בין אם ע"י  שייעשו
תוספת בגוף המסמכים, במכתב לוואי ובין בכל דרך אחת, רשאית תהא העירייה לפסול את 
הצעתנו למכרז, או לראות בשינוי כאילו לא נכתב ולהתעלם ממנו, או לראות בשינוי כאילו 

וש מהמציע לתקן את השינוי ובלבד שלא יהיה בשינוי כדי מהווה פגם טכני בלבד, או לדר
לשנות את מחיר ההצעה או פרט מהותי בה. ההחלטה בין האפשרויות דלעיל נתונה לשקול 
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 חתימה וחותמת המציע_____________ 

דעתה הבלעדי של העירייה. במקרה של סירוב להסכים להחלטת העירייה, רשאית העירייה 
 .לפסול הצעתו ו/או לחלט את הערבות הבנקאית שהוגשה על ידו

זו על מצגים, פרסומים, אמירות או הבטחות כלשהם שנעשו בעל  יבהצעת תי לא הסתמכ  .7
פה  על ידי העירייה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, אלא על האמור במסמכי המכרז בלבד. 

ציג כל תביעות או אמסכים לכל האמור במסמכי המכרז ולא  ימצהיר בזה, כי אנ יכן הננ
 מוותר בזאת מראש על טענות כאמור.  ייעה ו/או אי הבנה ואנדרישות המבוססות על אי יד

 

זו עונה על כל הדרישות  יאני עומד בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז והצעת  .8
את מתן השירותים בהתאם לתנאים שבמסמכי  ימקבל על עצמ ישבמסמכי המכרז, ואנ

 המכרז.  
 

 הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם מציעים אחרים.  .9
 

   90או לשינוי, ותהא תקפה במשך  זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול יהצעת .10
)תשעים( יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. ידוע לי, כי העירייה תהא רשאית 

אריך הצעתי   זו א)ששים( יום נוספים, וכי אם לא  60לדרוש הארכת תוקף ההצעה למשך 
, תיפסל הצעתי זו, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית שלכשיידר

 י כל דין.  פ-פי המכרז ו/או על-העירייה על
 

 -לראות בהצעתי זו משום הצעה בלתיא העירייה זכאית, אך לא חייבת, אני מסכים, כי תה .11
י העיריה ובקבלתה על יד  1973 –לחוק החוזים )חלק כללי(, תשל"ג  3חוזרת, כאמור בסעיף 

 לעיל(.  7)בכפוף לסעיף בינהלייכרת הסכם מחייב ביני  ה
 

 הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי  נו : הצעת ככל שהמציע הינו תאגיד .12
התאגיד בשמו מוגשת ההצעה, כי אני זכאי לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין    כל 

 פי דין או הסכם לחתימתי על הצעה זו. -מניעה על
 
 
 

 את משמעותה המלאה של הצהרתי זו: תיולראיה באתי על החתום לאחר שהבנ
 
 
 
 ם המציע: ____________________________ ח.פ. / ת.ז. ___________________ ש

כתובת: _______________מייל : ___________________ טל: _____________ פקס' : 
 איש קשר: _______________ טל' נייד : ___________ _______________________ 

 _______חתימה:_______________  תאריך ________ 
 
 

 להגשת הצעה ע"י תאגיד -אישור עו"ד 
 

עו"ד של ___________________ )להלן: "המציע"( מאשר בזה כי   אני הח"מ ________
______________________________ בפני על הצהרה זו ה"ה  ם/וחת __________ביום 

על פי מסמכי  בשם המציע, כי נתקבלו אצל המציע כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים
ההתאגדות של המציע ועל פי כל דין לחתימת המציע על הצהרה זו  וכי חתימת ה"ה המפורטים 

 לעיל מחייבת את המציע.
 
 

 חתימה________________חותמת                                                תאריך __________
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 חתימה וחותמת המציע_____________ 

 
 להגשת הצעה ע"י יחיד -אישור עו"ד 

 
    _______________עו"ד של   _______________אני הח"מ 

 
 חתם בפני המציע על הצהרה זו.__________ )להלן: "המציע"( מאשר בזה כי ביום 

 
 
 
 
 

 חתימה________________ חותמת______________           תאריך __________
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 חתימה וחותמת המציע_____________ 

                                                                                                              מסמך ג'

 בנקאיתערבות  כתב         
 הצעה( -)ערבות השתתפות                  

 לכבוד:
 עיריית דימונה

 )להלן: "העירייה"(
 

 הנדון: ערבות בנקאית מס' ______________
 

"( מס' ת.ז /ח.פ /ח.צ _______________ הנערב) " -על פי בקשת __________ להלן    .1
מרחוב __________________ ) כתובת מלאה כולל מיקוד(, אנו ערבים בזאת באופן 
בלתי חוזר בקשר למילוי כל התחייבויותיו של הנערב  הנובעות מהשתתפותו במכרז פומבי 

, לשלם לכם כל סכום שתדרשו מאת טיחות בתעבורהקצין במתן שירותי ל 25/2021מס' 
בתוספת הפרשי ( ₪חמשת אלפים  )במילים:  ש"ח 5,000 הנערב עד לסכום כולל של 

הצמדה בגין עליית מדד המחירים לצרכן ) כללי( )תוספת של מדד חיובי בלבד(, כפי 
ה ידוע "( בין המדד שהיהמדדשמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  )להלן: "

ביום הגשת ההצעות למכרז לבין המדד שיהיה ידוע במועד חילוט הערבות              )להלן: 
 "(.סכום הערבות"

 

דלעיל בפעם  1אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום המפורט בסעיף     .2
אחת או במספר דרישות שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד ובתנאי 

 שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל בסכום הערבות.

 
לעיל תוך שבעה  1ף אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך המפורט בסעי    .3

( ימים מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו חתומה על ידי מנכ"ל העירייה 7)
ו/או גזבר העירייה, וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את 
דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, מבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי 

לנערב במכרז בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש  שיכולה לעמוד
 תחילה את סכום הערבות מאת המציע הנערב.

