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 המועצה האזורית לב השרון

 

 סריקתשירותי סידור, טיוב, מחשוב ו למתן 8/2017מס' פומבי  מכרז

 וועדה המקומית לתכנון ובנייה לב השרוןבתיקי בניין  ארכיב

 

סידור, טיוב, שירותי למתן "( מזמינה בזה הצעות המועצה: "המועצה האזורית לב השרון )להלן

על פי התנאים , לב השרוןוועדה המקומית לתכנון ובנייה מחשוב  וסריקת ארכיב תיקי בניין ב

 . מכרזהמפורטים במסמכי ה

בכל מקרה, אף במקרה של ביטול  )שלא יוחזר ₪ 500 עבור סך של ,ניתן לרכוש המכרזאת מסמכי 

בימי  בצומת בני דרורהאזורית לב השרון במשרדי המועצה  ,16.3.2017  ,'ה החל מיום ,(המכרז

 .09-7960206טלפון: , בתיאום מוקדם ב14:00 -8:00העבודה הרגילים ובין השעות 

 

, וזאת החל 2תשלום וקודם לרכישתם, במשרדי המועצה, בקומה  , ללאהמכרזניתן לעיין במסמכי 

, או באתר האינטרנט של המועצה )ככל שהמועצה תחליט לפרסם את מסמכי מהמועד הנ"ל

 באתר(. המכרז

 חובה.  אינההנוכחות  .עצהבניין המוב ,00:31 , בשעה23.3.2017ביום  הבהרות יערךמפגש 

במסירה  ," בלבד 8/2017פומבי מס' מכרז "את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה נושאת ציון 

בצהריים, בתיבת המכרזים  12:00בשעה  ,19.4.2017', דאישית )לא לשלוח בדואר( עד ליום 

 .בצומת בני דרור צהעשבמשרדי המו

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

 .7960206-09בטלפון: אתי לוי  לפרטים נוספים יש לפנות לגב'

 

  עמיר ריטוב

 אש המועצהר
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 זהמכרתוכן עניינים למסמכי 
 לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך המכרזכל מקום בו מצוין במסמכי 

 
 הזמנה להציע הצעות.  – נספח א'

 ;סידור, טיוב וסריקת ארכיב תיקי בנייןמתן שירותי בנוסח אישור ניסיון  –( 1נספח א') 

 תצהיר מידע ופרטים בדבר ראש הצוות המיועד;   -(2נספח א')

 ח ערבות אוטונומית;נוס –( 3נספח א')

 תצהיר היעדר קרבה לעובד/חבר מועצה; -(4נספח א')

 ;תנאי לעסקה עם גוף ציבורי –תצהיר קיום דיני עבודה  -(5נספח א')

 

 הצעת המשתתף.הצהרה ו – 'בנספח 

 

 .התקשרות הסכם – 'גנספח 

  ;נוסח ערבות ביצוע – (1')גנספח 

 ;אישור על עריכת ביטוחיםביטוח ואחריות בנזיקין, נספח  –( 2נספח ג')

 ;תכנית עבודה - (3נספח ג')

 .מפרט שירותים -(4נספח ג')
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 נספח א'

 הזמנה להציע הצעות  
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 הזמנה להציע הצעות

ארכיב  סריקתשירותי סידור, טיוב, מחשוב ומתן 

 נון ובנייה לב השרוןוועדה המקומית לתכבתיקי בניין 

 ומועדים  כללי .1

סידור, מתן להצעות  אתבז ה"( מזמינהמועצהשרון )להלן: "ההמועצה האזורית לב  1.1

 וועדה המקומית לתכנון ובנייה לב השרוןבארכיב תיקי בניין  סריקתטיוב, מחשוב ו

זה על נספחיו לרבות חוזה  המכרז, וזאת בכפוף לתנאי "(השירותים)להלן: "

 ההתקשרות.

ריכוז מועדים  1.2

 13:00שעה ב 23.3.2017-ה ',היום  הבהרותפגש מ

 בניין המוא"ז לב השרוןב

 חובה אינהנוכחות ה

 12:00שעה ב 3.21017.30-ה 'היום  מועד אחרון להעברת שאלות הבהרה 

 12:00שעה ב 19.4.2017 -ה ',דיום  מועד אחרון להגשת הצעות 

 

יל, ובכלל זה לדחות את לשנות כל אחד מן המועדים המפורטים לע המועצה רשאית

. הודעה בדבר שינוי הבלעדי ה, לפי שיקול דעתהמועד האחרון להגשת ההצעות

 .המכרזרכש את מסמכי תימסר לכל מי שהמועדים האמורים 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 8/2017מכרז פומבי מס' 
 נספח א'

 הזמנה להציע הצעות   
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 סף תנאי .2

או תאגידים הרשומים כדין )עוסקים מורשים( זה יחידים  במכרזרשאים להשתתף 

 .תנאים המפורטים להלןהכל ים בעומדלמכרז במועד הגשת ההצעות  אשר ,בישראל

 למשתתף ועד למועד האחרון להגשת הצעות,  1.1.2014במהלך התקופה שמיום  2.1

תיקי  3,000לפחות סידור, טיוב וסריקת  במתן שירותי , כקבלן ראשימוכחניסיון 

מקומיות לתו"ב ו/או ועדות מרחביות ת וועד שתי לפחות עבורכקבלן ראשי, , בניין

וכן במתן שירותי עדכון והשלמת , בכל ועדה בפני עצמה( -רש)ההיקף הנד לתו"ב

נתונים במערכת לניהול וועדה, פתיחת בקשות חדשות, ואיחוד בקשות ותיקים )בכל 

 ועדה בפני עצמה(.   

ככל שיזכה ) ראש הצוות שיעסיק המשתתף לצורך מתן שירותים לפי מכרז זה 2.2

יצוע פרויקטים של סידור, טיוב , הוא בעל ניסיון של לפחות ששה חודשים בבמכרז(ב

מובהר כי לא תתקבלנה הצעות בהן ראש הצוות האמור אינו  וסריקת תיקי בניין. 

 מועסק בפועל על ידי המשתתף במועד האחרון להגשת הצעות במכרז. 

חברת ביטוח של של בנק בישראל או  אוטונומיתלהצעתו ערבות  צירף שתתףהמ 2.3

  ₪ 0,0001 שלע"ס , להזמנה להציע הצעות (3)כנספח א'בנוסח המצורף  ,בישראל

שקלים חדשים(.  םשרת אלפיע)ובמילים: 

  .2017.7.91 יוםלעד על הערבות להיות בתוקף 

היה ות, לטובת המועצהו על שמו של המשתתף מקורית )לא העתק(, הערבות תהיה

 .ימים ממועד הדרישה 14בלתי מוגבלת וניתנת למימוש בכל עת עד 

: מובהר כי

, להאריך את תוקף למשתתףה תהא רשאית, בהודעה שתימסר המועצ (1

לקבלת החלטה סופית בדבר המכרז ועד  הערבות, עקב התמשכות הליכי

שתתף מתחייב לשתף פעולה ולהאריך את תוקף המ .תוצאות המכרז

ערבותו מעבר תוקף שיסרב להאריך את  משתתף. הערבות על חשבונו

להמשיך עצה תהיה רשאית ולמועד תוקף הערבות, תיפסל הצעתו והמ

אחר אשר הסכים לבקשה להארכת תוקף  שתתףולבחור בהצעת מ במכרז

 . למועצה, והכל מבלי לגרוע מכל סעד נוסף או אחר הנתון הערבות

 הארכת תוקף ההצעה.גם הארכת תוקף הערבות משמעה  

המועצה תהא רשאית להגיש את הערבות לפירעון בכל אחד מהמקרים  (2

הבאים:
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בערמה, בתכסיסנות או  המכרזנהג במהלך  שתתףשהמכל אימת  (א)

בחוסר ניקיון כפיים.

מידע מטעה או מידע מהותי  למועצהמסר  שתתףכל אימת שהמ (ב)

בלתי מדויק.

לאחר חלוף המועד  למכרזחזר בו מההצעה שהגיש  שתתףאם המ (ג)

האחרון להגשת ההצעות.

, לא פעל לפי ההוראות במכרז, אחרי שנבחר כזוכה שתתףאם המ (ד)

. בהסכםיצירת ההתקשרות  לשם במכרזבועות הק

מובהר, כי חילוט הערבות לא יגרע מזכותה של המועצה לפיצוי בגין כל 

נזק ו/או הפסד שיגרמו לה עקב ההפרה כאמור.

לפי  -)ישירות או לבנק ערבותו תוחזר לו- שהצעתו לא זכתה משתתף (3

בכתב מועד משלוח ההודעה סמוך לב (הבלעדי של המועצה השיקול דעת

באשר לאי זכייתו או במועד החתימה על ההסכם עם  שתיתן המועצה

 .  זוכהה

שהגיש ערבות התוחזר לו  -"(הזוכה)להלן: " במכרזשנקבע כזוכה שתתף מ

, המצאת אישור על קיום ביטוחיםחתימתו על ההסכם, עם הצעתו לאחר 

ו/או  המכרזהוראות ויתר המסמכים אשר עליו להגיש לפי  ערבות ביצוע

 הדין. 

עיקרי ההתקשרות .3

וועדה סידור, טיוב, מחשוב  וסריקת ארכיב תיקי בניין בשירותי יספק הזוכה  3.1

  . לב השרון המקומית לתכנון ובנייה 

בנוסף, למועצה שמורה האופציה להורות לזוכה לספק שירותי סריקה שוטפת של 

 .ההתקשרות ואילךתחילת תיקי הבניין אשר יוגשו ממועד 

פיילוט בו יבוצע  במהלך החודש הראשון להתקשרותהר בזאת כי מוב – פיילוט 3.2

ועמידתו ו טיב עבודתיכולות הזוכה, ייבחנו בין היתר  בקשות להיתר 375  לבהיקף ש

לפחות, על פי מרכיבי  90על הזוכה לעמוד בבקרת איכות בציון של הזמנים.  ותבלוח

 .10.6האיכות המופיעים בנספח הטכני סעיף 

להמשך מהותי ובסיסי מתלה הינו תנאי  זוכהשל הפיילוט על ידי הביצוע איכותי 

 . ההתקשרות
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ככל שהזוכה לא יעמוד בדרישות הפיילוט לשביעות רצונה של המועצה ולפי שיקול 

לפנות למציע , לבטל את ההתקשרות אתו המועצהרשאית דעתה המלא והבלעדי, 

או לא לפרסם כל  חדש, או לצאת למכרזשני בטיבו במכרז ולהכריז עליו כזוכה, ה

ומבלי שתעמוד לזוכה טענה כלשהי בשל כך  בהתאם לשיקול דעתה -הליך חלופי

עבור השירותים בתקופת  /או החזר הוצאות ומבלי שיהא זכאי לתמורה כלשהי

   .ובכלל הפיילוט

ההוצאות הכרוכות ו/או הנוגעות לביצוע כלל הזוכה יישא במלוא העלויות ו 3.3

ואף אם השירותים המסוימים שאליהם  ללא יוצא מהכלל -השירותים נשוא המכרז

קבלני משנה,  כח האדם, לרבות ,יידרש אינם מפורטים במפורש במסגרת ההסכם

הוצאות ועלויות בקשר "ב וכיוציוד, חומרים, כלים, תוכנות מחשב ואמצעי מיחשוב, 

ו/או  םאינו זכאי לקבל תוספות ו/או תשלומי . הזוכהביצוע השירותיםו/או לצורך 

 .הסכםמפורש בכמפורט ב לה הוא זכאילתמורה כלשהם מעבר נוספים  החזרים

סיום הפיילוט ממועד  חודשים 13על הזוכה להשלים את מתן השירותים בתוך  3.4

 5אשר ארכה בת שמורה הזכות למועצה לבכפוף לבקשת ארכה של הזוכה . בהצלחה

ן הקיימים יי הבנייושלמו השירותים ביחס לתיקחודשים נוספים, כך שבסה"כ 

 .ממועד סיום הפיילוט חודשים 18 -בארכיב בתוך תקופה של לא יותר מ

, יסופקו האופציה לשירותי סריקה שוטפת של תיקי הבנייןככל שהמועצה תממש את 

 .סיום הפיילוטחודשים ממועד  24השירותים הללו לתקופה של 

את להביא  ,אומכל סיבה שהיבכל עת  ת המועצה,רשאילמרות האמור לעיל, 

. ניתנה הודעה יום מראש 60, זוכהללידי גמר על ידי הודעה בכתב על כך ההתקשרות 

  . כך בשלו/או דרישה כל טענה תסתיים ההתקשרות מבלי שתעמוד לזוכה כאמור 

  .או מקסימאלי מינימאליו/או הכנסות  שירותים והמועצה אינה מתחייבת להיקף  3.5

, בכל עילה שהיא, בקשר או תביעה כלפי המועצהלזוכה לא תעמוד כל טענה, דרישה 

 . להיקף העבודותבקשר להחלטות שתקבל 

פירוט השירותים ויתר תנאי אין באמור לעיל בכדי למצות את תנאי ההתקשרות.  3.6

 . ובנספחיו קשרות הנם כמפורט בהסכם ההתקשרותההת
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 אישורים ומסמכים שיש לצרף להצעה .4

ורים והמסמכים המפורטים להלן:על המשתתף לצרף להצעתו את כל האיש

ועדות  שתימלפחות  אישורים והמלצותלעיל,  2.1בסעיף  האמורהסף לעניין תנאי  4.1

או  מהנדסייושבי ראש או חתומות בידי , להן סיפק המשתתף שירותים בנין עיר

מתן השירותים  מידע בדבר תקופת הכוללותוועדות, מנהלים בכירים אחרים ב

 . להזמנה להציע הצעות 1א'בי הנוסח המצ"ב כנספח על ג, ופירוט השירותים

תצהיר של המשתתף ובו פרטי ראש הצוות  -לעיל 2.2לעניין תנאי הסף האמור בסעיף  4.2

על גבי הנוסח  סיונו הרלוונטי בתחום נשוא המכרזהמיועד, לרבות פרטים אודות ני

 . להזמנה להציע הצעות 2המצ"ב כנספח א'

 כים שלהלן:את המסמ , המשתתף יצרףבנוסף

  ;קורות חיים של ראש הצוות המיועד (1

 ; של ראש הצוות ילום ת.ז.צ (2

)יש  תלוש משכורת אחרון שהוציא המשתתף לראש הצוותהעתק מ (3

העסקתו של  עצםאת כל המידע בתלוש שאינו רלוונטי לצורך  להשחיר

 .ראש הצוות בפועל ע"י המשתתף(

 3א'המצורף כנספח  בנוסח, עילל 2.3סעיף תנאי הסף שבערבות אוטונומית כמפורט ב 4.3

 .להזמנה להציע הצעות

, היעדר קרבה לעובד מועצה/חבר מועצהמורשה חתימה של המשתתף בדבר  הצהרת 4.4

 . להזמנה להציע הצעות 4א'על גבי הנוסח המצ"ב כנספח 

ת ב)ב( לחוק עסקאו2בהתאם לסעיף על קיום דיני עבודה, תצהיר מטעם המשתתף  4.5

להזמנה להציע  5א'על גבי הנוסח המצ"ב כנספח , 1976 –גופים ציבוריים, תשל"ו 

 .הצעות

 .1975 -תעודת עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו 4.6

אישור על ניהול פנקסים כחוק ועל דיווח הכנסות לרשויות המס, בהתאם לחוק  4.7

 .1976 –עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

 י העניין.לפ –של התאגידהעתק תעודת התאגדות  צילום ת.ז./ 4.8

 זהות מורשי החתימה מטעם המשתתף. על אישור  -ככל שהמשתתף הוא תאגיד 4.9

  .העתק שובר רכישת מסמכי המכרז 4.10
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  – על כל חלקיה המכרזחוברת  4.11

 ; בדף הראשון להסכם במקום המיועד לכך על המשתתף למלא את כל פרטיו (א

באמצעות מורשי  מכרזהבחוברת לחתום בתחתית כל עמוד על המשתתף    (ב

 המשתתף;  בצירוף חותמתתימה והח

 וחותמתות מורשי חתימה חתימה מלאה )חתימעל המשתתף לחתום     (ג

ע"י זהות החותמים בתוספת אישור שבסוף ההסכם ( בדף החתימות המשתתף

 עו"ד/ רו"ח.

