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 בס"ד 

 

 

 

 המועצה הדתית רמלה

 01/2020 מס'זוטא  מכרז

 לביצוע שירותי הובלת נפטרים וטהרתם
 

 מבוא .1

הובלת שירותי "( מבקשת לקבל הצעות למתן המזמינה" או "המועצה)להלן: " דתית רמלהמועצה  .1.1
 ."(השירותים)להלן: " נפטרים וטהרתם

 הנוחיות בלבד והכוונה הינה לזכר ולנקבה.בהסכם זה כל שימוש בלשון זכר נעשה לשם  .1.2

 כללי  .2

בטרם הגשת הצעה, יש לבחון היטב את תנאי ההתקשרות ועל המציע לקרוא, להכיר ולהבין את כל  .2.1
 תנאי הפניה.

בזאת כי לשינויים שיעשו ע"י המציע בנוסח הודעה זו, לא יהא כל תוקף והמועצה תהא  מובהר .2.2
 רשאית עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לפסול הצעה אשר נמצאו בה שינויים כאמור. 

 תהא רשאית לפסול הצעות של מציעים על פי שיקול דעתה המוחלט. המועצה .2.3

 מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או הנוחה ביותר או כל הצעה שהיא.  אין המועצה .2.4

המועצה אינה מתחייבת להיקף העבודות שיועבר לקבלן והוא לא יהא רשאי עקב היקף העבודות  .2.5
 הצעתו. בנקב אשר לשנות את המחיר 

 אשר יועברו לקבלן במייל/סמס מלווים בשיחה טלפוניתות תימסרנה על פי הזמנות עבודה העבוד .2.6
 כאמור לא יקבל תמורה מהמועצה בגין עבודתו. הוראהובדרך זו בלבד. מציע שביצע עבודה ללא 

מודגש מפורשות כי למועצה שקול דעת מוחלט באשר להיקף השירות אשר יועבר לזוכה מעת לעת  .2.7
דילו או להקטינו ולבצע חלקים ממנו באופן עצמאי או באמצעות אחרים, ולזוכה להג תוהיא רשאי

 לא תהייה כל טענה ו/או תביעה עקב כך.   

המועצה רשאית לצמצם את היקף הפניה או לבטלה או לבטל חלקים ממנה, או לצאת לפניה חדשה  .2.8
 פיות של המועצה.מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יחרגו בעלויות מתחום הצ

 המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבטל פניה זו בכל עת משיקוליה היא או לא לבחור באף זוכה. .2.9

 תנאי סף  .3

   עת ובעונה אחת.בעל רכב מתאים להובלת שני נפטרים בהמציע הינו  .3.1

 רשיון נהיגה על רכב אמבולנס בהתאם לדרישות משרד התחבורה.למציע  .3.2
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מטהרים, גבר לרחצה  2להתקשר מיידית עם לפחות למציע או לקבלן משנה מטעמו אפשרות  .3.3
 נשים. )פנים וחוץ( גברים ואישה לרחצה ולטיהור)פנים וחוץ( לולטיהור 

 בתחום מתן השירותים יהווה יתרון.יסיון קודם נ .3.4

 למכרז זה.    'בטופס  ים להוכחת ניסיונו כאמור לעיל וימלא את  יצרף אישורבמידה ויש למציע נסיון,  

 המציע עוסק מורשה בישראל.  .3.5

 אישור ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.  .3.6

 תיפסל ולא תידון.  –יובהר כי הצעה שאינה עומדת בתנאי הסף המפורטים לעיל  .3.7

 תקופת ההתקשרות  .4

 תקופות בנות שנה כל אחת.לשנה עם אופצייה להארכה בעוד שתי תקופת ההתקשרות הינה  .4.1

 הגשת הצעה  .5

על המציע להגיש את מסמכי הפניה לרבות כל הנספחים והמסמכים הנדרשים, כשהם חתומים  .5.1
 בתחתית כל דף, ללא מחיקות ו/או תיקונים וכן את נספח המחירים כשהוא מלא וחתום.

 ציע לצרף להצעתו המלצות בכתב.  במידה וקיימות המלצות, על המ .5.2

 המועצה בלבד. ימשרדי המועצה ותוכנס לתיבת ההצעות במשרדההצעה תוגש ב .5.3

בשעה   ,התש"פבסיוון  ב', 25/05/2020 את ההצעה יש להגיש במשרדי המועצה לא יאוחר מיום .5.4
14:00. 