 
 לדרישתכם כאמור לעיל עליכם לצרף כתב ערבות זה.    .4

 
 )כולל(.   30.9.2021ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום    .5

 
תוקף ערבות זו ניתנת להארכה בהודעה בכתב של העירייה באופן חד צדדי לבנק, בלא צורך     .6

בקבלת הסכמת הנערב, לתקופות נוספות של שנים עשר חודשים נוספים )כל אחת מהן( 
 דלעיל. 5מהמועד הנקוב בסעיף 

 
כל דרישה על פי ערבות זו, צריכה להתקבל לא יאוחר מתאריך תם תוקפה של הערבות     .7

לעיל ו/או לאחר חלוף המועד האחרון לתוקף הערבות לאחר התקופה  5כנקוב בסעיף 
 דלעיל. 6הנוספת )באם הוארכה( כאמור בסעיף 

 
 לאחר מועד זה תהיה ערבותנו בטלה ומבוטלת.

 
 המחאה או להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.ערבות זו איננה ניתנת ל    .8

 
 בכבוד רב,           
           ________________ 
 שם הבנק.                     

 
 

 של ה"ה ___________ וחותמת הסניףטופס זה חייב בחתימה + חותמת אישית 
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 חתימה וחותמת המציע_____________ 

 'דמסמך 
 

 
 הצהרה בדבר כשירות וניסיון המציע

 
 להלן:"המציע"( מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:___ ) אני הח"מ _______

 
( 5המציע ואם המציע הינו תאגיד אז קצין הבטיחות מטעמו, הינו בעל ניסיון מוכח של חמש )

שנים לפחות בעבודה ו/או מתן שירותים מקצועיים  כקצין בטיחות בתעבורה ברשויות מקומיות 
 ו/או גופים בעלי תמהיל רכבים זהה לרכבי עירייה.

 
הוכחת העמידה בתנאי הסף כאמור לעיל מצ"ב קורות חיים, תעודות אקדמיות / מקצועיות לשם 

 ותעודות סיום קורסים רלוונטיים.
 

 כמו כן, הריני להצהיר על ניסיוני המקצועי כמפורט להלן:
 

שם הגוף לו ניתנו  מס"ד
 השירותים

מועד מתן 
 השירותים 

 )חודש ושנה(

מהות העבודות 
) יש לפרט  שבוצעו

 כל שניתן(כ

פרטי איש קשר 
 לבירור פרטים 

)שם מלא + מס' 
טלפון ישיר + 
 כתובת דוא"ל(

  
 
 
 

   

  
 
 
 

   

  
 
 
 

   

  
 
 
 

   

 

 
 

    

 
 

יש לצרף אישורי העסקה הכוללים בין היתר את תקופת העבודה, היקף משרה,  -
 תיאור תמציתי של תוכן התפקיד ומכתבי המלצה )אם ישנם( בסגנון חופשי.

 
 

 אישור עו"ד / רו"ח

___________ עו"ד / רו"ח, מאשר בזאת כי ביום _____________ הופיע בפני מר / אני הח"מ,

/ המוכר/ץ לי  ז שמספרה ___________________אשר זיהתיו/ה באמצעות ת"גב' _______

באופן אישי, וכי לאחר שהזהרתיו /ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי אם לא תעשה כן יהיה /תהיה 

 צפוי/ ה לעונשים הקבועים בחוק , אישר /ה נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/ מה עליה בפני

______________       _______________ 

 חתימה וחותמת         תאריך
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 חתימה וחותמת המציע_____________ 

 'המסמך         

 הסכם התקשרות

 קצין בטיחות  בתעבורה" מתן  שירותי"

 

    2021  שנת        לחודש                  שנערך ונחתם ביום           
 

 בין           
 

 עיריית דימונה
     (או "העירייה" )להלן "המזמין"      

 
 לבין        

 
 ____________ ת.ז.___________

 רח' __________________              
 ניש מצד   "(קצין הבטיחות )להלן "                   
 
 

קצין בטיחות בתעבורה  שירותיולעיריית דימונה מאושר תקציב מתאים לצורך רכישת  הואיל
 .             משרה מלאהבהיקף של 

 
מך להעניק לצורך והעירייה מעוניינת לרכוש את כל השירותים שקצין הבטיחות מוס והואיל 

קיום החוקים, התקנות והדינים הנוגעים לבטיחות כלי הרכב שברשותה בהתאם 
 ת משרד התעבורה)להלן: "השירותים"(.להנחיו

 
וקצין הבטיחות הגיש את הצעתו לאספקת השירותים לעירייה והעירייה קבעה  הצעתו  והואיל 

 היא ההצעה הזוכה. 
 

לספק את  המקצועי הניסיוןוהכישורים  ההסמכה,כי הוא בעל  ,וקצין הבטיחות מצהיר והואיל
 ומצהיר אין שום מניעה לאספקת השירותים על ידו. ברמה הגבוהה ביותר השירותים

 
 וקצין הבטיחות לאחר שבחן את התנאים לעיל  הסכים להתקשר עם העירייה בהסכם זה.  והואיל 

  
לאספקת השירותים ולהסדיר את תנאי צדדים מעוניינים להתקשר בניהם בנוגע וה והואיל

 ההתקשרות.
 
 
 

 לפיכך, הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:    
 
 .מההסכם ותנאי מתנאיוחלק בלתי נפרד  יםמהוו ונספחיו המבוא להסכם זה .1
 
 הגדרות ופרשנות .2

אם מצוינת כוונה  בהסכם זה יהיו למונחים שלהלן הפירושים שלצידם, אלא 2.1
 אחרת:

 
ו/או  דימונהמנהל אגף שפ"ע בעיריית עיריית דימונה באמצעות   "המזמין" 

 אחר שימונה ע"י המזמין. אדם  או כל   מהנדס העיר
 

 קצין הרכב של העירייה.  " מנהל/מפקח"
 

             
כל השירותים שקצין בטיחות בתעבורה מוסמך לתת לשם  "השירותים"     

עמידת העירייה וכלי הרכב שבשירותה יעמדו בהנחיות משרד 
התעבורה או בחוקי מ"י בתקנות ובהנחיות על פי כל דין, וכן 
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 חתימה וחותמת המציע_____________ 

פיקוח ומעקב אחר תקינות ובטיחות כלי הרכב של העירייה, 
תעבורה, פיקוח על הנוהגים בכלי הרכב של העירייה על פי דיני ה

ייזום והדרכה והסברה לנהגים ולעובדי עירייה רלוונטיים 
אחרים בנושא בטיחות כלי הרכב השונים ונהיגה נכונה לפי דיני 
התעבורה, פיקוח על הסעות ילדים, סיוע וייעוץ למהנדס העירייה 

 בנושאים של הסדרי תנועה ובטיחות בדרכים וכיוצ"ב.  
 