ההסברים ונספחי ההבהרות, דפי התשובות,  כלעל המשתתף לצרף להצעתו את  4.12

וכל מסמך אחר שעליו להגיש בצירוף רו, השינויים שנמסרו למשתתף, ככל שנמס

באמצעות חתימת מורשי  כשהם חתומים על ידי המשתתף בשולי כל דףלהצעתו, 

 .החתימה וחותמת המשתתף

 

המכרזרכישת חוברת  .5

בכל מקרה, אף במקרה של  )שלא יוחזר ₪ 005 סך שלעבור  ,ניתן לרכוש המכרזאת מסמכי 

בצומת בני האזורית לב השרון במשרדי המועצה  ,16.3.2017', המיום החל  ,(מכרזביטול ה

ובתיאום מוקדם , 14:00- 08:00שעות ימי העבודה הרגילים, בין ה, באתי לויאצל גב' דרור, 

 .09-7960206טלפון: ב

, המכרזמסמכי  קודם לרכישת ,ללא תשלום, ההזמנה להציע הצעותמסמכי בלעיין  ניתן

)ככל שהמועצה תחליט לפרסם את  של המועצהעצה או באתר האינטרנט במשרדי המו

 .באתר( המכרזמסמכי 

הנוסח המחייב הוא זה אשר מסמכים שיורדו מאתר האינטרנט. גבי אין להגיש הצעות על 

 וי ותוספת כפי שיועברו למשתתפים ע"י המועצה. יימסר ידנית למשתתפים, וכן כל שינ

 אופן הגשתה ההצעה ו .6

להזמנה להציע הצעות,  ב'כנספח תתף המצ"ב המשתתף ימלא את טופס הצעת המש 6.1

.כולל מע"מ(לא ) ידו-עלוצעים הממות המיועדים לכך במחירים וינקוב במקו

כל משתתף רשאי להגיש הצעה אחת בלבד.  6.2

ימים מהמועד )מאה ועשרים(  120 לפחות תהא בתוקף לתקופה של הצעת המשתתף 6.3

הארכת תוקף ההצעה . המועצה תהיה רשאית לדרוש את האחרון להגשת הצעות

 .ההליכיםעד סיום ערבות הו
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צהיר שערך את כל הבדיקות י שהייחשב כמ במכרזכל משתתף המגיש הצעה  6.4

שברשותו נמצאים כל מסמכי הנדרשות לטעמו ובכלל לצורך הגשת הצעתו, וכמי 

והוא קראם, הבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש ומתחייב  המכרז

 . זוכההצעה העפ"י תנאי ההסכם המצורף אם הצעתו תבחר כ השירותיםלספק את 

הנם כוללים ומוחלטים, ומהווים תמורה נאותה והוגנת עבור כלל הצעה ה ימחיר 6.5

. למען הסר כל ספק, מוצהר כי מחירי ההצעה למועצההשירותים שהזוכה יספק 

צא וללא יו ההוצאות, מכל מין וסוג שהואכוללים את כל והתמורה הנקובה בהסכם 

הזוכה לא יהיה זכאי לכל  .למועצהו/או הנובעות ממתן השירותים , הכרוכות מהכלל

, ולא תעמודנה לו טענות או דרישות עבור השירותים שיספק תוספת לתמורה שהציע

ביחס לתמורה. כלשהן 

, כפי שנמסר לו על המכרזעל גבי הסט המקורי של מסמכי יגיש את הצעתו שתתף המ 6.6

 .בצע כל תיקון, שינוי, תוספת או הסתייגות שהיאל מבליידי המועצה, 

הפרטים  הוספת)למעט  המכרזשהוא, במסמכי סוג שינוי, מכל שתתף המערך 

רשאית,  המועצה( תהא המכרזבמקומות המיועדים לכך במסמכי הנדרשים ממנו 

שתתף המממטעם זה בלבד, לפסול את ההצעה או, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבקש 

לא התייחסה כלל לשינויים ו/או  המועצהתו. בכל מקרה )גם אם לתקן את הצע

כפי שנקבע ע"י  המכרזהסתייגויות כאמור( יחייב את הצדדים הנוסח של מסמכי 

כי היא מתעלמת  שתתף. הודיעה המועצה למבמועד האחרון להגשת הצעות ועצההמ

, המכרזנשוא ספק את השירותים ו/או ל הסכםמההסתייגות, וסרב הוא לחתום על ה

, בין היתר, תהיה רשאית ועצהוהמ שתתףייחשב הדבר כהפרת התחייבויותיו של המ

הערבות הבנקאית. את לחלט

במעטפה , בשני עותקיםיש להגיש ה ואת כל מסמכי המכרז את ההצע 6.7

)לא לשלוח הגשה ידנית בלבד ב בלבד, "8/2017מכרז פומבי מס' "סגורה נושאת ציון 

.תיבת המכרזים שבמשרדי המועצה בצומת בני דרורל (או בכל דרך אחרת בדואר

 2017.4.91 -ה 'דיום זה הינו  למכרזהמועד האחרון להגשת הצעות  6.8

 .12:00בשעה 

 לא תדון בהצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד זה, מכל סיבה שהיא. המועצה
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 בחינת ההצעותאופן  .7

בחירת הזוכה" שלהלן, מבלי לגרוע מכלליות האמור בפרק "שיקולי ועדת המכרזים ב 7.1

להלן:  למפורטבחינת ההצעות תעשה בהתאם 

בדיקת עמידת המשתתף בתנאי הסף וצירוף כל המסמכים הנדרשים.    (1

בחינת הצעת המחיר.    (2

לראיון אשר עמדו בתנאי הסף המשתתפים המועצה רשאית לזמן את     (3

ה הבלעדי, והיא רשאית שלא לערוך ראיונות לפי שיקול דעת אישי,

 על המשתתפים להתייצב לריאיון במועד שנקבע לשם כך אמור. כ

 .ולהיערך להצגת כל הדרוש

.ביעת ההצעות הטובות ביותרק   (4

לעיל בכדי להצביע  7.1.4 -7.1.1בסדר הצגת השלבים בסעיפים אין מובהר ומודגש כי 

רשאית , אשר ועדת המכרזיםע"י בדיקת ההצעות שלבי על סדר כרונולוגי כלשהו ב

. ולשוב ולבחון אותם לפי הצורך ו/או במקביל ן שלבים אלו בסדר הנראה להלבחו

בפרט יובהר כי ההצעות הכספיות יפתחו על ידי ועדת המכרזים במועד פתיחת 

 ההצעות. 

רשאית להחליט בכל שלב שהוא, על כך שלא תמשך  ועדת המכרזיםעוד מובהר כי 

ו/או שנראה  ף של המכרזבדיקת הצעה אשר נמצא כי אין היא עומדת בתנאי הס

  לכאורה שיש מקום לפסול אותה בשל סיבה אחרת. 

ו/או ניתוחי לדרוש מאת המשתתף הבהרות ביחס להצעתו  רשאית ועדת המכרזים 7.2

ו/או  םו/או מסירת םהשלמתו/או  מסמכים הוספת ו/אוו/או פרטים נוספים מחיר 

 ועדת המכרזיםרישת לפי ד מסמכים שלא צורפו להצעה, והכלביחס לרבות  ,נםתיקו

 .ו/או מי מטעמה

להסיק מסקנות לפי  היא, רשאית ועדת המכרזיםלשתף פעולה עם אם יסרב משתתף 

 מטעם זה בלבד.  ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה

להתעלם מפגמים שאינם מהותיים, לפי שיקול דעתה רשאית  ועדת המכרזים

 הבלעדי. 

לפסול הצעה של משתתף  עדת המכרזיםואין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכותה של 

 . לפי שיקול דעתה הבלעדי נדרשים להצעתו,לא צירף איזה מהמסמכים האשר 
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לגלות פרטים מהמשתתף לדרוש  ועדת המכרזיםבנוסף לכל האמור לעיל, רשאית  7.3

מלאים ומדויקים בדבר זהותו, עסקיו, מבנה ההון שלו, מקורות המימון שלו, מצבו 

י עניין בו וכן כל מידע אחר שלדעתה יש עניין בגילויו וכן לבקש הפיננסי, או של בעל

כל אסמכתא ומסמך הנוגעים לדבר. 

תעשה כל שימוש, כפי  המועצהמראש את הסכמתו כי  המשתתףבהגשת הצעתו נותן  7.4

, בפני כל גוף, אשר עימו ציגתשתמצא לנכון, במידע המפורט בהצעתו ובכלל זאת 

ים שתתפו/או בפני מ המכרזמתן השירותים מכח ל ו/או למכרזבקשר בנוגע  תהיה

אחרים, חלקים מהצעות או את ההצעות בשלמותן. 

לבקש  הוארשאי יידרש לספק ניתוחי עלויות  שמשתתףככל על אף האמור לעיל, 

סוד מסחרי של ישמרו כ שניתוחי העלויותבמועד מסירת המידע ובמפורש בכתב 

 . י שיקול דעתה, והמועצה תחליט בבקשתו לפמגיש ההצעה

רשאית לנקוט בכל אמצעי שתמצא לנכון על מנת לברר אמיתות כל  ועדת המכרזים 7.5

מול כל גורם שהיא , ובכלל זאת באמצעות בירורים משתתףהמידע ו/או הצהרה לגבי 

, נותן בזאת הסכמתו במכרז, בהגשת הצעתו מוצאת רלוונטי לצורך העניין. המשתתף

לבירורים כאמור. 

 בבחירת הזוכה דת המכרזיםועשיקולי  .8

כל  עלביותר או  הזולהההצעה המליץ על קבלת ל אינה מתחייבת ועדת המכרזים 8.1

הצעה שהיא בכלל. 

בלתי סבירה נראית בעיניה כלא להתחשב כלל בהצעה שש רשאית ועדת המכרזים 8.2

בשל מחירה, תנאיה או בשל חוסר התייחסות לדרישות או לנתונים שבמסמכי 

מונע הערכת ההצעה כנדרש.  ועדת המכרזיםדעת , באופן שלהמכרז

רשאית לשקול את הנתונים הבאים: ועדת המכרזיםלשם בחירת ההצעה הזוכה,  8.3

 .הכספית ההצעה גובה (1

של וטיב הצעתו אמינותו, ניסיון מקצועי, כישוריו, רמת עבודתו  (2

 המשתתף.

חברות ו/או  המועצהניסיון עבר של המשתתף בהתקשרויות קודמות עם  (3

 ו/או רשויות וגופים אחרים. מועצהלות הבבע

 חוסנו הכלכלי ומצבו הכספי של המשתתף. (4
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, בין היתר, להמליץ על הצעה שאינה ועדת המכרזיםעל בסיס שיקולים אלו רשאית 

בפרט, יובהר כי  ביותר או לא להמליץ על הצעה זוכה כלל. בעלת הניקוד הגבוה

יון עבר שלילי שהיה לה ו/או לגוף לפסול הצעה על בסיס ניסרשאית  ועדת המכרזים

 אחר עם המשתתף.

,  מכל סיבה בכל שלב שהוא עד להכרזה על זוכה המכרזלבטל את  המועצה רשאית 8.4

. הבלעדי השהיא, לפי שיקול דעת

מועד הגשת ההצעות  לאחרככל שהמכרז בוטל אם ועל אף כל הוראה אחרת במכרז, 

ת ו/או מתאימות, רשאים בשל נסיבות שאינן קשורות להיעדר הצעות כשרו

זיכוי בגין עלות  לקבל שרכשו את חוברת המכרז והגישו הצעה בפועלהמשתתפים 

זיכוי כאמור, לא תעמוד כל טענה ו/או דרישה כלפי לרכישת מסמכי המכרז. מעבר 

 .המועצה, לרבות דרישת פיצוי ו/או החזר הוצאות מכל סוג שהוא ובכל עילה שהיא

לטעמה הצעה שהוגשה בתאום עם משתתפים אחרים אם  רשאית לפסול כל המועצה 8.5

יוכח לכאורה קשר כזה ו/או אם מצאה כי קיים קשר מוקדם בין המציעים, ובכלל זה 

קשרי בעלות בין המציעים, קשרים בין חברות אחיות, קשרים בין חברות בנות 

 וכיוצ"ב ו/או אם קיים חשש כי ההצעה תכסיסנית ו/או הצעה בלתי סבירה בין אם

ביחס לפריטים מסוימים ובין אם ביחס להצעה בכללותה ו/או אם הזוכה לא ימלא 

.המכרזאחר כל דרישות 

על פי כל דין.  המועצהאמור בהזמנה להציע הצעות כדי לגרוע מסמכויותיה של באין  8.6

הוצאות .9

, וובהשתתפות ב למכרזל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה כ 9.1

או  המכרזל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבות הנדרשת במסמכי ובכלל זאת כ

לא יהיה  המשתתףלמען הסר ספק מובהר, כי . המשתתף בלבדהארכתה, תחולנה על 

 במכרזתשלום עבור הוצאות שהוציא לשם הגשת הצעה פיצוי או זכאי לכל החזר או 

 .לעיל 8.4בכפוף לאמור בסעיף זה וזאת 

רשאית המועצה לדרוש מסמכי ההצעה הזוכה  לצילוםבמסגרת זכות העיון וכתנאי  9.2

 וקשורה לצילום המסמכים.כיסוי העלות הכרוכה  תשלום
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 הבהרות ושינויים .10

ו/או אם הוא מעוניין לשאול שאלות הבהרה  המכרזמצא משתתף סתירה בין מסמכי  10.1

 -ה 'העד ליום  ,בלבד WORDבקובץ  בכתב, הואו/או שאלות טכניות, יפנה 

 :דוא"ל, באמצעות גב' אתי לויל ,12:00שעה ב 30.3.2017

 eti@lev-hasharon.com. 