 הצעה שלא תימצא בתיבת ההצעות  בתאריך ובשעה הנקובים לעיל לא תובא בחשבון. .5.5

לדוא"ל  , ישראל, עו"ד ממונה המועצה הדתית רמלהסמי  למר בלבד בכתבבשאלות  לפנותניתן  .5.6

samisrael59@gmail.com 9225360-08באחריות המציע לוודא בטלפון  18/05/2020: עד לתאריך 
 קבלת המייל.

 המועצה.ממונה כל הבהרה לשאלה תועבר לכל המציעים באמצעות  .5.7

 אופן ההתקשרות  .6

לא יאוחר   '.ג  כנספחמציע שהצעתו תבחר ע"י המועצה, יתבקש לחתום על הסכם התקשרות המצ"ב   .6.1
או כל מועד אחר שתודיע לו פניה זו ימים ממועד קבלת ההודעה על זכייתו ב)חמישה(   5מאשר תוך 

  המועצה

 ממונהלשביעות רצון  יחד עם ההסכם החתום על המציע להמציא למועצה אישור על קיום ביטוחים   .6.2
 ולהשלים את כל המסמכים הנדרשים על פי פניה זו וההסכם.המועצה 

₪ להתחייבות  5,000יחד עם ההסכם ימציא הקבלן ערבות בנקאית ללא הגבלה בזמן, בסך של   .6.3
זק אשר יגרום הקבלן וזאת מבלי לפגוע ביתר זכויות לביצוע הוראות הסכם זה ולכיסוי כל נ

  המועצה וטענותיה.

לעיל, תהא המועצה רשאית לבטל זכייתו   6.2לא המציא המציע איזה מהמסמכים הנדרשים לפי סע'   .6.4
ולהתקשר עם מציע אחר לקבלת השרות, לפי שקול דעתה הבלעדי ומציע / הזוכה מוותר על כל טענה 

 פיצוי עקב כך. ו/או תביעה ו/או זכות ל

 מהות השירותים  .7

mailto:samisrael59@gmail.com
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 . להסכם בנספח א'השירותים המפורטים את כל  תן במסגרת זו כוללנהשירות שי .7.1

ידוע למציע כי הובלת נפטר יכולה להיעשות מביתו או מבית החולים לבית הקברות גם אחרי שעות  .7.2
 העבודה המקובלות, לרבות בשעות הלילה.

מר על כבוד המת ושגופת הנפטר תועבר ותטוהר באופן השידוע למציע כי באחריותו לדאוג לכך  .7.3
 במידה המרבית. 

ידוע למציע כי עליו לקבל תחילה אישור להעסקת המטהרים מטעם המועצה הדתית. לפני קבלת  .7.4
 אישור המטהרים, חל על המציע איסור מוחלט להביאם לביצוע פעולות הטהרה.

 שניתן לחברה קדישא רמלה.בהתאם לתנאי רישיון  ידוע למציע כי פעולותיו למתן השירותים  יבוצעו   .7.5

ידוע למציע כי פעולות טיהור הנפטרים תיעשינה בחדרי הטהרה בבתי העלמין רמלה, בציוד השייך  .7.6
 לחברה קדישא רמלה ובהנחיית נציג חברה קדישא רמלה.

 ידוע למציע כי חל איסור חמור בדבר הוצאת ציוד הטהרה מחדרי הטהרה. .7.7

 אנשים. 2פינוי נפטר או נפטרת יבוצע תמיד על ידי ידוע למציע כי  .7.8

 ידוע למציע כי כניסה לחדרי הקירור תבוצע תמיד בנוכחות נציג חברה קדישא רמלה. .7.9

 ידוע למציע כי אחריותו לדאוג לזיהוי הנפטרים בבית החולים, טרם הובלתם. .7.10

 כאי לקבלת תמורה.ידוע למציע כי במקרה של טעות בזיהוי הנפטר והובלת נפטר שגוי, לא יהא ז .7.11

ידוע למציע כי זמן המתנה בבית החולים או בכל מקום אחר הינו חלק מהשירות ולא ישולם בגינו  .7.12
 שכר נפרד.

ידוע למציע כי הואיל ופעולותיו תיעשינה מכח רישיונה של חברה קדישא רמלה הרי שהוא מחוייב  .7.13
 לפעול בהתאם לתנאי הרישיון ובהתאם להוראות נציגי חברה קדישא.

ידוע למציע כי המועצה הדתית לא חייבת לבצע את כל השירות המבוקש במכרז זה ותהא רשאית  .7.14
 להציע לזוכה לבצע רק את חלקן כגון הובלת נפטר בודד, ביצוע טהרה בלבד וכו'.