 
  

 ה  ומהווים חלק בלתי ניפרד ממנו:המסמכים להלן מצורפים להסכם ז .3
 

 .תצהיר על קיום תנאים וחובות כלפי עובדים  -נספח א' 
הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים והעדר קרבה לנבחרי הציבור ועובדי   -נספח ב'

  .העירייה
 תצהיר בדבר אי תאום הצעה במכרז.   -נספח ג' 
 התחייבות לשמירת סודיות.  -נספח ד' 

 

 ותקופתה ההתקשרות .4
 השירותיםעבור העירייה את  לספק ולבצע עצמו על מקבלקצין הבטיחות  4.1

על כל המשתמע מכך וכל העבודות הכרוכות בכך  זה הסכם לתנאי בהתאם
) לרבות  1961 –בהתאם לדרישות משרד התחבורה, תקנות התעבורה, תשכ"א 

תפקידי קצין הבטיחות בתעבורה( ובהתאם  -2019- , התשע"ט6תיקון מס' 
 להוראות כל דין.

  תוך הקדשת מלוא  השירותיםקצין הבטיחות מתחייב לבצע עבור המזמין את  4.2
המאמצים לשם מילוי התחייבויותיו כלפי המזמין והוא מתחייב לפעול הזמן ו

לותיו לשם כך ביושר, בנאמנות ובמומחיות לטובת המזמין תוך ניצול מלוא יכו
 וכישוריו המקצועיים.

קצין הבטיחות מתחייב בזה לבצע עבור המזמין את השירותים ולדאוג לקבלת  4.3
לאישורם של כלי הרכב של העירייה ועמידתם בהוראות  םהרלוונטייהאישורים 

שימוש בכלי הרכב או כל  מעשייתכל דין ובאופן שלא תהיה כל מניעה לעירייה 
 מניעה או הגבלה אחרת.

על פי חוזה זה  הבטיחות מאשר בזאת כי ידוע לו שבמסגרת השירותיםקצין  4.4
יהיה עליו לשתף פעולה ולתאם עבודתו עם קצין הרכב של העירייה ועובדי 
עירייה אחרים כמו נהגים. קצין הבטיחות מתחייב למסור ליועצים כאמור את 

ם כל הנתונים הדרושים לתכנון ולביצוע הפרויקט וכן לקבל מהם את הנתוני
ם והכל באופן שהשירותים המבוצע על ידו יהיה תואם ומשולב עם יהרלבנטי

  כל התוכניות והתכנונים אשר מבוצעים על ידי היועצים. 
    

להסרת ספק מובהר בזאת כי קצין הבטיחות אחראי באופן מלא לתאום מתן  4.5
השירותים עם קצין הרכב של העירייה, ויהיה אחראי למלא את כל המסמכים 

 והטפסים שידרשו לשם קבלת האישורים השונים המתחייבים על פי כל דין .

אישר בא כח המזמין או קצין הרכב תכניות או מסמכים הקשורים בשירותים  4.6
ואשר הוכנו על ידי קצין הבטיחות בהתאם לחוזה זה, לא ישחרר האישור 

 ו.האמור את קצין הבטיחות מאחריותו המקצועית לביצוע השרות או חלק ממנ

 :צוות העבודה של קצין הבטיחות 4.7

והוא יהיה אחראי על ______ __נתן על ידי קצין הבטיחות יהשרות י  4.7.1
 ביצוע עבודות השירותים בהתאם לחוזה זה.

דים  של קצין הבטיחות, ככול שקצין הבטיחות רשאי על פי ובצוות הע 4.7.2
כל דין לבצע את השירותים באמצעות עובדיו, יכלול בכל עת אנשים 
בהרכב ובמספר כנדרש לביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה במלואן 

 ובמועדן. 



 
 

18 

 חתימה וחותמת המציע_____________ 

רשאי להורות  לעיל, יהא המנהל 4.7.2מבלי לגרוע מהאמור בסעיף   4.7.3
חליף כל אחד מאנשי צוות עבודתו על פי שיקול דעתו לקצין הבטיחות לה

הבלעדי והמוחלט, ללא צורך במתן הנמקה, בכל עת, זאת מבלי 
שהמזמין ישא בכל אחריות כלפי קצין הבטיחות או כלפי מי מאנשי 

 צוותו כאמור, בגין כך.

קצין הבטיחות לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת תהא הסיבה אשר תהיה  4.7.4
על פי  יווהתחייבויותה בחוזה, בגין מתן השירותים מעבר לזו הקבוע

 הסכם זה.

קצין הבטיחות מצהיר, כי ידועים לו כל החוקים והדינים החלים על מתן   4.8
השירותים  וכן ידועים לו הפרטים והתנאים הדרושים לצורך מתן השירותים. 
לרבות מילוי הטפסים לצורך קבלת כל האישורים הנדרשים מאת כל רשות או 

 ציבורי.  גוף

כמו כן ידועים לו כל התקנים, הנהלים, התקנות והחיקוקים הרלוונטיים 
לביצוע השירותים וכי בידיו כל הנתונים העובדתיים והמשפטיים הדרושים 
לביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה וכל דבר אחר העשוי להשפיע על מתן 

 השירות.
 

זכויות הקניין הרוחני וזכויות  כן ידוע לקצין הבטיחות והוא מסכים כי כל-כמו
היוצרים, לרבות הזכות המוסרית,  הקשורים לביצוע השירותים הינם של  
העירייה לבדה. למען הסר ספק  קצין הבטיחות מוותר בזה לטובת העירייה על 

 הזכות המוסרית ככול שעומדת לו כזאת .
 

חודשים. העירייה בלבד תהא רשאית  12תקופת ההתקשרות היא למשך  4.8
חודשים  12פעמים כל פעם לתקופה של  4להאריך את תקופת ההתקשרות עוד 

חודשים.  תקופות ההתקשרות יתחדשו ללא צורך בפעולה  60נוספים ובסה"כ ל 
 14אקטיבית מצד העירייה, זולת אם הודיעה העירייה לקצין הבטיחות  בכתב 

 ימים מראש על סיום ההתקשרות. 
 