 . 7960206-09טלפון באחריות המשתתף לוודא הגעת פנייתו ליעדה, באמצעות 

מסמכי רכישת אשר נרשמו בעת  משתתפיםלכל ה צויופ המועצה השאלות ותשובות 10.2

.מכרזהויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי , ככל שניתן, מכרזה

שינויים לבצע  ,בכל עת ,המועצהרשאית  מכרזעד האחרון להגשת הצעות בעד למו 10.3

. משתתפיםלשאלות במענה או  ה, ביוזמתהמכרזותיקונים במסמכי 

ועל  מכרזהיהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי  ועצה/ הודעות המ התשובות / ההבהרות 10.4

בתחתית כל עמוד בחותמת  לצרפם להצעתם כשהם חתומים על ידם המשתתפים

. תתף ובחתימת מורשי חתימתםהמש

אין ולא יהיה להם  ע"י כל גורם שהוא, פה,-כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל 10.5

. ועצההמכל תוקף שהוא. רק תשובות בכתב תחייבנה את 

שמירת זכויות .11

אלא לצורך הכנת  ,המכרזהמשתתפים לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי  11.1

זה.  במכרזוהגשת הצעה 

עצה תהיה זכאית לאכוף על כל מציע שהצעתו תיקבע כזוכה את תנאי הצעתו המו 11.2

.במכרז

 הודעה על זכייה וההתקשרות .12

עם קביעת הזוכה, תודיע על כך המועצה לזוכה.   12.1

ימים ממועד קבלת הודעת  14-ולא מאוחר מ שייקבע על ידי המועצהמועד עד ל 12.2

ו להמציא בהתאם ימציא הזוכה את כל המסמכים והאישורים שעלי יה,יהזכ

ערבות ביצוע ואישור ולרבות , לרבות ההסכם, כשהוא חתום על ידו, המכרזלמסמכי 

על עריכת ביטוחים.
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לעיל, תוך התקופה  12.2 לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף 12.3

ולרבות אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים, אשר עליו להמציא נוכח  הנדרשת

מטעם זה  לבטל את זכייתו המועצה תהיה רשאיתזר בו מהצעתו, זכייתו ו/או ח

 כפיצוי קבוע ומוסכם מראשע"י המשתתף , ולחלט את הערבות אשר הוגשה בלבד

 . ומבלי לגרוע מכל סעד נוסף ו/או אחר הנתון למועצה

, המכרזאו לבטל את  מבין משתתפיו מכרזבלקבוע זוכה אחר  המועצה תהיה רשאית

וראות על פי ה ועצהת הממכל סעד או תרופה אחרים להם זכאיע והכל מבלי לגרו

 ו/או על פי כל דין.  המכרז

באם לא עמד הזוכה בדרישות המועצה במסגרת הפיילוט, באופן משביע רצון לפי  12.4

שיקול דעתה הבלעדי של המועצה, רשאית המועצה לבטל את זכייתו במכרז, מבלי 

מובהר בזאת למען הסר המועצה בשל כך. שתעמוד לזוכה כל טענה ו/או תביעה כנגד 

כל ספק, כי ליתר משתתפי המכרז לא תהא כל זכות עמידה בכל הנוגע לאופן וטיב 

ו/או לכל נושא אחר הנוגע לאופן ביצוע החוזה ע"י  ביצוע העבודות על ידי הזוכה

, כאשר ההחלטות בעניין זה יהיו נתונות לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה.הזוכה

בוטלה הזכייה בנסיבות הנ"ל, ראשית המועצה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ככל ש

שאז יחולו עליו ההוראות  -להודיע למציע השני בטיבו במכרז על זכייתו במכרז

הרלוונטיות באשר לזוכים במכרז, או לפרסם מכרז חדש או שלא לפרסם כל הליך 

  חלופי.

מכות שיפוטס .13

זה ובכלל זה ליישום  למכרזכל העניינים הנוגעים לוהבלעדית סמכות השיפוט הייחודית 

 ההסכמים הנובעים ממנו, היא של בתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז בלבד.

 

 בכבוד רב,
 

 עמיר ריטוב 

 ראש המועצה האזורית 

לב השרון
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  וועדה מקומית/ ועדה מרחביתמתן שירותים לב אישור ניסיון עברנוסח 
 על מנת להגיש המלצות  האישורעל המשתתפים לשכפל את נוסח *  *

 **  שונות ועדות מקומיות /מרחביות 2לפחות מ

 לכבוד

 מועצה אזורית לב השרון

 ג.א.נ, 

 מתן שירותי סידור, טיוב, וסריקת ארכיב תיקי בנייןאישור בדבר הנדון: 

(, "המשתתף"_ )להלן: מאשר בזה כי חברת ______________________ ,החתום מטה ,אני

סידור,  , שירותי(הוועדה)שם __________________  לוועדה המרחבית/לוועדה המקומית סיפקה

 .כקבלן ראשי"(, השירותים)להלן: " טיוב וסריקת ארכיב תיקי בניין

 __________.  מחודש _____ שנת _____, ועד חודש _____ שנת  : תקופת מתן השירותים

 ספר תיקי הבניין בהם טיפל המשתתף(: __________ תיקי בניין. היקף השירותים )מ

 סופקו לנו לשביעות רצוננו. באמצעות ניידת האכיפה שירותי המשתתף 

 :פרטי הממליץ

_______________                _______________                    _______________  
 סלולארי/טלפון                        עדההממליץ בוותפקיד                 מלאשם   

 

______________                    __________________    
 הממליץ וחותמת החתימ                תאריך      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8/2017מס'  מכרז

 (1נספח א')
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 תצהיר מידע ופרטים בדבר ראש הצוות המיועד 
 

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

 
מצהיר כי  , והנני"(המשתתף"  הנני נותן תצהיר זה בשם __________________________ )להלן:

 בתצהיר זה הנו נכון ומדויק.המשתתף, וכל המידע המופיע לתת תצהיר זה בשם  בסמכותי
 
 

 שם ראש הצוות המיועד: __________________;  ת.ז.: ____________________.
 

בביצוע פרויקטים של סידור, טיוב וסריקת תיקי לראש הצוות המיועד ניסיון של _________ שנים 
 .בניין

 

 מצורפים לתצהיר זה כל המסמכים שלהלן:

 יועד; קורות חיים של ראש הצוות המ (1

 צילום ת.ז. של ראש הצוות;  (2

העתק מתלוש משכורת אחרון שהוציא המשתתף לראש הצוות )יש  (3

להשחיר את כל המידע בתלוש שאינו רלוונטי לצורך עצם העסקתו של 

 ראש הצוות בפועל ע"י המשתתף(.

 
 .זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת

 
____________________ 

 ה ימחת           

 אישור עורך דין

מאשר/ת כי ביום ________ הופיע/ה בפני  , מ.ר. _________,אני הח"מ ______________, עו"ד
/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ___________________ המר/גב' _____________________ שזיה

פוי/ה לעונשים /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צ
 הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

          ____________________ 

חתימה           

 8/2017מס'  מכרז

 (2נספח א')
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 נוסח ערבות אוטונומית שעל המשתתף לצרף להצעתו

 תאריך:________

 לכבוד
 "(ההמועצמועצה אזורית לב השרון )להלן: "

 צומת בני דרור
 

 ג.א.נ.,
 _____________________________  ערבות אוטונומית מספר

 
 

( "המבקש"על פי בקשת __________________  ת.ז./ח.פ. _______________ )להלן: 
 שרת אלפיםעש"ח )במילים:  10,000אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 

במכרז מס' המבקש  וזאת בקשר עם השתתפות( "סכום הערבות"שקלים חדשים( )להלן: 
וועדה המקומית סידור, טיוב, מחשוב  וסריקת ארכיב תיקי בניין בלמתן שירותי  8/2017

ולהבטחת מילוי תנאי המכרז ומילוי הוראות חוזה ההתקשרות  ,לב השרוןלתכנון ובנייה 
 במסגרתו.

 
יום מיום דרישתכם  14ך אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תו

הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך 
כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקש בתביעה משפטית או 
בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקש בקשר לחיוב 

 פיכם.כלשהו כל
 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר 
דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא 

 יעלה על הסך הכולל הנ"ל.
 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
 

 ועד בכלל. 19.7.2017ערבות זו תישאר בתוקפה עד 
 לא תענה. 19.7.2017דרישה שתגיע אלינו אחרי 

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. 19.7.2017 לאחר יום
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
 

דרישה בפקסימיליה, במברק או באמצעי אלקטרוני אחר לא תחשב כדרישה לעניין כתב 
 ערבות זה.

 
 
 

     בנק / חברת ביטוח:                                      תאריך:
 

 

 

 8/2017מס'  מכרז

 (3נספח א')
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 הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד המועצה ו/או לחבר המועצה 

 לכבוד

 מועצה אזורית לב השרון

 ג.א.נ.,

בשם הצהרה זו נותן  אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ .1

מוסמך/ת לתת אני מצהיר כי  , והנני"(המשתתף"  _ )להלן:_________________________

 המשתתף.בשם הצהרה זו 

וכי בחנתי בעצמי את הוראות הסעיפים  לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים הובאוהריני מאשר כי  .2

 :בנוסח העדכני ביותר

 כדלקמן:  , הקובע1958-ב)א( לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, תשי"ח89סעיף           .2.1

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש אחד האמורים חלק העולה על עשרה 

ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או אחוזים בהונו או 

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות". –לעסקה עם המועצה, לעניין זה, "קרוב" 

עניינים של נבחרי ציבור ברשויות ניגוד ודעה בדבר כללים למניעת )א( של הה12כלל  .2.2

 המקומיות, הקובע כדלקמן:

 המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית:  "חבר

חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו  –לעניין זה, "חבר מועצה" 

 ()ב(".1)2-()ב( ו1)1סעיף )ראה הגדרות "בעלי שליטה" ו"קרוב" ב

 קובע כדלקמן:, 1958-לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, תשי"ח 59סעיף  .2.3

זוגו, סוכנו או -"לא יהיה לעובד מועצה, לא במישרין ולא בעקיפין, לא בעצמו ולא על ידי בן

שותפו, כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה, למענה או בשמה, 

פרט לענין שיש לעובד בהסכם העבודה שלו או בהסכם הכללי של עובדי המועצה ופרט 

לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהמועצה מספקת לתושבים; אין לראות עובד כאילו 

א)ב( 89יש לו חלק או טובת הנאה כאמור, אם זיקתו לעסקי המועצה היא כאמור בסעיף 

 לגבי חברי המועצה".

הנני מבקש להודיע ולהצהיר ים לב לנוסח העדכני של ההוראות הנ"ל לפי בדיקתי, ובשבהתאם לכך  .3

 כי:

בין חברי המועצה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני לו סוכן או  .3.1

 שותף.

 8/2017מס'  מכרז

 (4נספח א')
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אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים  .3.2

חיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד בהונו או ברוו

 אחראי בו.

 אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד במועצה. .3.3

ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי וכן לחלט את הערבות, אשר הגשתי במצורף  .4

 אם מסרתי הצהרה לא נכונה. להצעתי

 הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.אני מצהיר בזאת כי  .5

( לצו המועצות 3ב)ב()89אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  .6

מחבריה ובאישור שר הפנים  2/3לפיהן המועצה ברוב של 1958-המקומיות )מועצות אזוריות(, תשי"ח

 ב)א( לצו ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.89ת לפי סעיף רשאית להתיר התקשרו

 

 

____________________              ____________________                   ____________________ 

 חתימה                                                        מלא  שם                                                    תאריך             
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 תנאי לעסקה עם גוף ציבורי –תצהיר קיום דיני עבודה 
 

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת 

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

 "(. המשתתף"  הנני נותן תצהיר זה בשם __________________________ )להלן:

 . המשתתףמצהיר כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם  הנני

 –" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו בעל זיקהבתצהירי זה, משמעותו של המונח "

"(. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי רייםחוק עסקאות גופים ציבו" )להלן: 1976

 אני מבין/ה אותו. 

עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת  – "עבירה"משמעותו של המונח 

, ולעניין עסקאות לקבלת 1987 –או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז  1991-תנאים הוגנים(, התשנ"א

, גם עבירה על 2011 –לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב  2סעיף שירות כהגדרתו ב

 הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

 (במשבצת המתאימה Xסמן )

 ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת  לא הורשעוובעל זיקה אליו  המשתתף

 "(.הגשההמועד להלן: "בהליך )ההצעות 

 וחלפה שנה אחתביותר משתי עבירות   בפסק דין הורשעואו בעל זיקה אליו  המשתתף 

 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 

 ולא חלפה שנה אחתביותר משתי עבירות   בפסק דין הורשעואו בעל זיקה אליו  המשתתף 

 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 

 ן תצהירי דלעיל אמת. זה שמי, להלן חתימתי ותוכ

          ____________________ 
 חתימה             

 אישור עורך דין

מאשר/ת כי ביום ________ הופיע/ה בפני  , מ.ר. _________,אני הח"מ ______________, עו"ד
מר/גב' _____________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ___________________ 

לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים /המוכר/ת 
 הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

          ____________________ 
חתימה      

 8/2017מס'  מכרז

 (5נספח א')
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 נספח ב'

 הצהרה והצעת המשתתף
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  שתתףהמהצעה והצהרת 

 לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמעה גם לשון נקבה

           לכבוד

 מועצה אזורית לב השרון

 ג.א.נ., 

סידור, טיוב, מחשוב  וסריקת ארכיב תיקי בניין למתן שירותי  8/2017פומבי מס'  מכרז: הנדון

 לב השרון וועדה המקומית לתכנון ובנייה ב

, מצהירים ומתחייבים בזה המכרזר שקראנו ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי אנו הח"מ, לאח

 כדלקמן: 

על פרטיהם ללא יוצא מן  המכרזהננו מצהירים בזה כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי  .1

הכלל, כי ערכנו את כל הבדיקות הדרושות ו/או הנחוצות להגשת הצעתנו זו וכן בחנו את כל 

ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה וכי בהתאם לכך ביססנו את  הגורמים המשפיעים על

הצעתנו. לא הסתמכנו בהצעתנו זו על מצגים, פרסומים, אמירות או הבטחות כלשהם 

בלבד. כן  המכרז, אלא על האמור במסמכי כל גורם אחרשנעשו בעל פה על ידי המועצה ו/או 

ולא נציג כל תביעות ו/או  המכרז ו מסכימים לכל האמור במסמכיהננו מצהירים בזה, כי אנ

דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על כל טענה 

 כאמור. 

שם מתן ו/או על פי כל דין ל במכרזמשתתפים אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מה .2

ספק מנו לואנו מקבלים על עצ המכרזהצעתנו זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי  השירותים.

 . המכרז ככל שנבחר כזוכיםמסמכי בהתאם לתנאים שבאת השירותים 

בעלות העל כל שינוי במבנה בכל עת אנו מתחייבים להודיע למועצה ככל שנבחר כזוכים,  .3

ו/או הדרוש  למכרזבכל נתון או בכל מסמך שנמסר במסגרת הצעתנו ועל כל שינוי  משתתףב

 ו/או כל דין.  המכרזרות על פי לצורך ביצוע העבודות או עריכת ההתקש

ציוד הנדרש על מנת ידע והיש לנו את כל האמצעים הטכניים כמו גם המקצועיים וכל ה .4

 .  במכרז, ואנו מתחייבים לעשות כן אם נזכה שירותים במועדים ובאופן שיידרשואת הספק ל

  .אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים .5

 

 

 8/2017מס'  מכרז

 ב'נספח 
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 120 לפחות הצעתנו זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי, ותהא תקפה במשך .6

רשאית  המועצה. ידוע לנו, כי במכרז)מאה ועשרים( ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות 

, ואם לא נאריך הצעתנו זו ותוקף הערבות שהגשנו עם הצעתנו לדרוש הארכת תוקף ההצעה

תנו זו, והכל מבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה אחרים להם זכאית לכשנידרש, תיפסל הצע

 ו/או על פי כל דין.   המכרזהמועצה על פי 

-אנו מסכימים, כי המועצה תהיה זכאית, אך לא חייבת, לראות בהצעתנו זו משום הצעה לא .7

ובקבלתה על ידה יכרת  1973 –לחוק החוזים )חלק כללי(, התשל"ג  3חוזרת, כאמור בסעיף 

 הסכם מחייב בינינו לבין המועצה. 