 זוכה  לבחירת  כלליים תנאים .8

 .םהצעת תבחן שבעניינם המציעים במאגרהצעה שתעמוד בתנאי הסף תיכלל  רק .8.1

 

 דעתה שיקול לפי, ולחלק אחד מזוכה ביותר, ההליך בסוף, הזוכה כהצעה לבחור רשאית המועצה .8.2
 . הזוכים בין השירותים ביצוע את, הבלעדי

 מובהר מפורשות כי אין בהזמנה זו התחייבות כלשהי של המועצה למסור עבודה למשתתף/זוכה.  .8.3

 אחריות  .9

להוצאה או נזק שיגרמו למציע בקשר עם הצעתו המועצה ומי מטעמה לא יישאו בכל אחריות  .9.1
 במסגרת הפניה ו/או בקשר לפניה.

בכל מקרה, לא יהיה המציע זכאי לפיצוי כלשהו או להחזר הוצאות כלשהן בקשר עם השתתפותו  .9.2
בפניה, בין אם נבחר זוכה בפניה ובין אם בוטלה הפניה מכל סיבה שהיא, אלא אם במידה שנאמר 

 פניה.במפורש אחרת במסמכי ה
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 שונות .10

מובהר בזאת כי מסמכי הפניה על נספחיהם הינם רכוש המועצה וכל הזכויות בהם שמורות למועצה.  .10.1
אין המציע רשאי להעתיקם או לעשות בהם שימוש אחר כלשהו, בין אם יגיש את ההצעה ובין אם 

 לאו.

 על המציע לקרוא, להכיר ולהבין את כל תנאי המכרז. .10.2

 ר המציע כי הביא בחשבון הצעתו את כל תנאי המכרז והחוזה, בחתימתו על הצעתו, מצהי .10.3
 וכי לא תהיינה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המועצה.

 

  ,בוד רבבכ       

 סמי ישראל, עו"ד

 ממונה מועצה דתית רמלה                       
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 נספח א למסמכי המכרז 

 המציע  הצעת
 

 למתן שירותי הובלת נפטרים וטהרתם: הצעות לקבלת פנייה

 

 מס' חברה/שותפות/זהות נו הח"מ __________________________א
מצהירים, מסכימים   שכתובתנו ___________________________  ______________________  

 לחוד, כדלקמן: ומתחייבים בזה כולנו ביחד וכל אחד מאתנו

 

הננו מצהירים כי ו  פניה ואת מסמכי הפניה לרבות ההסכםקראנו בעיון את ההוראות למשתתפים ב .1
 הפניה וההסכם והננו מסכימים לכל האמור בהם. הבנו את כל מסמכי 

ולקיים את פניה וההסכם ומתחייבים בזה להוציא לפועל ולבצע את העבודות נשוא מסמכי ההננו  .2
 ונספחיו.מסמכי הפניה לרבות ההסכם התחייבויותינו, כולן ביחד, במחירים שאנו הצענו בשאר 

את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג הכרוכות  תידוע לנו כי התמורה כולל .3
במתן השירותים לרבות העסקת כוח אדם, ציוד, נסיעות וכיוצ"ב למעט אם הוחרגה הוצאה כלשהו 

 הסכם. מפורשות ב

 הרינו מתחייבים: אם תחליטו לקבל הצעתנו .4

 ממועד הזמנתה. שעתייםכל פנייה תוך למלא אחר הוראות  .א

 לבצע את העבודות שתמסרו לנו על פי הצעתנו בפניה זו במחירים שנקבנו בהצעתנו.  .ב

פניה הרינו נותנים בזה הסכמתנו לכל התנאים הכלולים במסמכי הפניה בעצם הגשת הצעתנו זו ל .5
והננו מוותרים בזה ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לתנאי ו/א הוראה הכלולים 

 , לרבות סבירותם.פניהבמסמכי ה

 תשלם לנו המועצה כמפורט להלן:  ידנובגין השירותים אשר יינתנו על בהתאם לפנייתכם,  .6

 _______ ₪. בגין הובלת נפטר מבתי חולים אסף הרופא, שמואל הרופא וקפלן

 לפי תעריף הביטוח הלאומי. משאר בתי החוליםבגין הובלת נפטר 

 בגין טהרת גבר בחדרי טהרה בבתי העלמין ברמלה ______ ₪.

 בגין טהרת אישה בחדרי טהרה בבתי העלמין ברמלה _______ ₪.

 ברחבי העיר טרם הבאתו לקבורה ______ ₪.בגין הובלת נפטר 

 כוללים מע"מ כדין.כל הסכומים הנ"ל 

 במקרה של הובלת שני נפטרים יחד, יהא זכאי המציע לתשלום בגין כל אחד מהם בנפרד. 