 התמורה .5
התחייבויות קצין השירותים בתמורה לביצוען המלא והמושלם של כל  5.1

 ן הרוחני הקשורות בהן,יהבטיחות על פי הסכם זה, לרבות מלוא זכויות הקני
תשלום על פי הצעתו ישלם המזמין לקצין הבטיחות לרבות הזכות המוסרת,   

לחודש בצירוף ₪ מדת על ___________ שאושרה בוועדת המכרזים, העו
 להלן:בשיעורים ובתנאים כמפורט מע"מ 

 כנגד קבלת חשבונית מס כדין.שקלים חדשים כל התשלומים יבוצעו ב 5.2

בכפוף וייפרע על ידי המזמין  אשר ,כנגד הגשת חשבוןצעו התשלומים יבו 5.3
מנהל ולאחר מכן ע"י גזבר המזמין. מובהר ומוסכם, לבדיקתו ואישורו בידי ה

ימים  20שוטף + ישולם לקצין הבטיחות תוך  כאמורחשבון שיאושר  י כלכ
 ן ע"י המנהל. -מאישור הח

השירותים או עבור ה זכאי להחזר הוצאות עבור ביצוע לא יהי קצין הבטיחות 5.4
המוסמכות, או שמסר או שלח  לכל אדם לרבות למזמין, לרשויות מסמכים 

 למנהל.

למען הסר ספק, מוצהר ומוסכם בזה, כי התמורה הנזכרת בסעיף זה לעיל הינה  5.5
לרבות , לא יהא זכאי לכל תמורה נוספתוכי קצין הבטיחות  סופית ומוחלטת

התייקרויות לרבות בגין הפרשי הצמדה וריבית או כל , בגין החזר הוצאות
זמין יהיה רשאי להוסיף כלי רכב תוספת תהא הסיבה אשר תהיה. מובהר כי המ

ונהגים זאת מבלי שהוספה כאמור תזכה את קצין הבטיחות בתוספת תשלום 
 מכל סוג שהוא.

עם קבלת כל הכספים שאושרו לקצין הבטיחות כמפורט בחוזה זה יחשב הדבר  5.6
כאילו קיבל קצין הבטיחות מהמזמין את מלוא התמורה לה הוא זכאי בגין 

זה ולא תהינה לו כל טענות ו/או תביעות לתשלום כספים השירותים על פי חוזה 
  נוספים ו/או תמורה נוספת.
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 לוחות זמנים .6

מודע למועדים וללוחות הזמנים למתן השירותים ובהתאם לכך קצין הבטיחות  6.1
 למתן השירותים ולביצוע כל עבודות השירותים במהירותקצין הבטיחות  יפעל 

רבית וברציפות ובכפוף להוראות המזמין ולאישוריו בדבר ביצוע כל שלב המ
משלבי השירותים המפורטים לעיל. קצין הבטיחות יפעל למתן השירותים 

 שיקבעו ע"י המזמין. וסדר העדיפויות בהתאם ללוחות הזמנים 

  וכמתחייב על פי כל דין. במשך זמן סביר את השירותיםקצין הבטיחות יבצע  6.2

 וזכויות יוצרים ומסמכיםתכניות  .7

מוסכם במפורש כי כל התכניות, הדגמים, המפות, התשריטים, המפרטים,  7.1
או  השירותיםכין קצין הבטיחות לצורך מתן יהחישובים והמסמכים ש

במהלכם הינם קניינו הבלעדי של המזמין ולקצין הבטיחות אין כל זכות בהם, 
מובהר ומוסכם כי התמורה . והזכות המוסרית לרבות זכויות יוצרים מכל סוג

המשולמת לקצין הבטיחות לפי הסכם זה כוללת, לכל דבר ועניין, גם תשלום 
לקצין הבטיחות בתכניות ו/או , והזכות המוסרית שיש עבור כל זכות יוצרים

הדגמים ו/או במפות ו/או בתשריטים ו/או במפרטים ו/או חומרי הדרכה ו/או 
קצין הבטיחות לצורך מתן השירותים ובחישובים ו/או במסמכים שהכין קצין 

 .מוותר בזה על כל טענה הנובעת מזכות יוצרים כאמור הבטיחות

קצין הבטיחות ימסור למזמין כל תכנית, דגם, מפה, תשריט, מפרט, חישוב או  7.2
מסמך כאמור מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין. מבלי לגרוע מן האמור 

כל התוכניות, הדגמים, המפות, לעיל, יעביר קצין הבטיחות למזמין את 
 .התשריטים, המפרטים, המסמכים והחישובים כאמור

תכנית, או מסמך כאמור לעיל מנהג החומרים ההמזמין יהיה רשאי לנהוג בכל  7.3
בעלים לרבות שינויים, העתקתם, הפצתם, תיקונם וכיו"ב, ללא כל צורך 

ת מוותר בזה בקבלת הסכמת או אישור קצין הבטיחות לשם כך, וקצין הבטיחו
על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנובעת משינוי, העתקה, הפצה או תיקון 

 כאמור.

מוסכם כי אין לקצין הבטיחות זכות עכבון בכל תכנית, או מסמך שהכין או  7.4
שמצוי בחזקתו או שנמסר לו בקשר לעבודתו, לרבות במקרה של מחלוקת בינו 

  לבין המזמין.

 
 סודיות .8

מתחייב כי הוא וכל עובדיו ו/או מי מטעמו ישמרו על סודיות  קצין הבטיחות  8.1
ולא יעבירו או ימסרו לכל אדם שלא הורשה ע"י שירותים מלאה בכל הנוגע ל

קצין הבטיחות יחתום על . שירותיםהמזמין כל ידיעה או מסמך בקשר ל
 התחייבות לשמירת סודיות כאמור בנספח ד'.

 

 סיום החוזה .9

ים המפורטים להלן, יהא המזמין רשאי להביא חוזה זה לידי בקרות אחד מן המקר 9.1 
סיום מיידי, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת כלשהי וקצין הבטיחות לא  יהא זכאי 
לכל תשלום נוסף מאת המזמין, מעבר לתשלומים שקיבל, וזאת מבלי לגרוע 

 מזכויותיו של המזמין על פי כל דין/או הסכם:

ין התחייבויותיו על פי חוזה זה והפרה זו קצין הבטיחות  הפר איזו מב 9.1.1
 ימים מן המועד בו נדרש לכך בכתב על ידי המזמין. 7לא תוקנה בתוך 

ין, על פי שיקול דעתו הבלעדי, כי על פי מהלך הדברים סבור המזמ 9.1.2
השירותים מתבצעים באופן שאינו מבטיח עמידה ברמה המקצועית 
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ו/או באופן רשלני, הנדרשת ו/או בלוחות הזמנים ו/או התקציבים 
ובלבד שקצין הבטיחות לא נקט בתוך פרק הזמן שנקבע בהתראה 
בכתב שקיבל מאת המזמין בצעדים הדרושים, לפי שיקול דעתו 

 הבלעדי של המזמין, לתיקון הליקוי.