נמציא את כל  המועצהמועד שייקבע על ידי עד להיה והצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים כי  .8

, לרבות ההסכם חתום המכרזהמסמכים והאישורים שעלינו להמציא בהתאם למסמכי 

והאישור על עריכת ביטוחים.  , ערבות הביצועכדין

המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר  .9

מוגשת ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין כל מניעה על פי דין 

 או הסכם לחתימתנו על הצעה זו. 

ללא  -ס ההצעה המצורף בהמשך למסמך זה )כל הסכומיםפעל גבי טולהלן הצעתנו,  .10

 .מע"מ(

 
 : ולראיה באנו על החתום

 _ __________________________תובת:;  כ: _______________________המשתתףשם 

 ; פקס: ____________________;טל': _________________________

 _______________________________________;כתובת דואר אלקטרוני: 

 פרטי מורשי החתימה: 

 ___שם: _________________ ת.ז.: ______________

 שם: _________________ ת.ז.: _________________

 : _____________________ תאריך : __________________המשתתף וחותמת ותחתימ

 

 במקרה של הגשת הצעה ע"י תאגיד  –אישור עו"ד 

)להלן:  ____________________,עו"ד, מ.ר. __________,  של _____________אני הח"מ 
 __________ חתמו בפני על הצהרה זו ה"ה  __________שר בזה כי ביום "( מאהמשתתף"
חתימתם מחייבת ובשם המשתתף, אשר הנם מורשי החתימה של המשתתף ____________ -ו

שרו בפני כי  נתקבלו אצל המשתתף כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים יא. הנ"ל את המשתתף
 כל דין להשתתפות המשתתף בהליך. על פי מסמכי ההתאגדות של המשתתף ועל פי 

_______________ 

 , עו"ד               
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 המחיר הצעת

 הבהרות :

 על המציע למלא את העלות עבור כל פריט בטבלה  .1

(  וכן את סה"כ העלות עבור 3בכל שורה על המציע למלא את מחיר היחידה ) עמודה  .2
 . (5עמודה  –הפריט )מכפלת מחיר ליחידה באומדן כמויות 

 .(5עמודה  11ה"כ עלות )שורה מס המחיר שיילקח לצורך שקלול ההצעה יהיה ס .3

( הינם לצורך אומדן בלבד ואין בנתונים אלו 4כמויות הפריטים המופיעים בטבלה )עמודה  .4
, ולא תשמע כל טענה מצד הזוכה המסתמכת בהיקף עבודה כלשהוא מועצהלחייב את ה

וללא התחייבות להיקף מינימאלי  -יצוע בפועלהתשלום ישולם על פי ב .על נתונים אלו
 . כלשהו

הצעת המחיר בטבלה להלן תהיה רלוונטית גם לגבי סריקה שוטפת של תיקים במהלך  .5

 תקופת ההתקשרות, ככל שיהיו. 

 

 מחיר  פריט 'מס

 ליחידה 

  ללא מע"מ

 לפריט  סה"כ מחיר כמויות אומדן

 ללא מע"מ

טיוב וסריקת בקשות  סידור 1

הכוללות  ושרותמאלהיתר 

 A2בגודל אחד מסמך לפחות 

 או יותר

 5,540  

טיוב וסריקת בקשות  סידור 2

 מאושרותלא להיתר 

אחד מסמך לפחות הכוללות 

 או יותר A2בגודל 

 300  

טיוב וסריקת בקשות  סידור 3

הכוללות אישור בטאבו ל

 A3 עד  מסמך בגודל

 3,230  

טיוב וסריקת בקשות  סידור 4

הכוללות י מידע תכנונל

 A3 עד  מסמך בגודל

 970  

טיוב וסריקת בקשות  סידור 5

הכוללות רישיון עסק ל

 A3 עד  מסמך בגודל

 

 

 

 

200  
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הזמנות טיוב וסריקת  סידור 6

הכוללות מסמך שמאות  

 A3 עד  בגודל

 180 

 

 

 

תיקי טיוב וסריקת  סידור 7

מסמך  לליםהכופיקוח  

 A3 עד  בגודל

 3,125  

תיקים סריקת טיוב ו סידור 8

מסמך  לים הכולמשפטיים  

 A3 עד  בגודל

 300  

או  a0ל מסמך בגוד סריקת  9

 יותר

 1,000  

  a4- a3  1,000סריקת מסמך בגודל  10

  5,000  שיוך מסמכים סרוקים 11

  1,000  עלות שידוך מסמכים בחזרה 12

    "כ עלות סה 13

 

 

 

 : המשתתףוחותמת של  חתימה

 

_____________________ 
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 נספח ג'

 התקשרות הסכם
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 התקשרות הסכם

 _____שנערך ונחתם במועצה אזורית לב השרון ביום ________לחודש _____ שנת 
 

 מועצה אזורית לב השרון : בין

 צומת בני דרור

 (המועצה")להלן: " 

 מצד אחד ;  

 _____________שם ___________ :לבין
 ח.פ. ____________________ת.ז./  
 __________________מרח' ______ 
 טל': _____________; פקס: _____________ 
 כתובת דוא"ל: ________________________ 
 שמות המורשים: _________________-באמצעות מורשי חתימתו 
 ת.ז. מורשי החתימה: __________________________ 
 ("הקבלן: ")להלן 

 מצד שני ;

שירותי מתן ( ל"מכרז"הלהלן: ) 8/2017מס'  פומבי מכרזאת והמועצה פרסמה   הואיל

ארכיב תיקי בניין בוועדה המקומית לתכנון ובנייה   סריקתסידור, טיוב, מחשוב ו

 ;לב השרון

ות והמיומנ , הכלים, הציוד, והוא בעל הידע, היכולת, הניסיוןכרזמבזכה  והקבלן והואיל:

והסכם זה על  מכרזבהתאם להוראות ה ם למועצה שירותיהלשם מתן  יםהנדרש

 נספחיו;

 והצדדים מעוניינים להסדיר את יחסיהם בהתאם לאמור בהסכם זה להלן;  והואיל

 :לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

 הגדרות ופרשנות  .1

 .זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו להסכםהמבוא  .1.1

מהווים מכרז ולהסכם והנספחים ל)לרבות הבהרות שניתנו במסגרתו(  המכרזי כל מסמכ .1.2

 זה ובחזקת תנאיו.הסכם חלק בלתי נפרד מ

ספק בדבר משמעות הוראות בהסכם ו/או התאמה או -בכל מקרה של סתירה או אי

מבלי שתעמוד לו טענה ו/או דרישה  -יפנה הקבלן למנהל ויפעל לפי הוראותיו, בנספחיו

 שר להוראות המנהל. כלשהי בק

 8/2017מס'  מכרז

 ג'נספח 
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בהסכם האמור במכרז, את כל והבין בדק הוא קרא, הקבלן כי מצהיר בחותמו על החוזה 

המצב הקיים של החומר  ואף בחן אתבין אם צורפו בפועל ובין אם לאו(, על נספחיו )

בנטיות , הוראות הדין הרל(AS ISשיימסר לטיפולו במצבו הוא )נשוא השירותים והמידע 

  .מך רלבנטי אחרוכן כל מס

 ,להודיע על כך בכתב למועצהחייב הוא  ן,התאמה כלשה-איסתירה או כל שמצא הקבלן כ

הסכם זה, ובכל מקרה לא תעמוד לו טענה ו/או דרישה כלשהי כנגד לפני שיחתום על 

 המועצה, ובפרט לא טענה ו/או דרישה לשינוי תמורה או פיצוי. 

לא יפורש במקרה של  -ואשר יובאו בעתיד  הקיימים -חוזה זה, על נספחיו השונים  .1.3

הכוונה העולה לשונו ומשמעות כנגד מנסחו אלא לפי -סתירה, ספק, אי וודאות או דו

ממנו, וללא כל הזדקקות לכותרות, לכותרות שוליים ולחלוקת החוזה לסעיפים ולסעיפי 

 משנה. 

א אם כן הקשר דם, אלרושים של המונחים שלהלן כרשום בצבפרשנות חוזה זה, יהיה פי .1.4

 הדברים מחייב אחרת. 

לרבות מי  או מהנדס הוועדה המקומיתו/לית המועצה "נכמ - ""המנהל

 .לצורך הסכם זה ושהסמיכ

 . הסכם זהגזבר המועצה לרבות כל מי שהסמיך לצורך  - "הגזבר"

, נציגיו וכל הפועל כל עובדיולרבות כהגדרתו בכותרת ההסכם ו - "הקבלן"

 , לפי העניין.מטעמו

ל לפקח מטעם המועצה על השירותים נשוא מי שמונה ע"י המנה - "המפקח"

 מכרז זה. 

מדד המחירים הכללי לצרכן כפי שמפרסמת מעת לעת הלשכה  - "המדד"

 המרכזית לסטטיסטיקה.

המדד הידוע במועד האחרון להגשת הצעות למכרז, שהנו מדד חודש  - "מדד הבסיס"

 ____ שנת ____. 
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 עיקרי ההתקשרות .2

של בניין ה תיקיידור, טיוב מחשוב וסריקת ארכיב שירותי סלספק מתחייב  הקבלן .2.1

 לרבות -הוועדה המקומית לב השרון, במפורט במסמכי המכרז, בהסכם זה ובנספחיו

 .להסכם (4בנספח ג')ש במפרט השירותים

מתחייב ליתן את השירותים במומחיות, ביעילות ובנאמנות באמצעות הציוד  הקבלן .2.2

ן של המועצה והוועדה הכל להנחת דעת, מאומןהנדרש ובאמצעות צוות עובדים מהימן ו

 המקומית.

והחומרים  , המתקניםהציודכל כח האדם, האמצעים, מתחייב לספק את  הקבלן .2.3

  .קצב הדרושובלצורך ביצוע יעיל של השירותים  רושיםהד

יישא במלוא העלויות ו/או ההוצאות הכרוכות ו/או הנוגעות לביצוע כלל  הקבלן .2.4

קשורים , ואף אם השירותים המסוימים שאליהם יידרש הכללללא יוצא מ ,השירותים

, והכל למעט אינם מפורטים במפורש במסגרת ההסכםו/או נובעים מההתקשרות אך 

 .מקום בו נרשם אחרת במפורש בהסכם זה

בקשות  375  לבהיקף ש ,פיילוט בראשית ההתקשרות עם הקבלן יערכו הצדדים -פיילוט .2.5

 ותועמידתו בלוחו טיב עבודתיכולות הקבלן, ו בין היתר ייבחנ. במסגרת הפיילוט להיתר

 הינו הקבלןתמורה כלשהיא עבור עבודת קבלת תנאי מוקדם להמשך העבודה ול. הזמנים

והושלם בהצלחה ולשביעות רצונה של אישור בכתב של המועצה כי הפיילוט בוצע 

 . המועצה

הבלעדי של המועצה הקבלן מובהר ומודגש למען הסר כל ספק, כי ככל שלפי שיקול דעתה 

לא הצליח בפיילוט, תבוטל ההתקשרות עם הקבלן והוא לא יהיה זכאי לתמורה כלשהי 

 ו/או החזר הוצאות ו/או פיצוי בקשר לשירותים שביצע. 

 תקופת ההתקשרות .3

ממועד סיום הפיילוט בהצלחה.  חודשים 13להשלים את מתן השירותים בתוך  הקבלןעל  .3.1

חודשים  5אשר ארכה בת שמורה הזכות למועצה לקבלן, בכפוף לבקשת ארכה של ה

יושלמו השירותים ביחס לתיקי , כך שבסה"כ ככל שהיא מוצאת טעם ראוי לכך נוספים

 .ממועד סיום הפיילוט חודשים 18 -ן הקיימים בארכיב בתוך תקופה של לא יותר מיהבני

שירותים הינם ה שלוחות הזמנים להשלמתמצהיר ומתחייב בזאת, כי ידוע לו  הקבלן

הנדרש על מנת  כליפעל כעל כן מצהיר ומתחייב הוא שהסכם, ותנאי עיקרי ומהותי ב

באמצעות וככל שיעלה הצורך לעמוד במועדים שנקבעו להשלמת השירותים, וזאת לרבות 

 .ו/או אמצעים נוספים ללא כל תמורה נוספת ודהעמדת כוח אדם ו/או צי

, יסופקו תי סריקה שוטפת של תיקי הבנייןהאופציה לשירוככל שהמועצה תממש את  .3.2

  .חודשים ממועד סיום הפיילוט 24השירותים הללו לתקופה של 
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את ההתקשרות להביא ומכל סיבה שהיא, בכל עת  ת המועצה,רשאילמרות האמור לעיל,  .3.3

"סיום , כמפורט בפרק יום מראש 60, לקבלןלידי גמר על ידי הודעה בכתב על כך 

  .ידי המועצה" להלן ההתקשרות וביטולה על

 הסבת ההסכם והעסקת קבלני משנהאיסור  .4

את להמחות את זכויותיו ו/או לשעבד ו/או לא יהא רשאי להעביר ו/או להסב ו/או  הקבלן .4.1

אחר, מבלי או גוף , לכל אדם "(המחאה)להלן: " חובותיו לפי הסכם זה, כולן או מקצתן

  לכך מראש ובכתב. ועצהלקבל את הסכמת המ

ועצה בעניין ההמחאה תהיה סופית ומוחלטת, ולא תעמוד לקבלן כל טענה או החלטת המ

 דרישה בעניינה. 

בכל מקרה בו תסכים המועצה לבקשת הקבלן להמחות את התמורה ו/או את חלקה, 

כפופה הסכמה זו לכל זכות הנתונה למועצה לפי הסכם זה, ובפרט לזכותה של המועצה 

לקזז ו/או לנכות ו/או לעכב כספים. הקבלן יוודא שילוב הוראה מתאימה בכל הסכם 

 ו תחול אף אם יתרשל הקבלן ברישומה.  המחאת תמורה עם כל צד ג', וממילא הוראה שכז

, ככל שהשליטה האפקטיבית תעבור מובהר כי כל שינוי בזהות בעלי המניות של הקבלן

אישור מראש ובכתב לידי בעלי מניות אחרים, תחשב אף היא כהמחאה אסורה הדורשת 

 לשם המשך מתן השירותים ע"י הקבלן. של המועצה 

ה לאחרים, מבלי שיהיה צורך בהסכמה כלשהי של את זכויותילהמחות המועצה רשאית 

 להסכם זה. הקבלן, ובלבד שלא תפגענה זכויות הקבלן בהתאם 

הקבלן לא יהיה רשאי להעסיק קבלני משנה לצורך מתן השירותים למועצה מכח הסכם   .4.2

  .מהמועצה מראש ובכתבאם קיבל לשם כך אישור זה, למעט 

להטיל על המועצה חבות כלשהי בקשר  בכדי להעסקת קבלן משנהאין במתן אישור 

 לעבודת קבלן המשנה, והאחריות המלאה תיוותר בידי הקבלן בלבד. 