 

 ,בכבוד רב                    

 

 שם וחתימה + חותמת           תאריך_____________
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 נספח ב למסמכי המכרז 

 
 המציע   ניסיון

 
 ________ מצהיר בזאת כדלקמן:אני הח"מ, מורשה חתימה מטעם המציע 

 
  .נשוא מכרז זהשירותי הובלת נפטרים וטהרתם למציע ניסיון קודם מוכח, במתן 

 באופן זהה לתנאי המכרז.שירותים על המציע לציין גופים שקיבלו 
 

 מס'
 

מקבל 
 השירות

תקופת 
 השירות

מהות 
 שירותיםה

מספר 
נפטרים 
 לתקופה

 טלפון   איש קשר
 לבירורים

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

10       
 

 ון קודם ומוכח בכתב המעידים על ניסישל הגופים הבאים המלצה בזאת  פיםמצר והננ
 
1  . 

2. 

3. 

 
 
 
 
 
 

 תפקיד                        שם                                          
               

 
 

 חותמת                                  חתימה                       תאריך                            
 
 
 
 



 

 חתימת המציע: _____________

 

7 

 
 
 

 נספח ג למסמכי המכרז 

 
 

   הובלת נפטרים וטהרתםחוזה למתן שירותי  

 

 2016______ שנת  חודש___ ל ביום דתית רמלהמועצה ב ונחתם שנערך

 

 

  דתית רמלהמועצה   :בין

 

                   "(                                                                         המועצה" :להלן)  

  אחד מצד                     

 

    _______________________________     : ביןו

 מרח' ___________________________  

 טל': __________, פקס': ____________  

   ל : ___________________דוא"  

                  "(הקבלן: "להלן)  

  שני מצד                     

 

 .01/2020מכרז בוהמועצה פנתה בבקשה לקבלת הצעות           הואיל

 

 זכה במכרז הנ"ל;  קבלןוה  והואיל

 

 הסכים לכך; קבלןשירותים כמפורט בהסכם זה, וה קבלןוהמועצה מעוניינת לקבל מה  והואיל

 

אצל המועצה במתן שירותי הובלת נפטרים מצהיר כי הינו מעוניין לעבוד כעצמאי  קבלןוה     והואיל
, ברשותו האמצעים, הידע המקצועי והיכולת לעשות כן, וכי הוא נישום כעצמאי במס רתםוטה

 הכנסה ובמוסד לביטוח לאומי ורשום במע"מ כעוסק מורשה;

 

הוא שיחסי הצדדים הינם של  קבלןבין המועצה ל תנאי ראשון ויסודיוהצדדים מסכימים כי      והואיל  
פרש ואין לראות ביחסי ההתקשרות בין הצדדים יחסי קבלן עצמאי ובשום מקרה אין ל  –מזמין  
 מעביד; –עובד 

 

כי הינו אוחז בתעודות וברישיון הנדרשים, ככל שנדרשים,  קבלןובהסתמך על הצהרות ה      והואיל 
לעיסוק בתחומו, וכי ידועים ונהירים לו כל הכללים והדינים החלים על עיסוקו, החליטה 

 רצ"ב האישורים מסומנים - המועצה להתקשר עמו בהסכם זה, בתנאים המפורטים להלן;

 _________נספח                  
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העבודה של המועצה, כפי שיקבעו ע"י המועצה מעת  מתחייב לפעול בהתאם לנהלי  קבלןוה  והואיל
 לעת ובהתאם לכל דין;

 

 מצהיר כי אין כל מניעה עפ"י דין ו/או הסכם ו/או אחרת להתקשרותו בהסכם זה; קבלןוה  והואיל

 

 

  כדלקמן הצדדים  בין והוצהר  הוסכם, הותנה, לכך אי

 

  מבוא .1

 

 זה מהסכם נפרד בלתי חלק מהווה, בו הכלולות ההצהרות כל לרבות זה להסכם המבוא .1.1
 . עמו ביחד ויפורש

 

 . ההסכם מן נפרד ובלתי עיקרי חלק מהווים , ככל שקיימים כאלה, זה להסכם הנספחים .1.2

 

 כותרות הסעיפים נרשמו לצרכי הנוחות בלבד ואין להשתמש בהם לצורך פרשנות ההסכם. .1.3

 

 לקבלת הצעות מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.מסמכי המכרז / פנייה  .1.4

 

 מטעמי נוחות נוקב הסכם זה בלשון זכר, אולם הכוונה היא גם לנקבה. .1.5

 