הוצא נגד קצין הבטיחות צו פירוק, או שקיבל החלטה על פירוק   9.1.3
שפתח בעצמו בהליכי מרצון, או ננקטו נגדו הליכי פשיטת רגל, או 

פשיטת רגל, או הוצא נגדו צו כינוס נכסים, או שמונה לו כונס נכסים 
או מפרק זמניים או קבועים, או שהגיע קצין הבטיחות להסדר נושים 
עם נושיו או שהציע להם להגיע להסדר נושים, ובלבד שהצו, 

ימים ממועד  30ההחלטה ההצעה או המינוי כאמור לא בוטלו בתוך 
 ם.נתינת

קצין הבטיחות לא יכול להמשיך במילוי תפקידו מסיבות 
של כוח עליון, פטירה או אובדן כושר עבודה לתקופה 

 ימים רצופים.       14העולה על 

                 

 .סיום החוזה או ביטולו שלא בשל הפרתו על ידי קצין הבטיחות 9.2

בכל עת, מכל סיבה על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה, יהא רשאי המזמין 
שהיא, על פי שיקול דעתו המוחלט, להביא חוזה זה כולו או מקצתו לידי גמר 
על ידי הודעה בכתב לקצין הבטיחות חתומה על ידי מורשה החתימה של 
המזמין, מבלי שיהיה חייב לנמק את החלטתו ומבלי שהדבר יחשב להפרת 

 ת.החוזה על ידו או יחייבו בפיצוי כלשהו לקצין הבטיחו

 :9.2נתנה הודעה כאמור בסעיף        
 יסתיים החוזה במועד שיהיה נקוב בהודעה. 9.2.1

המזמין ישלם לקצין הבטיחות, עד לאותו מועד )גמר החוזה(, את  9.2.2
חלקה של התמורה באותו חודש כפי שתקבע על ידי מנהל בהתחשב 
בשירותים שבוצעו על ידי קצין הבטיחות עד לאותו מועד ולפי לוח 

 הרשום בגוף חוזה זה.התשלומים 

קצין הבטיחות מאשר ומסכים כי התשלום כנ"ל יהווה סילוק סופי  
ומוחלט  של כל תביעה ו/או טענה ו/או נזק ו/או הפסד ו/או אובדן 

ו/או ייגרמו לקצין הבטיחות מחמת  רווח צפוי ו/או הוצאות שנגרמו
 הבאת  החוזה לידי גמר כאמור.

בין הצדדים, כי בכל מקרה של  סיום החוזה על מנת למנוע ספק מוצהר ומסוכם  9.3
מכל סיבה שהיא )לרבות הסיבות המנויות בחוזה זה לעיל( יהיה המזמין רשאי 
למסור את עבודות השירותים כולן או חלקן ו/או את השלמתן, לכל אדם או 
גוף אחרים ולהשתמש לצורך זה במסמכי השירותים, כולם או מקצתם, כראות 

 שכר או פיצוי לקצין הבטיחות. עיניו ללא כל תמורה,
קצין הבטיחות מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם המזמין או מי מטעמו, 
לרבות בביצוע חפיפה הולמת וראויה עם קצין הבטיחות החדש שנבחר על ידי 
המזמין, לרבות העברת כל המסמכים, חומרים, חישובים ועבודות שנעשו על 

לא תזכה את קצין הבטיחות בתשלום נוסף ידו כאמור בחוזה זה. חפיפה כאמור 
ימים מיום הודעת המזמין על  30כלשהו, והיא תבוצע בשלמותה עד תום 

הפסקת מתן השירותים. קצין הבטיחות לא יהא רשאי לעתור לקבלת צו מניעה 
אשר מטרתו או תוצאתו עיכוב סיום ההסכם, לרבות צו מניעה לשימוש 

חוזה זה. בנוסף לא יהא קצין הבטיחות במסמכים אשר הוכנו על ידו במסגרת 
 זכאי לכל זכות עכבון בקשר עם חוזה זה ועבודות השירותים שבוצעו מכוחו.

 
 מעביד –העדר יחסי עובד  .10
 

כי קצין הבטיחות נותן למזמין את השירותים כקבלן  ,למען הסר ספק מובהר 10.1
מעביד בין קצין הבטיחות לבין המזמין ו/או  - ואין ולא יהיו יחסי עובדעצמאי 
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בין המזמין לבין עובדי קצין הבטיחות ו/או מי מטעמו. קצין הבטיחות מתחייב 
להכניס הוראה כאמור בכל הסכם שייערך בינו לבין עובדיו ו/או מי מטעמו 

ולהנחות את עובדיו ו/או מי מטעמו  עם מתן השירותיםשיועסק על ידו בקשר 
 זו. בדבר הוראה

מבלי לגרוע מן האמור לעיל מוסכם במפורש כי המזמין לא ישלם לקצין  10.2
הבטיחות  ו/או מי מטעמו כל תשלום ו/או מס ו/או ביטוח החלים על פי כל דין 

מעביד, וקצין הבטיחות מוותר בזה על כל דרישה  -בשל קיומם של יחסי עובד 
   ו/או טענה כאמור.

לפצות ו/או לשפות את המזמין  בטיחותנוסף על האמור לעיל מתחייב קצין ה 10.3
שא בהם המזמין לקצין הבטיחות ו/או לעובדיו יבגין כל תשלום ו/או הוצאה שי

ו/או למי מטעמו הנובעים מקביעה כי בין המזמין לבין מי מאלו נקשרו יחסי 
מעביד, לרבות כל תשלום כאמור שישולם במסגרת פשרה ללא הודאה  -עובד 

 בר קיומם של יחסי עובד מעביד כאמור.בחבות כתוצאה מטענה בד

 
 אחריות קצין הבטיחות .11

קצין הבטיחות יהיה אחראי כלפי המזמין לכל נזק, הפסד והוצאה שייגרמו  11.1
למזמין כתוצאה מהפרת התחייבויות קצין הבטיחות לפי הסכם זה או כתוצאה 

למתן או בזדון של קצין הבטיחות בקשר  או לא מקצועית מפעולה רשלנית
. השירותים או כל פעולה או מחדל שגרם למזמין נזק בין במישרין ובין בעקיפין

אחריותו של קצין הבטיחות תחול גם לגבי כל צד שלישי שייפגע או יינזק עקב 
. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מתחייב קצין הבטיחות לפצות ו/או השירותים

ין לצד שלישי לשפות את המזמין בגין כל תשלום או הוצאה ששילם המזמ
שייפגע או יינזק עקב העבודות לרבות כל תשלום או הוצאה שהוציא המזמין 
בקשר לכל הוצאה כאמור. למען הסר ספק מובהר כי אין במתן אישור המזמין 

לכל פעולה, תכנית, מפה, דגם, מפרט, תשריט, מסמך או חישוב של נהל או המ
ותו בהתאם להוראות קצין הבטיחות כדי לשחרר את קצין הבטיחות מאחרי

 הסכם זה ומאחריותו המקצועית על פי כל דין.