ככל שהקבלן יעסיק קבלן משנה, מתחייב הוא להחתימו על הסכם המכפיף את קבלן 

המשנה לחובותיו של הקבלן כלפי המועצה בתחומים הרלוונטיים, לרבות קיומם של 

או אישורים הנדרשים לפי כל דין ולפי כל רשות מוסמכת, היתרים ו/או רישיונות ו/

 ולרבות כיסוי ביטוחי מתאים למועצה בקשר לפעילותו של קבלן המשנה. 

המועצה רשאית לסרב להעסקת קבלן משנה מסוים ו/או לדרוש את החלפתו מכל סיבה 

 רין. שתמצא לנכון, והקבלן מתחייב לפעול לפי דרישות המועצה בעניין זה ללא כל עור

בכל מקרה לא יהיה הקבלן זכאי לתוספת תמורה כלשהי כ"קבלן ראשי" או בכל עילה 

 אחרת בקשר להעסקת קבלני משנה ובכלל. 
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את  הקבלןמבלי לגרוע מהחובה האמורה לעיל מובהר כי היה וחרף האמור לעיל ימחה   .4.3

בלת או יעסיק קבלן משנה ללא ק ,םזה או מקצת הסכםזכויותיו או חובותיו על פי 

שאר הוא אחראי להתחייבויותיו המוטלות עליו יי אישורה של המועצה מראש ובכתב,

המועצה  עפ"י הסכם זה על אף ההמחאה האמורה ומבלי שיהיה בכך כדי לפגוע בזכויות

/קבלן המשנה ומבלי לגרוע מכל סעד או תרופה כלפי הקבלן בשל הנמחהכלפי הגורם 

 הפרת התחייבותו.  

 דר בלעדיותהיקף העבודה והיע .5

 המועצה אינה מתחייבת להיקף שירותים ו ו/או הכנסות מינימאלי או מקסימאלי.  .5.1

לאמור לעיל, לרבות טענה על עומס ביחס  המועצהלא תשמע כל טענה או דרישה כלפי 

עבודה ו/או מיעוט עבודה ו/או מחסור בכח אדם ו/או תמורה חסרה ו/או תמורה נמוכה 

 . ו/או כל טענה אחרת

מתחייב לבצע כל מטלה ולספק כל שירות הנדרש למועצה, מכח מומחיותו בתחום הקבלן 

 ובהתאם להוראות ההסכם. 

כי אין בהתקשרות בהסכם זה משום יצירת בלעדיות ו/או  ומודגש מובהר ,למען הסר ספק .5.2

בדבר זכות בלעדית של הקבלן לספק למועצה שירותים התחייבות ו/או מצג כלשהי 

 בתחום. 

עתה הבלעדי ובשים לב לצרכיה, המועצה רשאית לבחון התקשרויות עם לפי שיקול ד

תהיה קבלן לא ללרבות ביחס לשירותים הנכללים במסגרת התקשרות.  ,קבלנים אחרים

 המועצה בשל כך.  כל טענה ו/או דרישה כלפי

יובהר ויודגש כי הקבלן אינו זכאי לבקש מהמועצה להעביר את הטיפול בעניין מסוים 

 . לקבלן אחר

 כללי -הקבלןוהתחייבויות הצהרות  .6

את השירותים במיומנות, מומחיות וברמה מקצועית  למועצהמתחייב כי יעניק הקבלן  .6.1

האמצעים והכישורים המקצועיים גבוהה ביותר, תוך ניצול והשקעת מירב הידע, 

 .העומדים לרשותו

עמו יבוא  הקבלן מתחייב לשמור על התנהגות נאותה, מקצועית ואדיבה כלפי כל גורם .6.2

 במגע במסגרת השירותים שיספק למועצה.

 

 

 



34 

 חותמת וחתימת המשתתף: ____________  כל הזכויות שמורות לכהן, וילצ'יק ושות', משרד עורכי דין ©

האישורים,  כלמטעמו  כל מיובידי בידיו לאורך כל תקופת ההסכם יהיו מצהיר כי  הקבלן .6.3

התקשרותו עם לצורך ו הרישיונות וכיו"ב הדרושים לצורך מתן השירותיםההיתרים ו

קבלן יישא בכל לרבות בכל הנוגע לתוכנה, חומרה וכן כל כלי וציוד אחר. ה המועצה,

העלויות הדרושות לצורך קבלת ו/או הארכת ו/או שימור האישורים, הרישיונות 

 וההיתרים הדרושים לשם מתן השירותים למועצה. 

 . המועצהמתחייב לפעול בנאמנות ובמקצועיות למען  הקבלן .6.4

מצהיר כי הנו בעל הניסיון והידע המקצועי הדרושים לצורך מתן השירותים  הקבלן .6.5

, וכן בכל הנוגע לתחום השירותיםמעמיקים ידע הכרות ולפי הסכם זה, לרבות  למועצה

 לשירותים.  יםם הרלוונטימיעם כל דין, תקן והוראה של רשות מוסמכת בתחו

, וכן לעדכן את בתחומי עיסוקושינויים החלים אופן שוטף בלהתעדכן בהקבלן מתחייב 

לוונטיות ת, אשר יש להם רהמועצה בכל שינוי בדין ו/או בהוראות רשות מוסמכ

 .לשירותים נשוא הסכם זה

 , התקניםמתחייב להקפיד ולמלא אחר הוראות כל החוקים, הצווים, התקנות הקבלן

רבות כל , לםשירותיהבקשר עם מתן וכל הגופים הרלוונטיים וההוראות של כל הרשויות 

 תיקון ו/או שינוי  שיבוצע בהם.

מהלך שעות העבודה המקובלות, ואף מחוץ להן ככל מתחייב להיות זמין בכל עת ב הקבלן .6.6

מתחייב להתייצב לפגישות במשרדי המועצה או  הקבלןבכלל זאת, שיעלה בכך הצורך. 

הקבלן לא יהיה זכאי לכל וצרכי העבודות.  המועצהבכל אתר רלוונטי אחר לפי צרכי 

 תוספת תמורה בעבור הנדרש בסעיף זה. 

עליו כל מניעה )הן מניעה שבדין והן מניעה שבחוזה(  ולא תחולכי לא חלה  מצהיר הקבלן .6.7

 פי הסכם זה.-את השירותים על למועצהליתן 

ולשתף  המפקח והמנהל מטעם המועצה,להיות בקשר רציף ותקין עם מתחייב הקבלן  .6.8

 . וללא כל סייגאופן מלא, מהיר פעולה ב םעמ

פו פעולה באופן מלא הקבלן מתחייב לכך שעובדיו יתייצבו לכל בירור ולכל דיון וישת

 או המנהל.  המפקחובלתי מסויג בכל עניין הקשור לעבודתם, כפי שידרשו 

הקבלן מתחייב שלא לעשות כל מעשה או מחדל אשר עלול לדרוש מהמועצה לשאת  .6.9

 , אלא אם קיבל לכך את אישורה מראש ובכתב. םכלשההוצאה, תשלום או חיוב ב

 . מורשה כדין במסגרת עוסקוימשיך לפעול וכי הוא פועל  .6.10
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הקבלן מתחייב כי ינקוט בכל אמצעי הבטיחות המדרשים בעת ולצורך מתן השירותים על  .6.11

, בהתאם לדרישות התפקיד ובכל מקרה לא פחות מהוראות הדין ו/או כל רשות ידו

  מוסמכת. 

הקבלן יהיה האחראי המלא והבלעדי לשמירה על הוראות וכללי הבטיחות על ידו, על ידי 

ועל ידי כל מי מטעמו, בהתאם לדרישות כל דין ו/או רשות מוסמכת. בכלל כל עובדיו 

זאת, הקבלן מתחייב לערוך ביקורות תקופתיות על מנת לוודא קיום הוראות הבטיחות, 

וכן לערוך תדריכי בטיחות ע"י גורם מוסמך ולהחתים את כל עובדיו וכל מי מטעמו על כך 

 שקיבלו תדריך בטיחות מגורם מוסמך. 

 וח, ביקורת ודיווחפיק .7

ושל  במתן השירותים לפי הסכם זה יהיה כפוף הקבלן להוראותיו ולהנחיותיו של המנהל .7.1

 , וזאת מבלי לגרוע מחובותיו לפי ההסכם. המפקח

לעובדיו של הקבלן ו/או לכל גורם אחר מטעמו, ייחשבו כהוראות שניתנו  שניתנוהוראות 

 לקבלן עצמו, והקבלן מתחייב לפעול לפיהן. 

, כפי במועצה ומטעמהגורם ועם כל  , עם המפקחהמנהלמתחייב לשתף פעולה עם  הקבלן .7.2

 שיידרש במסגרת ו/או לצורך מתן השירותים על ידו.

על השירותים אותם הוא מעניק ויזום באופן שוטף ולמפקח מנהל מתחייב לדווח ל הקבלן .7.3

 . ועצהמל

יה שהתעוררה או עלולה באופן מידי על כל בעולמפקח למנהל מתחייב לדווח הקבלן 

 להתעורר במסגרת השירותים אותם הוא מספק. 

כל הדיווחים וכל המידע שימסור יהיו מדויקים על כך שקפיד ההקבלן מתחייב ל .7.4

 . ושל המפקח ומפורטים לשביעות רצונו של המנהל

אשר צפויות בטרם ביצוע כל פעולה חריגה  המועצהמראש ממתחייב לקבל אישור  הקבלן

, ולא לבצע פעולה השלכות ו/או השפעות מהותיות על המועצה או על קופתה להיות לה

 בכתב מהמנהל ומגזבר המועצה.  כאמור אלא לאחר שהתקבל בידיו אישור

לערוך ביקורת בקשר לשירותים שמספק הקבלן, מפעם  םרשאיו/או המפקח המנהל  .7.5

שר את הביקורת לפעם, והקבלן מתחייב לשתף פעולה עם המנהל באופן מלא על מנת לאפ

 באופן מלא ומדויק. 

דוחות מידע ו/או , קבלת םלדרוש בכל עת ולפי שיקול דעת םרשאי ו/או המפקח המנהל .7.6

תוך המועדים שנדרשו ממנו ב מכל סוג ובכל מתכונת והקבלן מתחייב להפיק דוחות אלו

 .הובהתאם לדריש
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גרוע ו/או להמעיט אין בקיומם של אמצעי פיקוח, בקרה ודיווח כאמור בפרק זה בכדי ל .7.7

מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לכל מחדל ו/או ליקוי בקשר לשירותים שיסופקו 

 ידו, ולא תשמע כל טענה מצידו בעניין זה. -על

 התשלוםואופן  לקבלן התמורה .8

הקבלן , זכאי וההסכםפי המכרז -בכפוף ובתמורה למילוי מלוא התחייבויות הקבלן על .8.1

  .מכרזבהתאם להצעתו ב לתמורה

 מע"מאליה מע"מ, ועל כן יתווסף אינה כוללת תמורה לה זכאי הקבלן לפי הסכם זה ה .8.2

 . כשיעורו עפ"י דין

הינו סופי ומוחלט ומהווה תמורה  לעיל מוסכם, ידוע ומוצהר, כי סכום התמורה כאמור  .8.3

 נאותה ומלאה עבור כלל השירותים שהקבלן יספק למועצה. 

, מכל של הקבלן ההוצאותירי ההצעה כוללים את כל למען הסר כל ספק, מודגש כי מח

 ו/או הנובעות ממתן השירותים למועצה,, הכרוכות וללא יוצא מהכלל מין וסוג שהוא

, קבלני משנה, ציוד, חומרים, כלים, תוכנות מחשב ואמצעי מיחשוב כח האדם, לרבות

ו זכאי לקבל ו/או הקבלן אינ. ביצוע השירותיםהוצאות ועלויות בקשר ו/או לצורך "ב וכיו

 כלשהם מעבר לסכום התמורה הנ"ל.נוספים לדרוש מן המועצה תוספות ו/או תשלומים 

בהסכם זה, כל הוצאה ועלות אשר יידרשו לצורך ו/או  במפורשלמעט אם נרשם אחרת   .8.4

בקשר ו/או כתוצאה ממתן השירותים למועצה, בין אם מדובר בשירותים שנקבעו 

דובר בשירותים אחרים בתחום, יחולו על הקבלן ועליו במפורש בהסכם זה ובין אם מ

 . בשל כך בלבד, והוא לא יהיה זכאי להחזר ו/או תוספת ו/או פיצוי כלשהו

הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום תמורה כלשהו, אלא בעבור שירותים שביצע בפועל ואושרו  .8.5

קבלן לא ככל שהפיילוט נכשל, הכתקינים, ובכפוף לכך שסיים את הפיילוט בהצלחה. 

 יהיה זכאי לתשלום תמורה כלשהי עבור השירותים שסיפק בתקופת הפיילוט ובכלל. 

 
 אופן תשלום התמורה לקבלן 

 מנהל ולגזברמפקח, לליגיש הקבלן  בראשיתו של כל חודש קלנדארי 5-עד ליום ה .8.6

בהתאם באופן מלא ומנות העבודה שבוצעו  ובצמוד לה פירוט של חשבונית/חשבונית מס

  המכרז ונספחיו ובהתאם להנחיות המנהל והמפקח ואושרו על ידם כתקינים.לתנאי 

הקבלן מתחייב למסור ולספק כל אסמכתא ו/או מידע אחר כפי שיידרשו המנהל ו/או 

 . ידו-ידו ו/או יידרשו על-שנגבו עלהגזבר לצורך בחינת שירותיו ו/או התשלומים הנדרשים 
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ורשאים לאשרו, לאשרו בתנאים או לא  החשבוןהמנהל והגזבר יבדקו את המפקח,  .8.7

 . ימים 30, וזאת בתוך לאשרו כלל

 .לעיל כאמור התשלום המאושרחשבונית מס כדין בגין  לגזבר יגישהקבלן 

המצאת אישור החשבון וימים מיום  60בתוך התמורה לה זכאי הקבלן תשולם לו  .8.8

, ותחשב "(וםמועד התשל)להלן: " בגין הסכום המאושר לתשלום לגזברס מהחשבונית 

שירותיו במהלך כל תקופת כלל כתשלום ביניים על חשבון התמורה לה זכאי הקבלן עבור 

  .ההתקשרות

ימים ממועד המצאת  90)כלומר  למועד התשלוםמעבר ימים  30 עדשל  בתשלום עיכוב

קים לקבלן י לא , מכל סיבה שהיא,(בגין הסכום המאושר לתשלום לגזברחשבונית המס 

 או/ו הצמדה להפרשי זכאי יהיה לא אחר, ובכלל כך או פיצוי, כספי לכל זכות כלשהי

 כלשהי.  לריבית

אשר נגרם בשל נסיבות שאינן , למועד התשלום מעברימים  30 מעלשל  בתשלום עיכוב

)רגילה, לא פיגורים( ריבית חשב תלויות ו/או קשורות בקבלן, יזכה את הקבלן בתוספת 

וזאת החל  ,שב הכללי באוצר כפי שיקבע על ידו מעת לעתבשיעור הריבית הנהוגה אצל הח

מעבר לפיצוי זה לא תעמוד לקבלן כל זכות לפיצוי ו/או  .בפועל תשלוםלועד  31 -מהיום ה

 ריבית והצמדה ו/או תוספת אחרת כלשהי.