 ההתקשרות תקופת .2

 

 חודשים, שתחילתה ב __________ וסיומה ביום 12זה הינו לתקופה מוגבלת של  הסכם .2.1
 (."תקופת ההתקשרות"____________ )להלן: 

 

תוקפו של הסכם זה יסתיים בתום תקופת ההתקשרות אלא אם כן פנתה מוסכם בזאת כי  .2.2
מראש בכתב בבקשה להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופה נוספת.  קבלןהמועצה אל ה

יום לפני תום תקופת  30לפחות  קבלןבקשה להארכת תקופת ההתקשרות תימסר ל
 ים. יות פעממוסכם בזאת כי המועצה רשאית להאריך את תקופת ההתקשר ההתקשרות.

 

מוסכם בין הצדדים כי המועצה תהא רשאית להביא לסיום ההסכם בין הצדדים בהתראה  .2.3
לא תהא כל דרישה ו/או תביעה בגין סיום ההתקשרות   קבלןימים, מכל סיבה שהיא, ול  14בת  

 בין הצדדים.

 

 מוסכם בין הצדדים כי המועצה תהא רשאית להביא לסיום ההסכם באופן מיידי וללא הודעה .2.4
יפר הפרה יסודית של הסכם זה ו/או יואשם בעבירה שיש עימה קלון  קבלןמוקדמת אם ה

 ו/או שיבצר ממנו לספק את השירותים למועצה.

 

 קבלןה אחריות .3

 

הובלת מצהיר ומתחייב כי הנו בעל הידע, הניסיון והמיומנות הדרושים למתן שירותי  קבלןה .3.1
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"( וכי הוא יעמיד את מלוא השירותים)להלן: " הנקובים בהסכם זה  נפטרים וטהרתם
ידיעותיו, ניסיונו וכישוריו המקצועיים לרשות המועצה ויעשה כל שביכולתו לשם מתן 

להסכם זה  בנספח א'המועצה והכול בהתאם לאמור השירותים לשביעות רצונה המלאה של 
 המצ"ב ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

מצהיר ומתחייב כי בידו כל  קבלןמבלי לגרוע מן האמור לעיל ו/או מהוראות נספח א', ה 3.2
הרישיונות וההיתרים הנדרשים, ככל שנדרשים, למתן השירותים וכי יקפיד למלא אחר כל 

וראות כל דין והרשויות הנוגעות בדבר בכל הקשור למתן החוקים, הצווים, התקנות וה
 השירותים.  

 

בהתחשב במידת הדחיפות וההתראה מתחייב להיות זמין ולספק את כל השירותים    קבלןה  3.3
 ולבצע את העבודה לא יאוחר משעתיים ממועד הזמנתה.הקצרה 

 

כי הובלת נפטר יכולה להיעשות מביתו או מבית החולים לבית הקברות גם  הקבלן מתחייב 3.4
 אחרי שעות העבודה המקובלות, לרבות בשעות הלילה.

 

כי באחריותו לדאוג לכך שגופת הנפטר תועבר ותטוהר באופן השומר על כבוד   הקבלן מתחייב 3.5
 המת במידה המרבית. 

ו בהתאם לתנאי רישיון שניתן לחברה כי פעולותיו למתן השירותים  יבוצע מתחייב הקבלן 3.6
 קדישא רמלה.

כי פעולות טיהור הנפטרים תיעשינה בחדרי הטהרה בבתי העלמין רמלה, בציוד הקבלן מתחייב   3.7
 השייך לחברה קדישא רמלה ובהנחיית נציג חברה קדישא רמלה.

 כי חל איסור חמור בדבר הוצאת ציוד הטהרה מחדרי הטהרה.הקבלן מתחייב  3.8

 ב כי הטהרה תבוצע ע"י שלושה אנשים.הקבלן מתחיי 3.9

 אנשים. 2כי פינוי נפטר או נפטרת יבוצע תמיד על ידי הקבלן מתחייב  3.10

 כי כניסה לחדרי הקירור תבוצע תמיד בנוכחות נציג חברה קדישא רמלה. הקבלן מתחייב 3.11

 כי אחריותו לדאוג לזיהוי הנפטרים בבית החולים, טרם הובלתם. הקבלן מתחייב 3.12

כי במקרה של טעות בזיהוי הנפטר והובלת נפטר שגוי, לא יהא זכאי לקבלת  הקבלן מתחייב 3.13
 תמורה.

כי זמן המתנה בבית החולים או בכל מקום אחר הינו חלק מהשירות ולא ישולם   הקבלן מתחייב 3.14
 בגינו שכר נפרד.