למען הסר ספק מובהר כי המזמין אינו אחראי כלפי קצין הבטיחות לכל נזק  11.2
ו/או פגיעה ו/או חבלה ו/או תאונה שייגרמו, אם ייגרמו, לקצין הבטיחות או 

 מתן השירותים.לעובדיו או למי מטעמו בקשר עם 

ע"י המזמין לא ישמש עילה להקטנת אחריות קצין אישור מתן השירותים  11.3
 הבטיחות או לפטור מימנה. 

 העברת זכויות .12
קצין הבטיחות אינו רשאי להעביר או להסב או להמחות או לשעבד או למשכן  12.1

בדרך כלשהי את זכויותיו והתחייבויותיו או כל חלק מהן לפי הסכם זה אלא 
 בהסכמת המזמין מראש ובכתב.  

 

 

 קיזוזים .13
לקזז מהתמורה המגיעה לקצין הבטיחות כל סכום בגין נזק המזמין זכאי  13.1

 שיגרם למזמין בשל ליקוי או מחדל במתן השירותים. 

המזמין זכאי לנכות מהתמורה לה זכאי קצין הבטיחות על פי הסכם זה או  מכל  13.2
סכום אותו יהיה חייב המזמין לקצין הבטיחות, כל סכום שמגיע לעירייה או 

ומית לתכנון ובניה דימונה מקצין הבטיחות  בין שהסכומים לוועדה המק
המגיעים לעירייה מאת קצין הבטיחות מקורם בהסכם זה ובין אם מקורם אחר 
לרבות בחוק או בדין כגון ארנונה, היטלים וכל כיוצ"ב ובין אם מקורם בפסקי 

נכות דין או גזרי דין או קנסות. המזמין יודיע לקצין הבטיחות במידה ויחליט ל
כולל חלק  ממנו סכום כלשהו וקצין הבטיחות יוציא חשבונית על מלוא הסכום

 הסכום שקוזז. 
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כן זכאי המזמין לעכב תחת ידו סכומים המגיעים לקצין הבטיחות בשל -כמו 13.3
דרישות או תביעות משפטיות שהוגשו כנגד המזמין בקשר עם השירותים ואשר 

 עלול המזמין להתחייב בהם.

 
 העדר ניגוד עניינים   .14

בביצוע העבודות יפעל קצין הבטיחות ו/או מי מטעמו אך ורק בנאמנות עבור             14.1
המזמין ולטובת האינטרסים של המזמין. לקצין הבטיחות ו/או למי מטעמו לא 

הנאה מביצוע עבודות השירותים מעבר לתמורה כפי שהיא באה  תצמח   טובת
והוא לא יעמיד עצמו במצב בו הוא עלול להימצא בניגוד  לידי ביטוי  בחוזה זה

 עניינים עם האינטרסים של המזמין או במצב שיצמחו לו טובות הנאה כאמור.

למען הסר ספק מובהר כי קצין הבטיחות אינו רשאי לקבל כספים ו/או כל   14.2
אחרת בכל הקשור במתן השירותים השירותים, מכל גורם שאינו  תמורה

 המזמין.

קצין הבטיחות מצהיר בזאת כי עבודתו בעירייה במתן השירותים על פי ההסכם   14.3
אינה עלולה להביא למצב של ניגוד עניינים בין מתן השירותים לעירייה  בעירייה 

כן מצהיר קצין הבטיחות כי -לבין עניין אחר שלו או לבין תפקיד אחר שלו. כמן
  הנוגעים לשאלת ניגוד     ספח ב'נהמצ"ב ומסומן כ כל הפרטים שמילא בשאלון

 העניינים והעדר קרבה לחברי מועצת העיר ועובדי העירייה הינם נכונים. 

 
 שונות .15

כל שינוי של הסכם זה, במפורש או במשתמע, לא יהיה לו תוקף אלא אם נערך  15.1
 בכתב ונחתם ע"י הצדדים.

כל ארכה, הימנעות מהפעלת זכות או אי שימוש בזכות כאמור לא תיחשב  15.2
כויתור ו/או מניעות ו/או השתק מלדרוש ביצוע כל התחייבות ו/או לתבוע כל 
 סעד או תרופה בגין הפרת כל התחייבות מהתחייבויות הצדדים לפי הסכם זה.

כל הודעה שתישלח מצד אחד למשנהו תישלח בדואר רשום לפי כתובות  15.3
הצדדים במבוא להסכם זה ותיחשב כאילו נתקבלה ארבעה ימים לאחר 
מסירתה בבית הדואר. אין באמור כדי לגרוע מן הזכות למסירה אישית שאז 

 תיחשב ההודעה כנתקבלה עם מסירתה.

 

 העסקת עובדים וקבלני משנה .16

ול שהוא מעסיק עובדים לצורך מתן השירותים, מתחייב קצין הבטיחות, ככ 16.1
לשם אספקת השירותים להעסיק כוח אדם בהיקף ובעל כישורים, ניסיון 

 כנדרש לשם אספקת השירותים ברמה הגבוהה ביותר וכמפורט להלן.

קצין הבטיחות לא יהיה רשאי להעסיק עובד זר כהגדרתו בחוק שירות  16.2
צוע הסכם זה, בין כעובד ובין כקבלן , לצורך בי1959התעסוקה, התשי"ט 

 משנה.

בכל מקרה, קצין הבטיחות לבדו יהיה אחראי לכל תשלום מכל סוג ומין לו יהיה  16.3
 זכאי העובד או קבלן המשנה שיספק במקומה את השירותים לעירייה.

העסיק קצין הבטיחות עובדים, הוא יהיה אחראי לקיום מלא ושלם של כל חוקי  16.4
בדים, לרבות ע"פ צווי ההרחבה ובכלל זה חוק שכר העבודה החלים על העו

 .1987מינימום, התשמ"ז 

העירייה זכאית בכל עת לקבל מקצין הבטיחות העתקים של תלושי שכר, וכל  16.5
 מידע, מסמכים ופרטים אחרים בדבר תנאי העבודה בהם מועסקים עובדיו.