המצאת חשבונית -הנובע מאי, למועד התשלוםמעבר מודגש בזאת, כי כל עיכוב בתשלום 

או כל המנהל ו/או הגזבר, המפקח ו/או ו אסמכתא אחרת שנדרשה ע"י מס ו/או מידע ו/א

בשל  שנגרם בשל מימוש זכות העכבון ע"י המועצה על התמורה לקבלןעיכוב בתשלום 

לקבלן יקימו לא בהתנהלותו )לפי עמדת המועצה( הקשורות נסיבות הקשורות בקבלן או 

  כלשהי.לטענה או דרישה זכות 

ו/או אישור לטיב משום הודאה לקבלן שתשלם המועצה ם תשלוכל מובהר כי אין ב .8.9

, ואין בתשלום כאמור בכדי למנוע מהמועצה להעלות טענות ו/או העבודה ו/או להשלמתה

  לדרוש תיקון ליקויים אף לאחר תשלום התמורה. 

 שיעביר הקבלן במידע ובנתוניםהתאמות -ליקויים ו/או סתירות ו/או איבאם יתגלו 

ו/או באם יידרש הוא לשאת בתשלום כלשהו למועצה ו/או לצד ונותיו לצורך אישור חשב

, רשאית המועצה לבצע ו/או באם תחליט או תידרש המועצה להשיב כספים לחייבים ג'

 .לאחריואם בין אם לפני תשלום הביניים ובין  -מול הקבלן התחשבנות מתאימה

 הוראות ההסכם,בהתאם ו/או בקשר ל בכל הקשור להתחשבנות כלשהי בין הצדדים .8.10

ישמשו ספרי החשבונות של המועצה ופנקסיה כראיה מכרעת, וחלה חזקה חלוטה על 

 .כנכון –תוכנם 
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 עכבוןוקיזוז  .9

כל סכום  –לפי הסכם זה  לקבלןלקזז ולנכות מסכום כלשהו המגיע רשאית  המועצה .9.1

עפ"י /או לכל צד ג'  קבלן למועצה ו/או למי מטעמה ומגיע מהו/או הגזבר שלדעת המנהל 

  . כל סיבה רלוונטית אחרתבשל או  כל הסכם או דין

מרים, ומתקנים, חמסמכים, , )לרבות תמורה( ה כל מיטלטליןילעכב בידועצה רשאית המ .9.2

אותן לא מילא על פי  הקבלןכלי עבודה וכיו"ב וזאת כבטוחה עד למילוי התחייבויותיו של 

 . לפי שיקול דעה של המועצה הקבוע בהסכם

בגובה הסכומים אשר יהיו נושא  לקבלןלעכב תשלומים  צה רשאיתכמו כן המוע

או אבדן, עד ו/בגין נזק  הקבלן ו/או המועצהכנגד משפטית  -התדיינות משפטית או לברל

ע"י או עד שתופקד  ועצהלשביעות רצון המחלוט באופן סופי וההליכים אשר ייושבו 

צהיר בכתב מחברת הביטוח ערבות בנקאית בגובה הסכום הנתבע או עד קבלת תקבלן ה

 על ידה.  יםמכוסוהסכום במחלוקת כי האירוע  קבלןשל ה

ה או ריבית כלשהם בשל דהקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי ו/או תוספת ו/או הפרשי הצמ

 .עיכוב כספים על ידי המועצה כאמור לעיל

  .המועצהכלפי  ו/או קיזוז לא תעמוד כל זכות עכבון לקבלןמוסכם ומוצהר כי  .9.3

 לקיום החוזה בותער .10

זה, לרבות  הסכםפי -לשם הבטחת מילוי מלא ומושלם של כלל התחייבויות הקבלן על .10.1

ערבות בנקאית במועד חתימת ההסכם  הקבלן למועצה ימציאהאחריות הכרוכה בכך, 

ערבות )להלן: " ₪ 30,000אוטונומית, בלתי מותנית, ערוכה לטובת המועצה, בסך של 

 .("הביצוע

ותוקפה יהיה לכל תקופת להסכם,  (1)ג'נספח ל בהתאםיהיה  צועערבות הבינוסח  .10.2

למען הסר ספק, ככל שהמועצה . ימים נוספים 90ובתוספת ההתקשרות על פי הסכם זה 

תממש את האופציה הנתונה לה להמשך שירותי סריקה שוטפת של תיקי בניין תוארך 

 ימים נוספים. 90הערבות בהתאם עד לסיום תקופה זו ובתוספת 

ר מן הנדרש, מתחייב הוא להאריכה בהתאם צכל שהקבלן יגיש ערבות ביצוע שתוקפה קכ .10.3

יום טרם סיום תוקפה של ערבות  30-לתוקף הנדרש כאמור לעיל, וזאת עד לא יאוחר מ

 הביצוע שבידי המועצה. 

הארכת ערבות כנדרש לעיל מהווה עילה לחילוט מלוא סכום ערבות הביצוע שבידי -אי

 . מוסכם ללא הוכחת נזקכפיצוי  המועצה
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, כולו או מקצתו, בפעם אחת או במספר הביצוע המועצה רשאית לגבות את סכום ערבות .10.4

 תוכו. הקבלן מפעמים, ולהיפרע מ

להמציא ערבות ביצוע חדשה יהיה הקבלן חייב  ,כולה או מקצתה הביצוע, נגבתה ערבות

 ביית הערבות או חלקה. ימים ממועד ג 7העומדת בתנאים ובדרישות פרק זה, והכל בתוך 

באות בנוסף לכל זכות ו/או סעד אחרים העומדים  ערבות הביצוע לחילוטזכויות המועצה  .10.5

 ו/או כל דין. ההסכםלה כלפי הקבלן מכוח 

הערבות תחולט במידת הצורך לפי החלטתם ושיקול דעתם הבלעדי של ראש המועצה או  .10.6

 הגזבר. 

 ניםומניעת ניגודי עניי ופרטיות שמירת סודיות .11

הקבלן מתחייב לשמור בסודיות גמורה ומוחלטת כל מידע, פרטים ונתונים מכל סוג  .11.1

אודות החומר והמידע נשוא השירותים שירותים ו/או בקשר לבכל דרך, שהושגו שהוא, 

דע והבטיחות מיאבטחת נחיות, שיטות עבודה, מידע טכני, נהלים, כללים, הו/או בדבר 

כפי  ,"(המידע)להלן: "כל מידע אחר בכל תצורה ו/או הנהוגים אצלה ו/או פרטי תושבים 

 שיגיעו לידיעת הקבלן, בין במישרין ובין בעקיפין, בקשר עם מתן השירותים. 

הקבלן מתחייב שלא לגלות בכל דרך, בין במעשה ובין במחדל, את המידע לאיש, פרט 

 לגורמים המוסמכים לכך במועצה לצורך ביצוע תפקידם בלבד. 

ו/או מי מטעמו לסודיות על פי הסכם זה לא תחולנה על מידע שהיה  הקבלן התחייבויות

נחלת הכלל שלא עקב הפרת חובת סודיות על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו, או  ידע מקצועי, 

וכיוצ"ב בתחום השירותים שאינם  וגיות, מתודולKnow-howרעיונות, טכניקות, 

 .ייחודיים לוועדה

מכל מעשה ו/או פעולה, ישירים או עקיפים, אשר מוחלט באופן ימנע להמתחייב  הקבלן .11.2

 עלולים להעמידו בפני חשש לניגוד עניינים במתן השירותים למועצה. 

בכל מקרה של ספק יפנה הקבלן למנהל וליועץ המשפטי של המועצה מראש, יקבל את 

 עמדתם בכתב ויפעל לפי הוראותיהם.

 ,וכן על כל הפועלים מטעמול הקבלן גם על כל עובדיו שהאמור בפרק זה לחוזה יחול  .11.3

 בעניין זה.כם, להזהירם ולהנחותם והקבלן מתחייב להדרי

פי סעיף זה בחוזה, כמפורט לעיל, -הפרת התחייבויותיו של הקבלן או מי מעובדיו על

 תהווה הפרה יסודית של החוזה. 

 מובהר כי התחייבויות אלו תחולנה אף לאחר סיום ההתקשרות בין הצדדים. .11.4
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 קת כח אדם העס .12

 כללי

הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מהימנים ובעלי ניסיון, ידע ומומחיות בדרגה גבוהה,  .12.1

הסכם פי -התחייבויותיו עלכל לשם מילוי נהל ולשביעות רצון המהכל במספר הדרוש, ו

 זה. 

העובדים שיעסיק הקבלן לשם מתן השירותים למועצה יהיו קבועים ככל הניתן, ולא  .12.2

 ישור המנהל. יוחלפו אלא בא

יהיה רשאי לדרוש, בכל עת, וללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלן, להחליף כל  המנהל

 חילופיוהקבלן מתחייב להקצות מיד בעל תפקיד המספק שירותים למועצה, בעל תפקיד 

 תעמוד טענה כלשהי כלפי המנהל בשל דרישתו. כנדרש, ללא דיחוי ומבלי ש

 ,מהשטחים המוחזקיםזרים ו/או עובדים עובדים סיק להעיסור מוחלט על הקבלן חל א .12.3

המוסמכות, ובכפוף מהרשויות ים ולהיתרים הנדרשים לשם כך אלא בכפוף לאישור

 .נהללאישור המ

 מנהל עבודה 

הקבלן יעסיק מנהל עבודה מטעמו, אשר ישמש כאיש קשר בינו לבין המועצה לצורך  .12.4

ומספר הטלפון הסלולארי שלו  פרטי איש הקשרהשירותים אותם הוא מספק למועצה. 

 למנהל ולכל הנציגים הרלוונטיים במועצה. למפקח, יימסרו 

 מנהל העבודה יהיה גורם בעל ניסיון ניהולי מוכח בתחום השירותים. 

מנהל העבודה יתייצב במועצה או באתרים בתחום המועצה או בכל מקום רלוונטי לפי 

 הוראת המועצה, בכל עת שיידרש לכך. 

  מעביד-היעדר יחסי עובדו העסקהל תנאי שמירה ע .13

יעסיק את עובדיו בהתאם להוראות כל דין, הסכם קיבוצי או הסדר קיבוצי או כל  הקבלן .13.1

 .בתחומו ובכלל נוהג ומנהג מחייבים במסגרת יחסי העבודה

ידו בביצוע השירותים, הם עובדיו שלו בלבד -הקבלן מצהיר שכל העובדים שיועסקו על .13.2

נם בכל מקרה עובדי המועצה, והוא לבדו יישא בכל האחריות הנובעת והוא ועובדיו אי

פי כל דין, ולרבות חוק הביטוח הלאומי )נוסח -פי חוזה זה ו/או על-מהיותו מעבידם על

 משולב( והצווים והתקנות שמכוחו.

את כל תשלומי ועבור עובדיו ישלם עבור עצמו  קבלןהמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  .13.3

החלים עליו או תשלום ו/או אגרה ו/או מע"מ, ביטוח לאומי, וכל מס  מס הכנסה,

 זה.  במסגרת יחסיו עם עובדיו ובקשר לתשלומים שישולמו לו במסגרת הסכם
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ורווחתם כנדרש  ועובדילשמירת בריאות יבטיח קיומם של תנאי בטיחות ותנאים  הקבלן .13.4

 ק ו/או כנדרש בכל הוראה מחייבת מטעם גורם מוסמך. בחו

בשום אופן ובשום שלב לא יחשבו ו/או כל מי מטעמו ו/או עובדיו  הקבלןצהר בזאת כי ומ .13.5

 כל יחסי עובד ומעביד.המועצה ולא ייווצרו ביניהם לבין  ועצה,מכעובדים של ה

שאינו משתלב בכל  פועל כספק שירותים עצמאיו הוא ז מצהיר בזה כי בהתקשרות הקבלן .13.6

הקבלן ו/או בפעולותיו של בנוכחות ו/או יהיה . מובהר, לא המועצהדרך שהיא במסגרת 

ו/או ועצה בציוד של המם ו/או בשימושועצה בתוך משרדי המ מי מעובדיו ו/או מי מטעמו

קבלן סתור את היותו של הכדי ל ,ו/או בכל פעולה אחרתועצה בקיום פגישות במשרדי המ

 . כאמור לעיל מעביד-עצמאי ואת היעדר קיומם של יחסי עובד

יפסק על ידי ערכאה שיפוטית ו/או על ידי רשות ף המוסכם לעיל בפרק זה חרהיה ו .13.7

נוצרו יחסי עובד , כי מכל סיבה שהיא ותיהנה נסיבות הפסיקה אשר תיהנהמוסמכת, 

את  קבלןיפצה וישפה ה, ועצהלבין המו ו/או מי מטעמו ו/או מי מעובדי הקבלןבין  מעביד

וללא כל טענה או דרישה כנגד כך. בנוסף,  ידרש, במלואותבגין כל תשלום אליו  ועצההמ

במישרין או בעקיפין לצורך  הבגין כל הוצאה אליה נדרש ועצהיפצה וישפה את המקבלן ה

 מעביד.  -טיפול בטענות מצד כל גורם שהוא בעניין קיומם של יחסי עובד

 וביטוח שיפויבנזיקין,  אחריות .14

  להסכם זה.  (2בנספח ג)בהתאם למפורט 

 זכויות יוצרים, רישיונות ואישוריםם, שמירת דיני .15

, וכן אחר חוקי העזר, התקנים, התקנות הצווים הקבלן מתחייב למלא אחר כל החוקים, .15.1

תקשרות לרבות עדכונם ויחולו במשך תקופת ההכל הוראת רשות מוסמכת, אשר חלים 

הכרת -הכרת דינים וההוראות ו/או אי-לא תעמוד לקבלן כל טענה בדבר אי. מעת לעת

 ינויים בהם. ש

וודא כי כל שימוש בתוכנות, להמלאים והבלעדיים על הקבלן מוטלת החובה והאחריות  .15.2

חומרות, מוצרים, ציוד, כלים וכל דבר אחר בו נעשה שימוש על ידו ו/או באמצעותו ו/או 

בעל זכויות ו/או בעל רשות ו/או על ידי מי מטעמו, נעשה ברשות, בהיתר ובאישור של כל 

 ונטי. גורם רלוכל 

הקבלן אחראי באופן מלא ובלעדי לקבלת כל אישור ו/או היתר ו/או רישיון אשר נדרשים  .15.3

 ים.או יידרשו או עלולים להידרש לצורך מתן השירות

בפרק  על מנת להבטיח את קיום האמור לעילוהוצאה שיידרשו הקבלן יישא בכל תשלום  .15.4

 זה.
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ו/או אישורים ו/או היתרים, ות שיוניקבלת רעל אחראית בכל צורה שהיא אינה המועצה 

 ולא תשא בכל תשלום או הוצאה בקשר לכך. 

כל המידע שנאסף ו/או נוצר ו/או עובד לצורך התקשרות זו ע"י הקבלן הנו רכושה של  .15.5

המועצה בלבד מרגע איסופו, היווצרו/ עיבודו, והיא תהיה רשאית לעשות בו כל שימוש 

ת כלשהי במידע ו/או טענה ו/או דרישה כפי שתמצא לנכון, מבלי שלקבלן תעמוד זכו

 בקשר לכך. 