כי הואיל ופעולותיו תיעשינה מכח רישיונה של חברה קדישא רמלה הרי שהוא  הקבלן מתחייב 3.15
 מחוייב לפעול בהתאם לתנאי הרישיון ובהתאם להוראות נציגי חברה קדישא.

ברמה גבוהה, תוך כל השירותים שיסופקו על ידו בהתאם להסכם זה יינתנו  הקבלן מתחייב 3.16
תוך הקפדה על דייקנות ועל עמידה בלוחות זמנים התחשבות מירבית בכבוד המת ובמשפחתו 

 כנדרש.

 

מתחייב לפצות את המועצה בגין כל נזק או הוצאה שיגרמו לה על ידו כתוצאה  קבלןה 3.17
זקי ו/או מי מטעמו, בין אם נעשו במזיד ובין אם מתוך רשלנות, לרבות נ קבלןמפעולותיו של ה

 גוף.

 
ידוע לקבלן כי הקבלן מתחייב לקבל תחילה אישור להעסקת המטהרים מטעם המועצה הדתית.  3.18

 , טרם קבלת אישור המועצה.לביצוע פעולות הטהרה מטהרים איסור מוחלט להביא חל עליו
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נפטר, ההכולל, מועדי פעילות, שם דו"ח ביצוע מפורט  בסוף כל חודש גריגוריאני יגיש הקבלן 3.19
המועצה תשלם לקבלן  בלתו, שם המטהר או המטהרת שביצעו את עבודת הטיהור.מקום הו

 יום מיום קבלת הדו"ח. 15תוך 

 

מוסכם על הצדדים כי הסכם זה הינו אישי ואינו ניתן להעברה לאחר ואף לא לממלא מקום,  3.20
 אלא בנסיבות חריגות ובאישור מוקדם ובכתב של המועצה.

 

לבטח את  קבלןסעיפי חוזה זה ו/או עפ"י כל דין, מתחייב העפ"י  קבלןמבלי לגרוע מאחריות ה 3.21
המועצה.  ממונהעצמו בביטוחים הנדרשים, לרבות בביטוח אחריות מקצועית, לשביעות רצון 

 הביטוח הנ"ל בפני המועצה טרם חתימת הצדדים על הסכם זה. להציג את אישורי קבלןעל ה

 

 נותני שירותים דומים נוספים. כי המועצה רשאית להתקשר במקביל עם קבלןידוע ל 3.22

 

 קבלןיחסי הצדדים והצהרות ה .4

 

 מצהיר ומתחייב כי: קבלןה

 

הוא קרא הסכם זה היטב בטרם חתם עליו, ניתנה לו האפשרות לפנות לייעוץ משפטי מטעמו  .4.1
מרצונו החופשי ללא בטרם חתם על ההסכם, הוא מבין היטב את האמור בו והוא חותם עליו 

 כל כפיה ו/או לחץ ו/או אילוץ כלשהם.

 

יבצע את השירותים בעצמו ולא ימסור או ימחה את זכויותיו או חובותיו לפי הסכם  קבלןה .4.2
 זה, כולן או מקצתן או כל טובת הנאה על פיו לאחר. 

 

סיו עם מעביד, ויח -לא נוצרו ולא ייווצרו בינו ו/או מי מטעמו לבין המועצה יחסי עובד  .4.3
 .עצמאי קבלן -המועצה הינם מועצה 

 

תשלום הטבות ותנאים סוציאליים כלשהם המועצה למ יזכא ואינ קבלןמובהר בזאת כי ה .4.4
 הקבועים בכל דין ו/או נוהג ו/או הסכם קיבוצי, לרבות פיצויי פיטורין.

 

 והוראות זה להטבות כלשהן, מלבד התמורה, עבור ביצוע הסכםי זכא ואינ קבלןובהר כי המ .4.5
 שניתנו על פיו.

 

ין להלן בלבד ולמען הסר ספק, מוסכם ב 5את התמורה על פי סעיף  קבלןשלם לועצה תהמ .4.6
 וזכויות אחרות כלשהןם, סיה, תגמולילא יהיו כל זכויות לפיצויים, פנ קבלןהצדדים כי ל

 המועצה, ובכלל.המוענקות לעובדי 

 

 מתחייב בזאת כי לא יטען ולא יעלה טענות בפורום ובמועד כלשהם שיהא בהם כדי קבלןה .4.7
 מעביד בינו לבין -ואת העדר יחסי עובד  ועצהעצמאי כלפי המ קבלןלשנות את מעמדו כ

 המועצה.
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מקצועי, באיכות במסירות ובמיומנות לפי הוראות  יבצע את השירותים באופן קבלןה .4.8
 המועצה ולשביעות רצונה המלא, תוך קיום הוראות כל דין.