רחבה בנוסף לאמור, יהיה קצין הבטיחות אחראי לקיום שלם ומלא של צווי ה 16.6
 להסכמים קיבוציים החלים על העובדים.

מוצהר כי הפרת הוראות חוקים וצווי הרחבה אלה, תחשב לכל דבר ועניין  16.7
 כהפרה יסודית של הסכם זה.
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מוסכם על הצדדים כי היה וייקבע מסיבה כל שהיא כי למרות כוונת הצדדים  16.8
ת כי עובד של קצין הבטיחות סיפק א –כפי שבאה לידי ביטוי בהסכם זה 

השירותים כעובד העירייה, יהיה על קצין הבטיחות לשפות את העירייה, מיד 
 עם דרישה על כל ההוצאות שיהיו לעירייה בשל קביעת כאמור.

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, באם העירייה תחויב בתשלומים כלשהם  16.9
כאמור בסעיף זה, רשאי תהיה העירייה לקזז סכומים אלו, מכל סכום שיגיע 

 ין הבטיחות מהעירייה.לקצ

קצין הבטיחות יחתום על תצהיר בדבר קיום חובותיו כלפי עובדיו בהתאם  16.10
  המצ"ב.          לנספח א'

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובמועד שבמבוא הסכם זה:  
 
 

    אני הח"מ:  
 

         ת.ז:   
 

         כתובת  
 
 
 
 
 
   _______________________        

 גזבר העירייה    ראש העיר          קצין הבטיחות                     
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 חתימה וחותמת המציע_____________ 

 
  

 נספח א'

 וחובות כלפי עובדים קיום תנאים בדבר תצהיר  - נספח א'
 
 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי ___________ אני הח"מ ____________ ת.ז. 
 אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 

 
 אם המצהיר מעסיק עובדים

שהוא  "(קצין הבטיחות" –_______________ )להלן _________הנני נותן תצהיר זה בשם  .1
. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת "העירייה"( –עיריית דימונה )להלן הגוף המבקש להתקשר עם 

 .המציעלתת תצהיר זה בשם 

 

הנני מצהיר בזאת כי המציע ובעלי השליטה בו מקיימים את חובותיהם על פי חוקי העבודה  .2
; 1951 –; חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א 1959 –: חוק שירות התעסוקה, תש"ט שלהלן: 

; חוק עבודת נשים, תשי"ד 1950 –; חוק חופשה שנתית, תשי"א 1976 –, תשל"ו חוק דמי מחלה
; חוק 1953 –; חוק עבודת הנוער, תשי"ג 1965 -; חוק שכר שווה לעובד ולעובדת, תשכ"ו1954 –

; חוק הגנת 1951 –; חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה( תשי"א 1953 –החניכות, תשי"ג 
; חוק הביטוח הלאומי )נוסח 1963 –פיצויי פיטורין, תשכ"ג  ; חוק1958 -השכר, תשי"ח

; חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, 1987 –; חוק שכר מינימום, תשמ"ז 1995 –משולב(, תשנ"ה 
)כולם ביחד להלן: "חוקי העבודה"( וכן על פי צווי ההרחבה וההסכמים  2002 –התשס"ב 

 הקיבוציים הרלבנטיים לענף.

  

ביותר  את כי המציע ו/או מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה שלו לא הורשעו הנני מצהיר בז .3
משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים( 

ואם הורשעו ביותר  1991ו/או חוק עובדים זרים )העסקה שלא כדין(, התשנ"א  1991 –התשנ"א 
רים, כי חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה; וכי משתי עבירות לפי חוק עובדים ז

למיטב ידיעתי לא מתנהלים נגד מי מבין המנויים לעיל חקירה פלילית או הליכים משפטיים 
 בגין עבירה כאמור.

 
הנני מצהיר כי קצין הבטיחות ישלם לעובדיו שכר עבודה בהתאם לכל דין לרבות הסכמים  .4

 קיבוציים וצווי הרחבה.
 
 להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.ה שמי, ז .5

 
 אם המצהיר מבצע את העבודה בעצמו

 אני מצהיר כי אינני מעסיק עובדים וכי אבצע את העבודות בעצמי. .6
 

 
        ____________________ 
 מת המצהירחתי                 

 
 אישור

 
פיע בפני, _____________, עו"ד/רו"ח מ.ר. _________,וה, ני לאשר, כי ביום ________ירה

  

מוכר לי באופן אישי, ולאחר                , הדי ברחוב ____________, מר/גב' ____________רשמ רשא
  

 אם לא יעשה כן,  קוחשהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים ב

 בפני. וחתם עליאישר נכונות תצהירו דלעיל ו

        _____________ 
 עורך דין/ראה חשבון        
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 חתימה וחותמת המציע_____________ 

 
 ________ תאריך:         

 
 

 נספח ב'          
         לכבוד

 דימונהעיריית 
      

 לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה העדר ניגוד עניינים העדר קרבההצהרה 
 את הוראות הסעיפים הבאים:הביאה לידיעתי ת דימונה הנני מצהיר בזאת כי עיריי 1
 

סעיף)א( לפקודת העיריות בדבר איסור התקשרות בחוזה בו יש לחבר המועצה   1.1
 בטובת הנאה.

 

"חבר מועצה, קרובו,  א' )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן: 122סעיף  1.2
סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו 

ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה  או
 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות." -ן זה, "קרוב" יעם העירייה; לעני

 
)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  12כלל  1.3

לחוזה או לעסקה עם הרשות  המקומיות הקובע:  "חבר המועצה לא יהיה צד
חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או  -ין זה, "חבר מועצה" יהמקומית; לענ

-()ב( ו1)1קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף 
 ()ב((."1)5

 
)א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי: "פקיד או עובד של עירייה לא  174סעיף  1.4

זוגו או שותפו -נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בןיהיה 
 או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה."

 
 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי: 

2  
יש/אין )מחק את המיותר( למי מחברי מועצת העיר כל טובת הנאה מהתקשרות זו  2.1

 עצמו ולא ע"י קרובו או סוכנו לא במישרין ולא בעקיפין.לא ב

בין חברי מועצת העירייה יש / אין )מחק את המיותר( לי: בן זוג, הורה, בן או בת,  2.2
 ואף לא סוכן או שותף.