יפצה הוא את המועצה בגין כל בפרק זה יפר הקבלן חובה שהוטלה עליו כאמור במידה ו .15.6

, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר או נוסף שיגרמו למועצה עקב ההפרה נזק ו/או הוצאה

 .הנתון למועצה

 פיצויים מוסכמים  .16

 לפיצויים זכאית המועצה , תהיהבנושא זה סכםמכל הוראה אחרת בה לגרוע מבלי .16.1

  הפרה של כל אחת מההוראות הבאות: בגין מוסכמים

 שנדרשהימים ממועד  5החזרת תיק ו/או מסמכים שנלקחו ע"י הקבלן בתוך -אי .16.1.1

לתיק שכל תכולתו  ₪ 2,500שטרם נסרק או  לכל תיק ₪ ₪ 5,000 – החזרתם

 נסרקה. 

ה ובחודש מסוים הקבלן לא יעמוד, מסיבות במיד -עמידה בתפוקות חודשיות -אי .16.1.2

הנדרשת,  מהתפוקה החודשית 80%, בלפחות לפי עמדת המפקח התלויות בו

הבקשות שלא   הפרש כפוללבקשה  ₪ 20בסך של יחוייב הוא בפיצוי מוסכם 

ההפרש בין יעד הבקשות לטיפול  –"הפרש הבקשות שלא טופלו". לעניין זה, טופלו

לבין הבקשות שטופלו בפועל באותו  הרלוונטיתע בטבלה בחודש מסוים כפי שמופי

 חודש(. 

היה והקבלן לא עמד בתפוקות החודשיות של תוכנית העבודה במהלך חודשיים 

רצופים או ארבע פעמים לא רצופות במהלך הפרויקט יחשב הדבר כהפרה יסודית 

  של ההסכם.

מי הקבלן כנגד סכומוסכם ומוצהר במפורש בין הצדדים כי לא תישמע כל טענה של  .16.2

יחולו ויחייבו ללא כל ואלו , ו/או העילות להטלתם הפיצויים המוסכמים שנקבעו בהסכם

 .מצד המועצה צורך בהוכחת נזקים ו/או בהבאת ראיות כלשהם

אין בדרישת הפיצוי המוסכם ו/או בתשלומו בכדי למצות את הסעדים ו/או האמצעים  .16.3

 לאור הפרת ההסכם על ידי הקבלן.הנתונים למועצה לפי ההסכם ולפי כל דין 

ן בתשלום הפיצוי המוסכם על ידי הקבלן בכדי להוות הסכמה או ויתור מצד המועצה יא

 על זכויותיה וחובותיו של הקבלן לפי ההסכם ולפי כל דין. 
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 על ידי המועצה סיום ההתקשרות וביטולה .17

 אתלהביא המועצה ת רשאילמרות האמור בפרק "תקופת ההתקשרות" לעיל,  .17.1

 60, לקבלןעל ידי הודעה בכתב על כך ומכל סיבה שהיא, בכל עת סיום, לידי ההתקשרות 

או כל טענה  לקבלןתסתיים ההתקשרות מבלי שתעמוד . ניתנה הודעה כאמור יום מראש

ידו עד -תשלום התמורה המגיעה לו בגין ביצוע השירותים על למעט לעניין) כך דרישה בשל

בקיזוז ו/או ניכוי  סיים בהצלחה את תקופת הפיילוט,ככל ש ,סיום ההתקשרותמועד ל

 . (סכומים לפי החלטות המועצה

זכויותיה של המועצה בגין כל הפרה יסודית מצד הקבלן, מוצהר בזאת כי מבלי לגרוע מ .17.2

 ההתקשרות בין הצדדים תבוא לידי סיום מידי בכל אחר מהמקרים המפורטים להלן:

ולא תיקן את ההפרה  המועצהד להוראות הפר את ההסכם ו/או פעל בניגו הקבלן .17.2.1

  ;זמן שנקצב לו לשם כך ע"י המועצהאו פעולתו בתוך פרק ה

ו/או הוא נחשד בעבירת מרמה  למועצהפעל תוך הפרת חובת הנאמנות שלו הקבלן  .17.2.2

 או שוחד או בכל עבירת מרמה אחרת;

הוגש כתב אישום בעבירה שיש עמה קלון או בעבירה הנוגעת הקבלן נגד  .17.2.3

  תים אותם הוא מספק מכח הסכם זה או שירותים דומים לשירותים אלה;לשירו

באם הינו  –כונס נכסים מכח כל דין ו/או הוכרז כפושט רגל, או  לקבלןמונה  .17.2.4

 ;קבוע או זמני – צו פירוקצו להקפאת הליכים או ניתן לגביו  –תאגיד 

 הפך לבלתי כשיר לביצוע פעולות משפטיות. הקבלן .17.2.5

ין המקרים המנויים לעיל בבחינת רשימה סגורה וכי אין במנייתם אמוסכם ומוצהר כי 

, ובכלל זה או בהסכם ח כל עילה שבדיןומכ הסכםהאת לבטל  המועצהבכדי לגרוע מזכות 

 .הקבלןעל ידי היסודית עקב הפרתו  את ההסכםלבטל 

לידי סיום, מכל סיבה שהיא, מתחייב הקבלן להעביר למועצה את כל גיעה ההתקשרות ה .17.3

סמכים, המידע והנתונים הרלבנטיים לביצוע השירותים, באופן קריא ונגיש, וללא המ

בנוסף, הקבלן מתחייב ומסכים לשתף פעולה באופן מלא  .בגין כך כלשהי דרישת תמורה 

תוך העברה מהירה ויעילה של המידע באופן שיבטיח את המועצה ו/או כל מי מטעמה עם 

 רציפות השירותים. 
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 יהול ספריםעיסוק בהרשאה ונ .18

 מועצהסמוך לכל שנת כספים חדשה ימציא הקבלן לבבמעמד חתימתו של ההסכם ו .18.1

 על שם הקבלן.  )או פטור מניכוי מס במקור( ניכוי מס במקוראישור על 

כי כל התנאים המפורטים להלן מתקיימים בו וימשיכו להתקיים בו הקבלן מצהיר בזאת  .18.2

 :למשך כל תקופת ההתקשרות

 .1975 –חוק מס ערך מוסף, תשל"ו ל בהתאם ת עוסק מורשהתעודב מחזיקהוא  .18.2.1

 .1976 –בתנאי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  הוא עומד .18.2.2

הוא מנהל ספרים כדין וכי הוא פועל במסגרת עבודתו נשוא הסכם זה כנדרש עפ"י  .18.2.3

 כל דין כלפי שלטונות המס ובכלל.

בגינם את כל התשלומים משלם הוא מנהל תיק ניכויים כדין לכל עובדיו, הוא  .18.2.4

 על פי הדין.ומפריש את כל ההפרשות 

 ויתור ו/או שינוי הוראות ההסכם .19

משא  לכל הסכם זה ממצה את המוסכם בין הצדדים ביחס לנושאו, ולא תהיה כל נפקות .19.1

פה, בין -הבנה ו/או מצג ו/או הסכמה, אשר היו, אם היו, בין בכתב ובין בעל ומתן ו/או

 עובר לכריתתו. זה להסכם הצדדים יןב במפורש ובין מכללא,

 כל תוספת ו/או שינוי להסכם זה לא יהיו תקפים אלא אם נעשו בכתב ובחתימת הצדדים. .19.2

שום ויתור, ארכה או הנחה או שינוי בתנאי כלשהו בהסכם זה על נספחיו, לא יהיו ברי  .19.3

שני לא תוקף, אלא אם ייעשו בכתב. שום איחור מצד אחד בשימוש בזכויותיו כלפי הצד ה

יתור, וכל צד יהיה רשאי להשתמש בזכויותיו כולן או בכל אחת מהן לחוד, הן וייחשב כו

 לפי הסכם זה והן לפי כל דין, בכל עת שימצא לנכון.

 סמכות שיפוט בלעדית .20

, ולהם תונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז מרכזלעניין הסכם זה נסמכות השיפוט הבלעדית 

 .בלבד
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 כתובות הצדדים .21

או בכתובת אחרת, אשר  ת הצדדים לצרכי הסכם זה הן כמופיע במבוא להסכםכתובו .21.1

 . עליה ימסור צד למשנהו הודעה בכתב וממועד קבלת אותה הודעה

כל הודעה שצד אחד צריך לתת לצד השני לפי הסכם זה תינתן במכתב רשום לפי כתובת  .21.2

דואר רשום או שתישלח בפקסימיליה או שתימסר ביד. הודעה שנשלחה ב ,הצד השני

חשב כאילו הגיעה לתעודתה כעבור שלושה ימי עסקים מזמן מסירתה למשלוח בסניף ית

באותו יום ובלבד  -ליה )עם אישור שיגור מוצלח( ידואר בישראל; אם נשלחה בפקסימ

שהינו יום עסקים וכן התקבל אישרור טלפוני על קבלת המסמך שנשלח; ואם נמסרה ביד 

, בשעות העבודה הרגילות כנגד בכתובת שלעיל האחר צדשל ה ובעת מסירתה במשרד -

 .אישור קבלה

 

 ולראיה באו הצדדים באו על החתום:

 

              _________________     ___________________ 
 הקבלן                       המועצה האזורית לב השרון         
 מורשי חתימתובאמצעות          באמצעות מורשי חתימתה         

 
 
 

 קבלןלחתימת ה עו"דאישור 

______________ מרח' ______________ מאשר בזאת כי ביום  .ר.מ ,עו"ד ,אני ______________ 
ה"ה ______________  ת.ז. ______________  הסכם זה______________ חתמו בפני על 

 ______________ ה של  התאגיד אשר הנם מורשי החתימו______________ ת.ז. ______________ 
 לכל דבר ועניין.ואשר חתימתם בשם התאגיד מחייבת את התאגיד 

  ______________ 

 , עו"ד            
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 !!במכרז עם ההצעה מוגשתההערבות אינה היא ערבות זו 

 נוסח ערבות ביצוע

 תאריך:________
 לכבוד

 "(המועצהלב השרון )להלן: "מועצה אזורית 
 צומת בני דרור

 
 ג.א.נ.,

 _____________________________  ערבות אוטונומית מספר
 

 
_______________ )להלן:  מס' תאגיד רשוםפי בקשת __________________  ל

)במילים:  ש"ח 30,000( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של "המבקש"
 שירותיהסכם למתן ( בקשר עם "סכום הערבות"( )להלן: שקלים חדשיםאלף  שלושים

 .סידור, טיוב וסריקת ארכיב תיקי בניין
 

דרישה  ממועדיום  14תוך  ,אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל
מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק  בכתב החתומה על ידי ראש המועצה או גזבר המועצה,

שתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקש את דרי
בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד 

 למבקש בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר 
שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא דרישות, 

 יעלה על הסך הכולל הנ"ל.
 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
 

 .______ ליום ערבות זו תישאר בתוקפה עד
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
 

ברק או באמצעי אלקטרוני אחר לא תחשב כדרישה לעניין כתב דרישה בפקסימיליה, במ
 ערבות זה.

 
 
 

     בנק:                                      תאריך:
 

 

 8/2017מס'  מכרז

 (1')גנספח 
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 ביטוח ואישור על עריכת ביטוחיםאחריות בנזיקין, נספח 

 אחריות בנזיקין וחובת שיפוי

לשירותים הניתנים על ידו מכח ההסכם ו/או בקשר אליו הקבלן הוא האחראי הבלעדי  .1
"(. אישורי המועצה למעשים ו/או לפעולות ו/או להיעדר מעשים ו/או השירותים)להלן: "

פעולות במסגרת שירותי הקבלן לא יגרעו מאחריות הקבלן ולא יטילו על המועצה אחריות 
 כלשהי לשירותים ו/או למעשים ו/או למחדלים של הקבלן.

 או/ו לרכוש או/ו לגוף יגרמו אשר אבדן או/ו נזק לכלכלפי המועצה  לבדו אחראי לןהקב .2
 ,מחדל או/ו מעשה עקב נגרם אשר' כלשהוג'  צד של או/ו עובדיה של או/ומועצה ה של לציוד
 ביצוע כדי תוך ,מטעמו שפועל מי כל או/ו עובדיו או/ו קבלןה של השמטה או טעות

 הם.אלי בקשר אוים ו/השירות

 כלשהו 'ג לצד או/ו לה  שיגרמו כספי נזק או/ו הפסד לכלהמועצה  לפיכ לבדו  אחראי קבלןה .3

 מי כל או/ו עובדיו או/ו קבלןה של השמטה או טעות, מחדל או/ו מעשה עקב נגרם אשר
 ים.השירות ביצוע אי או/ו מביצוע כתוצאה ,מטעמו שפועל

 העובדים כלפי או/ו מועצהה כלפי אחראי קבלןה, לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי .4

 לגוף נזק לכל ,כלשהו ג' צד כלפי או/ו מטעמו הפועל אדם כל כלפי או/ו ידו על המועסקים

 או/ו כתוצאה לרכושם או להם שיגרם שהוא סוג מכל אחר נזק אוו/ אובדן אוו/ לרכוש אוו/

 מי או קבלןה של השמטה או טעות או מחדל או מעשה עקבים, השירות מתן במהלך

 .עמומט

 אחריות מכל הבשירות הנמצא אחר אדם כל או/ו עובדיה או/ו המועצה את פוטר קבלןה .5

 .לעיל 4 -1 בסעיפים כאמור ו באחריות הנמצא נזק או אובדן לכל

ו/או הוגשה כנגד המועצה ו/או והקבלן תביעה כלשהי הקשורה לשירותים ו/או הנובעת  .6
משפטית בשל ייצוג המועצה בהליכים  יישא הקבלן בכל הוצאה ו/או עלות, הקשורה אליהם

ובשל עלות ניהולם, והוא רשאי לבקש מהמועצה את אישורה בכתב לאפשר לו להגן על 
 המועצה על חשבונו ובאמצעיו. 

הקבלן לא יהיה רשאי להסדיר, להתפשר לחלק או לשלם תביעה כזאת ללא אישור מראש 
, או לשלם תביעה כזאת הסדיר, להתפשר לחלק. המועצה רשאית לובכתב של המועצה

לאחר מסירת עדכון לקבלן בדבר כוונתה ותוך מתן אפשרות לקבלן להביע את עמדתו בפני 
 המועצה טרם מימוש כוונתה. 

 או/ו דרישה , לרבות בשל לה שיגרם נזק כל על המועצה את ולפצות לשפות מתחייב הקבלן .7

 של דין פסק פי על וזאת לכך בקשר ואחרות משפטיות הוצאות לרבות ה,נגד שתוגש תביעה

 .מוסמך משפט בית

, שלישיג'  לצד או/ו  לה שנגרמו הפסד או/ו נזק או/ו הוצאה או/ו בתשלוםה המועצה נשא .8
 להחזיר קבלןה על יהיה יםמהשירות כתוצאה או/ו עקב או/ו בגין ,ועובדיו קבלןה לרבות

 ההפסדים או/ו נזקיםה כל על הלשפות,רכאמו הוצאה או/ו תשלום כל, מידי אופןמועצה, בל
 .לעיל כאמור

 

 8/2017מס'  מכרז

 (2')גנספח 
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 יטוחב

החברה לערוך ולקיים,  עללגרוע מאחריות החברה על פי הסכם זה או על פי כל דין,  מבלי .1
) ולעניין , ההסכם וכל עוד אחריות החברה קיימת תקופת  כל, למשך ן החברהעל חשבו

הביטוחים את שנים נוספות מתום מתן השירותים(  3ביטוח אחריות מקצועית, למשך 
והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו  ,זה להסכםבאישור עריכת הביטוח המצורף המפורטים 

העניין(, אצל חברת ביטוח  לפי, עריכת הביטוח" אישור"ו החברה" ביטוחי")להלן: 
 מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטין. 