 

 \הקבלן מתחייב להחתים כל עובד אצלו על כך שחל איסור מוחלט לגבות כספים, תרומות, .4.9
 תשר, ו'או כל טובת הנאה אחרת באופן ישיר או עקיף.

 ודית של ההסכם והמועצה הדתית תהא רשאיתכל הפרה של הוראה זו תחשב להפרה יס
 להביא הסכם זה לידי סיום לאלתר.

 

 

 התמורה .5

 

 כדלקמן: קבלןלמועצה תשלם המועצה ל קבלןבגין השירותים אשר יינתנו על ידי ה .5.1

 בגין הובלת נפטר מבתי חולים אסף הרופא, שמואל הרופא וקפלן _______ ₪.

 ע"פ תעריף של ביטוח לאומי.  אחריםבגין הובלת נפטר מבתי חולים 

 ______ ₪. )טהרת פנים וחוץ( הברמלבגין טהרת גבר בחדרי טהרה בבתי העלמין 

 _______ ₪.  )טהרת פנים וחוץ( בגין טהרת אישה בחדרי טהרה בבתי העלמין ברמלה

 ______ ₪.בגין הובלת נפטר ברחבי העיר טרם הבאתו לקבורה 

 בגין עריכת לוויה _________ ₪.

 בגין טהרת גברים ו/או נשים תבדוק המועצה תחילה האם אחד מעובדיה יכול לבצע זאת

 ורק אם הדבר בלתי אפשרי תבוצע הטהרה ע"י הקבלן.

 כל הסכומים הנ"ל כוללים מע"מ כדין.

 "(. התמורה)להלן: " 

 

נפטרים יחד, יהא זכאי לתשלום בגין כל אחד מהם ידוע לקבלן כי במקרה של הובלת שני  .5.2
 בנפרד.

 

בגזברות  דיווח ביצוע, מיום קבלת 15בתנאי תשלום שוטף +  קבלןהתמורה דלעיל תשולם ל .5.3
 המועצה. ממונהבכתב על ידי  והמועצה, ורק לאחר אישור

 

מצהיר כי הוא ישא לבדו בכל ההוצאות שיהיו לו בקשר עם מילוי התחייבויותיו לפי  קבלןה .5.4
הסכם זה לרבות הוצאות ביטוח וכי לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף, ובכלל זה להחזר ו/או 

 וכיוצ"ב. נסיעה השתתפות בהוצאות שהוציא לצורך מתן השירותים, כולל הוצאות

 

לעיל מהווה תמורה מלאה וסופית בגין  5.1בסעיף מצהיר, כי התמורה הנקובה  קבלןה .5.5
השירותים שיינתנו על ידו כקבוע בהסכם זה, וכי התמורה כוללת בתוכה את כל מרכיבי 

 כל דרישות מהמועצה לתשלום נוסף בגין מתן השירותים.השירותים, וכי לא תהיינה לו 

 

את הרחבת סוג  קבלןמבלי לגרוע מן האמור לעיל, למועצה תהא שמורה הזכות לדרוש מה .5.6
בהתאם לעלות אשר תסוכם בין   קבלןהשירותים הניתן על ידו, בגינם ישולם על ידי המועצה ל

 הצדדים בהתאם לסוג השירות אשר הרחבתו תידרש.

 

למועצה אישור מס הכנסה על שיעורי ניכוי מס  קבלןמבלי לגרוע מהאמור לעיל יעביר ה .5.7
לא יעביר את האישור ינוכה מהתמורה המס המקסימאלי  קבלןהכנסה במקור. במידה שה

 לשלם, על פי החוק.  קבלןאותו על ה
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 וצנעת הפרט שמירת סודיות .6

 

לעניין הסכם זה הינו מידע של ועל המועצה ו/או מי מטעמה לרבות כל מידע או   "מידע סודי" .6.1
ידע, מכל מין וסוג, שאינו נחלת הרבים ושאינו ניתן לגילוי כדין בנקל על ידי אחרים שהגיע 

ם ו/או מתן בקשר עם ביצוע ההסכם או במהלך ההסכם או אגב ביצוע ההסכ קבלןלידיעת ה
השירותים תוך תקופת ההסכם, ולרבות כל מידע ו/או מידע רגיש בדבר פרטיותו של אדם, 

 וכד'. אישיותו של אדם, צנעת חייו, מצב בריאותו

 

 יפצה וישפה את המועצה וכל צד ג', בגין נזקים מכל מין וסוג שייגרמו עקב אי קיום קבלןה .6.2
 הסכם זה.התחייבויותיו אלה ו/או התחייבויותיו נשוא 

 

  שיפוי וקיזוז .7

 

אחריות וחבות כוללת, שלמה וישירה כלפי המועצה, למתן השירותים ולקיום כל   קבלןל .7.1
 התחייבויותיו לפי ההסכם.