יש / אין )מחק את המיותר( חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם  2.3
רווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ב

 הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.
 זוג, שותף או סוכן העובד ברשות. –יש/ אין לי )מחק את המיותר( בן  2.4

 אין ניגוד עניינים בין השירותים שאספר לעירייה לבין עניין אחר שלי. 2.5
 

של העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה  המכרזיםידוע לי כי ועדת  3
 כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

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

 אמת.
 

דת ( לפקו3א') 122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  5
מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר  2/3העיריות, לפיהן מועצת העירייה ברוב 

 א')א( לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.122התקשרות לפי סעיף 
 
 

 שם המשתתף: ___________________      חתימת המשתתף: __________________   
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 חתימה וחותמת המציע_____________ 

 נספח ג'     
 
 תאום מכרז תצהיר בדבר אי

 

אני הח"מ __________________________ ת.ז. _______________ מוסמך כדין לחתום על 
 ____________________________________ )להלן: "המשתתף"(,בקשר עם הצעת תצהיר זה 

 ________ )להלן: "המכרז"(, מצהיר בזאת כדלקמן:מכרז פומבי מס' , למכרז ____________
 
 לחתום על תצהיר זה בשם המשתתף ומנהליו. אני מוסמך .1

 אני נושא המשרה אשר אחראי במשתתף להצעה המוגשת מטעם המשתתף למכרז. .2

המחירים המופיעים בהצעת המשתתף למכרז הוחלטו על ידי המשתתף באופן עצמאי, ללא  .3
 התייעצות, הסדר או קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר.

תתף למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד המחירים בהצעת המש .4
 אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.

 סיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז.ילא הייתי מעורב בנ .5

סיון לגרום למשתתף אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת ילא הייתי מעורב בנ .6
 המשתתף למכרז.

 סיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.יהייתי מעורב בנלא  .7

הצעת המשתתף למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם  .8
 מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.

)יש לסמן בעיגול  נכון / לא נכון –המשתתף לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז  .9
 אם לא נכון, נא פרט: את התשובה(.  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

המשתתף לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים, לרבות   .10
            אם לא נכון, נא פרט: עבירות של תיאומי מכרזים  נכון / לא נכון )יש לסמן את התשובה(. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל. .11

 
_______________      ______________     _______________     __________ 

 חתימת המצהיר    תאריך               שם המשתתף              שם המצהיר ותפקידו       
 

 אישור
 

אני החתום מטה, עו"ד ________________________ מאשר, כי ביום ____________ התייצב 

בפני __________________________ הנושא ת.ז שמספרה _________________ והמוסמך 

לא יעשה להתחייב בשם המשתתף ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם 

 כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אישר באוזניי את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

__________                                               ____________________                            
  תאריך                                                                                            שם מלא + חתימה + חותמת 
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 חתימה וחותמת המציע_____________ 

 
  נספח ד'    

 מידע ייבות לשמירת סודיותהתח -נספח ד'                                                
 

      
         לכבוד

 הדימונעיריית 
 

 מידע התחייבות לשמירת סודיותהנדון: 
 

מתחייב כלפיכם  יאנ י אבצע את מתן השירותים עבור העירייה  כאמור בסכם זההואיל ואנ
 ולאחריה כדלקמן:מתן השירותים בתקופת 

 
כל מידע מכל מין וסוג שהוא אשר יימסר לידי על ידי העירייה או לפי הוראותיה בכל הקשור  .1

במסגרת ההסכם שבנדון, ישמר על ידי בסודיות מוחלטת ולא יעשה והכרוך מתן השירותים 
 בו כל שימוש אלא אך ורק לצורך מתן השירותים.

המידע האמור לעיל, לא יועבר על ידי, לכל גורם אחר, אלא בהסכמתה המוקדמת והמפורשת  .2
 מראש ובכתב של העירייה.

ם הקשור/ים עמי מבלי שאלה המידע האמור לא יימסר כולו או מקצתו לעובד שלי או לגורם/י .3
 יהיו מחויבים על פי הסכם סודיות זה ויחתמו עליו.

לשמור בסודיות מוחלטת כל מידע, תכנית, חומר, מסמך עיוני או אחר שנמסר לי או שערכתי  .4
 בכתב או בעל פה בכל דרך שהיא.

צילום, לא להעתיק ו/או לא להרשות לאחרים להעתיק כל מידע, ובכלל זה, כל העתקה לרבות  .5
תדפיס או כל צורת העתקה אחרת וכן לשמור בהקפדה ולנקוט בכל אמצעי זהירות הנדרשים 
לשם מניעת אובדנו או הגעתו לידי אחר של כל חומר או מידע כאמור, ולהחזיר כל חומר וכל 

 מידע שנמסר לידי על העתקיו, לידי העירייה, וזאת מיד עם דרישתן.
צמי ובין באמצעות אחרים ולא להעביר או למסור מידע לא לעשות כל שימוש במידע בין בע .6

 זה לצד ג' לכל מטרה שהיא.
להביא תוכנו של כתב התחייבות זה לידיעת כל אחד מעובדי, וכאמור אהיה אחראי כלפי  .7

 העירייה לכל מטרה שהיא.
לפצות את העירייה מיד עם דרישתה הראשונה בגין כל הנזקים ו/או ההוצאות שיגרמו לה  .8

מהפרת ההתחייבות דלעיל, וזאת מבלי לפגוע בכל תרופות ו/או זכויות ו/או סעדים כתוצאה 
 להם היא זכאית על פי ההסכם.

מתחייב לשמור בסודיות כל מידע עסקי, תפעולי, מנהלי או אחר שיגיע אלי, אגב, בקשר  יאנ .9
או /ו 1981 –מתן השירותים תוך הקפדה על הוראות חוק הגנת הפרטיות , תשמ"א או במהלך 

 .כל דין
לרבות: תכניות, שרטוטים, מפרטים, תכניות מחשב,  -"מידע" לעניין התחייבות זו משמעו  

וכל המסמכים האגורים ברשתות  או אישי , מידע מקצועישמיות תושיטות עבודה, רשימ
 המחשבים והתקשורת שלכם.

ו, וזאת למניעת ידי לגבי המידע הסודי שלנ-מתחייב לנקוט באמצעי הזהירות הננקטים על יאנ .10
 אובדן המידע או הגעתו לאחר.

 
 

 בכבוד רב,
 

____________________________ 
 שם מלא + חותמת           

 
 
 
 
 
 
 
 
 