 1-2סעיפים על אף האמור לעיל, לחברה הזכות שלא לערוך את ביטוחי הרכוש המפורטים ב
יחול כאילו נערך  6הביטוח, במלואו או בחלקו, אך הפטור המפורט בסעיף  עריכתבאישור 

 הביטוח בגינו במלואו.
מתן להמציא לידי הלקוח, לפני תחילת  החברה עלצורך בכל דרישה מצד הלקוח,  ללא .2

או לכל תשלום על חשבון התמורה, התקשרות י מוקדם להסכם זה וכתנא השירותים נשוא
בתום תקופת הביטוח,  מיד. כמו כן, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטחיו

אישור עריכת ביטוח מעודכן בגין חידוש תוקף ביטוחי ידי הלקוח ל להמציאהחברה על 
ו/או לתקופה  זה בתוקף נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם ביטוחהחברה לתקופת 

 .לעיל 1מאוחרת יותר כמפורט בסעיף 
עומד להיות מבוטל או עומד  חברהכי מי מביטוחי ה לקוחיודיע ל חברהבכל פעם שמבטח ה

לערוך את אותו  חברהלחול בו שינוי לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, על ה
יטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה הב

 .בביטוח כאמור

באישור עריכת  כמפורטכי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי החברה  מובהר .3
לגרוע מכל , שאין בה כדי הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על החברה הביטוח

ואין בה כדי לשחרר את החברה ו/או על פי כל דין ם לפי ההסכהחברה התחייבות של 
או  הלקוחכל טענה כלפי לא תהיה חברה ול ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין,

 האחריות כאמור. לגבולותמי מטעם הלקוח בכל הקשור 
שיומצא על ידי  יםהביטוחעריכת לבדוק את אישור  ללקוח תהא הזכות, אך לא החובה, .4

על  ושיידרש, התאמה או הרחבה תיקון ,לבצע כל שינוי ועל החברהור לעיל, כאמהחברה 
 .החברה על פי הסכם זה להתחייבויותאת הביטוחים נושא האישור מנת להתאים 

לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן הלקוח זכויות מוצהר ומוסכם כי  .5
הביטוחים כל אחריות שהיא לגבי או מי מטעם הלקוח כל חובה על או הלקוח מטילות על 

, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי יםהביטוחעריכת אישור נושא 
וזאת בין אם  או על פי כל דין,זה  הסכםעל פי החברה לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על 
ת הביטוחים את אישור עריכובין אם לאו, בין אם בדקו דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל 

 .ובין אם לאו

לרכוש אובדן או נזק  לכלמאחריות ואת הבאים מטעם הלקוח את הלקוח  תפוטר החברה .6
או ציוד כלשהו המשמש את החברה ו/או מי מטעמו לצורך מתן השירותים, וכן כל נזק ו/או 

לאישור עריכת  1-2אובדן אשר החברה זכאי לשיפוי על פי הביטוחים המפורטים בסעיפים 
טוח )או שהיה זכאי לשיפוי אלמלא השתפות העצמית הנקובה בפוליסות ו/או הפרת הבי

דרישה או תביעה כלפי  ,כל טענה חברהולא תהיה לתנאי הפוליסות ו/או ביטוח חסר( 
 פטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון. בגין אובדן ו/או נזק כאמור.נזכרים לעיל ה

 פגיעה בגין דין פי-על כנדרש חובה ביטוח: הבאים יטוחיםהב את לערוך החברה על, בנוסף .7
 בכלי השימוש עקב שלישי צד של רכוש בגין אחריות ביטוח, רכב בכלי השימוש עקב גופנית

, לעיל האמור אף על ;הרכב לכלי מקיף וביטוח, אחד נזק בגין ₪ 400,000 לסך עד רכב
 במלואם, זה בסעיף המפורטים( 'ג צד למעט) הרכוש ביטוחי את לערוך שלא הזכות לחברה

 במלואו. בגינו הביטוח נערך כאילו יחול 6 בסעיף המפורט הפטור אך, בחלקם או

ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים שייערך על ידי החברה כל ביטוח רכוש נוסף או משלים ב .8
על זכות התחלוף  ויתורוה וכלפי הבאים מטעם הלקוח;על זכות התחלוף כלפי הלקוח 

 ר לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. כאמו
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השירותים הסבת ההסכם, ובמקרה בו  לענייןלגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה  מבלי .9
החברה לדאוג על משנה מטעם החברה,  ניקבלעל ידי  ינתנוי םנשוא הסכם זה או חלק מה

 .נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרותהמשנה פוליסות ביטוח  קבלניכי בידי 
שירותים ביחס ל לקוחאחריות כלפי המוטלת ה חברההעל מובהר בזאת כי ספק למען הסר 

 חברהועל המשנה  שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלנילרבות במלואם 
, במישרין או בעקיפין, שייגרםבגין כל אובדן או נזק  לקוחלשפות את ה ותאחריתחול ה

 אםהמשנה, אם ייגרם, בין רים היו להינתן על ידי קבלני שירותים שניתנו או אמועקב 
 .אובדן או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו

החברה מתחייב כי בהסכמים עם לקוחות אחרים באתר, כלל דרישה מאת הלקוחות לבטח  .10
ות את המלאים המאוחסנים על ידם ולכלול וויתור על תחלוף כלפי מאחסנים ובעלי זכוי

אחרים באתר או לחלופין, החברה עורך ביטוח רכוש עבור מלאי הלקוחות, הכולל וויתור 
 על תחלוף כלפי מאחסנים ובעלי זכויות אחרים באתר. 
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  יםביטוחאישור עריכת 

 תאריך: ____/___/___  

 לכבוד
 ו/או גופים עירוניים קשוריםמועצת לב השרון 

 מרחוב____________________
 "(לקוח"ה  ביחד ולחוד: ,)להלן 

 

 א.ג.נ.,

 "(חברה___________ )"ה הנדון:

 עםבקשר  חברהההננו מתכבדים לאשר בזאת כי חברתנו ערכה את הביטוחים המפורטים להלן על שם 
וועדה המקומית לתכנון סידור, טיוב, מחשוב  וסריקת ארכיב תיקי בניין בשירותי  הסכם למתן

)להלן:  חברההסכם שנערך ביניכם לבין ה"(, בין היתר, בקשר עם ותיםהשיר)להלן: " לב השרוןובנייה 
 "( כמפורט להלן:הסכםה"

 עד ליום____________  לתקופה מיום __________________ פוליסה מס' .א
 הםצמודותי על, ניםהמחס מבנה ביטוחל -ביטוח רכוש____________________

 ערך במלוא או/ו מלא כינון בערך, במחסן המאוחסן המלאי וכלל םתכולת, הםומערכותי
 אש" בביטוח המקובלים הסיכונים עקב נזק או אבדן מפני, ערכם במלוא, העניין לפי) כחדש

לרבות אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, סערה וסופה, שיטפון, נזקי נוזלים ", מורחב
פרעות, שביתות, נזק בזדון והתבקעות צינורות, פגיעה על ידי כלי רכב, פגיעה על ידי כלי טיס, 

 .וכן נזקי פריצה

 עד ליום____________  לתקופה מיום __________________ פוליסה מס' .ב
 אובדן בשללחברה  רווחים אבדן המבטח תוצאתי אבדן ביטוחל ____________________

 טלמע" )מורחב אש" סיכוני עקב הגישה לדרכי או/ו לעיל 1 בסעיף המבוטח לרכוש נזק או/ו
 . חודשים 12 בת שיפוי תקופת למשך וזאת(, פריצה

 עד ליום____________  לתקופה מיום __________________ פוליסה מס' .ג
, בחזקת החברה המאוחסן, הלקוח מלאי ביטוחביטוח רכוש ל ____________________

 אש" בביטוח המקובלים הסיכונים עקב  ₪ 1,000,000 של מסך יפחת שלא ביטוח בסכום
לרבות אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, סערה וסופה, שיטפון, נזקי נוזלים ", מורחב

והתבקעות צינורות, פגיעה על ידי כלי רכב, פגיעה על ידי כלי טיס, פרעות, שביתות, נזק בזדון 
 . וכן נזקי גניבה ופריצה

 בלתי בקביעה וזאת, לרכושו כמוטב בלעדי לתגמולי הביטוח במקרה של נזק נקבע לקוחה
על פי  הביטוחתגמולי זכאית לניהול מו"מ עם המבטחים בקשר עם היה י לקוחה. חוזרת

 . הפוליסה

 עד ליום ____________ לתקופה מיום __________________ פוליסה מס' .ד
 במתכונת הלקוח לרכוש בהעברה סחורה טוחביפוליסה ל ____________________

 שיגרם נזק או/ו אבדן לכיסוי ₪ 1,000,000 של מסך יפחת שלאביטוח  בסכום – ס"כה
וכיו"ב, לכיסוי כל אבדן  שינוע, לכל הובלה ו/או שליחות ו/או שהיא סיבה מכל, לסחורה

בעת עצירה ו/או החסנת  לרבותופריקה,  טעינההעברה,  בעת לציודיגרם ו/או נזק ש
ולרבות אך לא מוגבל כנגד סיכוני פריצה,  לילהביניים ו/או חניית ביניים ו/או חניית 

, גניבת כלי הרכב ביחד עם הרכוש המבוטח, אובדן ו/או אי מסירה של המשלוח גניבה
 כתוצאה ממקרה ביטוח מכוסה. 

, לרבות ₪ 1,000,000 של לסך עד" המוביל אחריות"ל כיסוי גם לכלול מורחב הביטוח
 כיסוי לאי יושר עובדים.

 בלתי בקביעה וזאת, לרכושו כמוטב בלעדי לתגמולי הביטוח במקרה של נזק נקבע הלקוח
על פי  הביטוחתגמולי זכאית לניהול מו"מ עם המבטחים בקשר עם היה י לקוחה. חוזרת

 .הפוליסה
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 עד ליום ____________ לתקופה מיום __________________ פוליסה מס' .ה
המבטח את חבות החברה כלפי עובדים  ביטוח חבות מעבידים ____________________
על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות המועסקים על ידי החברה 

ובד כתוצאה עלו נזק נפשי ו/א, בגין מוות ו/או נזק גוף 1980 -ם "למוצרים פגומים, התש
)שישה  ₪ 6,000,000 בגבול אחריות שלביצוע השירותים מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב 

)עשרים מיליון שקלים חדשים( למקרה  ₪ 20,000,000 -מיליון שקלים חדשים( לעובד ו
לעניין קרות הלקוח היה וייקבע, ורחב לשפות את מביטוח. הביטוח הלתקופת  ובסה"כ
כלפי מי כלשהן חובות מעביד מוטלות  על הלקוחעבודה ו/או מחלה מקצועית, כי תאונת 

 חברה.מעובדי ה

 

 עד ליום____________  לתקופה מיום __________________ פוליסה מס' .ו
המבטח את חבות החברה  על פי  אחריות כלפי צד שלישי ביטוח ____________________

בקשר עם או במסגרת מתן השירותים  אדם ו/או גוףלכל ו/או נזק שייגרמו אובדן בגין דין, 
לתקופת  מקרה ובסה"כ( למיליון שקלים חדשים שמונה) ₪ 8,000,000 בגבול אחריות של

למעשי ו/או  אחריות שתוטל על הלקוחבגין הלקוח את  שפותורחב להביטוח מ ביטוח. ה
 .בתוזאת בכפוף לסעיף אחריות צולו/או מי מטעם החברה  החברהמחדלי 

או  ובשליטתו, בפיקוח ו,לא תחול הגבלה בדבר רכוש הנמצא בחזקת לקוחלעניין רכוש ה
 .או רכוש שפועלים בו חברההשל  ובהשגחת

 

 עד ליום____________  לתקופה מיום __________________ פוליסה מס' .ז
 4,000,000 של אחריות בגבול "מחסנים בעלי אחריות" ביטוחל ____________________

 . הביטוח ולתקופת אחד למקרה ( ארבעה מיליון שקלים חדשים) ₪

 לסעיף בכפוף, חברהה מחדלי או/ו למעשי אחריותה בגין לקוחה את לכלול מורחב הביטוח
 יורחב כן. המבוטח מיחידי יחיד לכל בנפרד נערך כאילו הביטוח יראו פיו על" צולבת חבות"

  . פיננסיים לנזקים כיסוי לכלול הביטוח

 

 עד ליום ____________ לתקופה מיום __________________ וליסה מס'פ .ח
חבות החברה  על פי דין בשל המבטח  ביטוח אחריות מקצועית ____________________

( ארבעה מיליון שקלים חדשים)  ₪  4,000,000 בגבול אחריות של, בגבול אחריות השירותים
חודשים לאחר תום תוקף  6תקופת גילוי של . הביטוח כולל ביטוחהלתקופת  מקרה ובסה"כל

הביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי החברה ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב 
מהאמור באישור זה. הביטוח כאמור כולל תאריך למפרע  מיום ____________. הביטוח 

של החברה מורחב לשפות את הלקוח בגין חבות אשר תוטל על הלקוח עקב מעשה או מחדל 
 או של מי מהבאים מטעם החברה וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות החברה כלפי הלקוח.  

הביטוח כולל הרחבה  .עקב מקרה ביטוח הגבלה בדבר אבדן השימוש ועיכובכולל הביטוח לא 
  .עובדים יושר -איבדבר 

 

 כללי

ויתור וובלבד שה ומי מטעמה לקוחהביטוחים דלעיל כוללים ויתור על זכות התחלוף כלפי ה .1
 על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 

האחריות הבלעדית לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות  חברהעל ה .2
 בפוליסות הביטוח המפורטות לעיל.

, ואנו לקוחהינם ראשוניים וקודמים לביטוח הנערך על ידי ה המפורטים לעילהביטוחים  .3
 . לקוחעל כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי המוותרים 
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 לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת הביטוח המפורטים לעילהננו מתחייבים כי הביטוחים  .4
 , בכתב, בדואר רשום.לקוחיום ל 30, אלא בהודעה מראש של המצוינת בהם

התאם לנוסח הידוע כביט נוסח הפוליסות, למעט ביטוח אחריות מקצועית,  הינו ב .5
 _____________, בכפוף לשינויים הנקובים לעיל.

הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו 
 .באישור זה, ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות

 

 

)חתימת 
 המבטח(

)חותמת  
 המבטח(

)תפקיד   ()שם החותם 
 החותם(
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 תכנית העבודה

 ותהווה חלק בלתי נפרד מההסכם קבע בהתאם לאישור מועצהת, תוצג על ידי הספק התוכנית

 

 

 8/2017מס'  מכרז

 (3')גנספח 
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 מפרט שירותים

אלא רק להוסיף אין באמור בנספח זה בכדי לגרוע מהוראות ההסכם ו/או המכרז הפומבי, 
 עליהם. 

 

 

 

 

 8/2017מס'  מכרז

 (4')גנספח 