 

מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את המועצה בגין נזקים מכל מין וסוג או תביעה   קבלןה .7.2
או דרישה, מכל עילה שהיא שתוגש, על ידי אדם כלשהו, נגד המועצה בגין מעשה ו/או מחדל 

ו/או עובדיו ו/או מי שפועל בשמו ו/או מטעמו במסגרת  קבלןו/או רשלנות שיבוצעו על ידי ה
 ין אי קיום התחייבויותיו על פי הסכם זה.מתן השירותים וכן בג

 

לפי האמור לעיל, את החוב של  קבלןהמועצה תהיה רשאית לקזז מכל סכום לו יהיה זכאי ה .7.3
 בגין הנזקים שיגרום, כמפורט לעיל, מכוח הסכם זה ו/או על פי כל דין. קבלןה

 

תעמוד למועצה על פי כל אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות ו/או טענה ו/או תביעה אשר  .7.4
 דין.

 

 הסבת ההסכם .8

 

מתחייב בזה לא להסב ו/או להמחות לצד שלישי כלשהו את זכויותיו ו/או חובותיו לפי   קבלןה
לא לשתף צד שלישי כלשהו, זולת עובדיו,  קבלןהסכם זה, כולן או מקצתן, וכן מתחייב ה

 ב ומראש.בכת ועצהבביצוע השירותים, אלא במידה וקיבל לכך את הסכמת המ

 

 יסודיים וסעיפים פיצוייםערבות  .9

 

 1970 –על הפרת הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת החוזה(, תשל"א  .9.1
 "(.חוק התרופות)להלן: "

 

בגין הפרת הסכם זה על ידי מי מהצדדים, בסך  הצדדים מאשרים כי סכום הפיצוי המוסכם .9.2
נקבע על ידם לאחר הערכה שקולה וזהירה של הנזקים שייגרמו לצד המקיים  ₪ 10,000של 

או המוכן לקיים עקב ההפרה ולא תשמע כל טענה מאת הצד המפר כי הסכום אינו סביר או 
 נקבע כקנס והצד המפר מנוע מלטעון כל טענה כזו.

 



 

 חתימת המציע: _____________
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₪ להתחייבות לביצוע  5,000הגבלה בזמן, בסך של ימציא ערבות בנקאית ללא הקבלן  .9.3
הוראות הסכם זה ולכיסוי כל נזק אשר יגרום הקבלן וזאת מבלי לפגוע ביתר זכויות המועצה 

  וטענותיה.
    שונות .10

 

 הסכם זה ממצה את מלוא ההסכמה שבין הצדדים והוא מבטל כל הסכם, מצג קודם או .10.1
 עשו קודם לחתימת הסכם זה ואינם כלולים בו.התחייבות אחרת שנ

 

  כל שינוי בהסכם זה טעון מסמך בכתב בחתימת שני  הצדדים אם לא כן יהיה השינוי חסר  .10.2
 תוקף.

 

לא תשתמש המועצה במקרה מסוים בזכויות הניתנות לה לפי הסכם זה, לא יראו בכך ויתור  .10.3
 על אותן זכויות באותו מקרה או במקרה אחר.

 

 שינוי ו/או ביטול של סעיף מסעיפי הסכם זה, ייעשה אך ורק במסמך בכתב אשר יהיהכל  .10.4
 .חתום על ידי שני הצדדים

 

מוסכם בזאת כי הסמכות הייחודית והבלעדית לדון בכל המחלוקות בקשר להסכם זה, הנה  .10.5
 לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב בלבד.

 

      הודעה שתישלח בדואר רשום לצד כתובות הצדדים להסכם זה הן כקבוע במבוא לו. כל  .10.6
      האחר על פי כתובתו כאמור, תיחשב כאילו התקבלה על ידי הנמען, שלושה ימים לאחר 

  בעת מסירתה. -מסירתה למשרד דואר בישראל ואם נמסרה ביד 

 

 לעיל הנקובים ובמועד במקום החתום על הצדדים באו ולראיה

 

 

 

_____________              ________________ 

  קבלןה                  המועצה 


