
 

 

 מועצה דתית רמלה
 

 02/2020  'מס פומבי מכרז
 
 

 בהיקפים קטנים בבתי העלמין ברמלה עבודות לביצוע
 
 

הכל כמפורט בהיקפים קטנים בבתי העלמין ברמלה, מזמינה בזאת הצעות מחיר לביצוע עבודות  מועצה דתית רמלה

 (."השירותים" או "העבודות"" -במסמכי המכרז )להלן 

 

 

 בשעות העבודה הרגילות תמורת המועצה  משרדי ב לקבללרבות הוראות למשתתפיו ניתן את מסמכי  המכרז,  .1

 

 המציע ייקרא להלן במסמכי מכרז זה: "המציע" ו/או "הקבלן" ו/או "המשתתף".  .2

 

הבסיס החוזי להתקשרות בין המציע והמועצה יהא טופס ההסכם ונספחיו לרבות הנספחים המצורפים לתנאי  .3

 סכם"(. "ההמכרז אלו )להלן: 

 

למכרז רשאים להגיש הצעות רק קבלנים הרשומים ביום הגשת ההצעה לפי חוק רישום קבלנים לעבודות    .4

 ובלבד שהשתתפו בסיור הקבלנים. 1-סיווג ג )בניה(  100, ענף  1969 -הנדסה בנאיות התשכ"ט

 

למין החדש ברח' , בבית הע10:00, בשעה כ"ז באייר תש"פ 14/05/2020 ביום.     סיור קבלנים יתקיים 5

     .השתתפות בסיור קבלנים הינה חובה א.ס. לוי. 
 מפאת הנחיות נגיף הקורונה בסיור הקבלנים יהיה בהתאם להנחיות הממשלה, במידת הצורך יקבעו סיורי           

 קבלנים נוספים.           

ופס ההצעה ולהחזיר את מסמכי המציע מתבקש לעיין היטב בכל מסמכי המכרז ולהגיש את ההצעות על גבי ט . 6

 המכרז כשהם חתומים על ידו בצירוף כל האישורים המפורטים במסמכי המכרז.

 

בנוסח המצורף למסמכי המכרז,  אוטונומית ובלתי תלויה על המציע להגיש במצורף להצעתו ערבות בנקאית . 7

תשמש גם כערבות ביצוע וערבות  . ערבות זו₪25/05/2020, אשר תעמוד בתוקפה עד  ליום    15,000בגובה של 

 . לקבלן שלא זכה, מיד לאחר חתימת חוזה עם הקבלן הזוכהטיב והיא תוחזר 

 

 אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.   .8

 

את ההצעות ואת כל מסמכי המכרז, חתומים על ידי המציע בצירוף כל המסמכים והאישורים   . 9
  , רמלה,25, רח' גולומב במשרדי המועצהבתיבת המכרזים הנמצאת ידנית הניח הנדרשים, יש ל

עד ליום את ההצעות יש להגיש "  02/2020ציון "מכרז פומבי מס'  נושאתה במעטפה סגורה         
 .14:00בשעה  תש"פ סיון' בב,  25.05.2020

 
 
 

 מועצה דתית רמלה  
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 מסמך א'                                                                    
 

 

 מועצה דתית רמלה
 

  02/20מכרז פומבי מס' 
 

 בהיקפים קטנים בבתי העלמין ברמלה עבודות לביצוע
 והוראות למשתתפים: תנאי המכרז

 

פינוי, טהרה,  חפירת קברים, בניה, חפירה, מזמינה בזאת הצעות מחיר לביצוע עבודות  המועצה הדתית רמלה

והכל בהתאם להזמנות שתוציא המועצה מעת לעת וכמפורט במסמכי  בשני בתי העלמין ברמלה , וכיוצ"ב נקיון

 (."השירותים" או "העבודות" -המכרז )להלן 

 

 

בהיקפים קטנים. העבודות יבוצעו   בניה, חפירה, פינוי, טהרה, נקיון וכיוצ"בהמכרז הינו לביצוע עבודות  .1

מעת לעת בהתבסס על סיורי עבודה, בתנאים המצוינים והמפורטים בהתאם להזמנות עבודה, אשר יוצאו 

 במסמכי המכרז לרבות החוזה והמפרטים, או בהתאם להוראות המנהל בעת קריאה דחופה.

או  על המשתתפים במכרז ליתן הצעות מחיר עבור ביצוע עבודות המכרז בדרך של ציון אחוז ההנחה   .א

 .עבודה וסעיף בנפרדל "ממחירי הבסיס" כהגדרתם להלן, לכ התוספת 

 . סעיף ש כי אחוז ההנחה יהיה גלובלי לכליודג

או השוואה למחירי הבסיס ובמקרה זה  "ממחירי הבסיס" 15%עד  של תוספת/על המשתתפים להציע הנחה 

   .0%יצויין 

 בנספח העבודות. המחירים הנקובים  -" מחירי הבסיס" .ב

, תקבע על בסיס הצעת מחיר בנספח העבודותיעים מובהר כי התמורה לסעיפי עבודות אשר אינם מופ    . ג

המבוססת על ניתוח מחירים מפורט שיגיש הקבלן ואשר תאושר ע"י המנהל. ואולם מובהר בזאת, כי 

 .מבלי לפגוע באמור בהוראות אחרות במסמכי המכרז, אין המועצה חייבת להזמין פריטים אלה מהקבלן

 . ה המוצעהתחרות במכרז היא על גובה  אחוז ההנח ד.  

 

הזוכה יהיה חייב לספק בעצמו עובדים, כלים, מכשירים, חומרי עבודה וציוד ככל הנדרש לצורך ביצוע   .2

 .כמפורט במסמכי המכרז העבודות

 

 יודגש כי כל החומרים בהם יבוצעו העבודות יהיו בהתאם לתקנים הישראלים הידועים במועד ביצוע העבודות.  .3

 

על פי הצורך, ו/או דרישות המועצה ו/או הדין, גידור ו/או שילוט בנוסח הזוכה יהיה חייב להתקין ולספק   .4

כל אמצעי זהירות ובטיחות להבטחת בטחון ונוחיות וובגודל שייקבע ע"י המועצה ו/או תמרורי אזהרה 

 הציבור, והכל על חשבונו.   

 ו' למסמכי המכרז.  הזוכה יחתום במעמד החתימה על החוזה, על כתב התחייבות בנושא בטיחות בנוסח מסמך 
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 מסמכי המכרז 

 

על המציע להגיש את המסמכים המבוקשים להלן ולקיים את התנאים הבאים )צרוף המסמכים וקיום  . 5

 '(:דהתנאים במועד הגשת ההצעות מהווים תנאי מוקדם להשתתפות במכרז למעט מסמך 
 

 ן יחד ולחוד, מסמכי המכרז:המסמכים המפורטים מטה, מהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז ויקראו להל  

 תנאי המכרז והוראות למשתתפים.  -  מסמך א'

 הצעת הקבלן.   -  'במסמך 

 חוזה.  - ' גמסמך 

אין חובה להגיש מסמך זה בעת הגשת מסמכי המכרז. הזוכה  -  אישור ביטוחי קבלן  - 'דמסמך 

ועצה יידרש להשלים מסמך זה לפני חתימת החוזה, ובמידה ולא ישלימו תהא המ

 רשאית לחלט את הערבות.
 התחייבות קבלן בנושא בטיחות.  - 'המסמך   

 . , טיב וביצוענוסח הערבות הבנקאית לצורך השתתפות   - ' ומסמך 

 תצהיר לפי חוק העסקאות בגופים ציבורים.  –מסמך ז' 

 

 קבוע בחוזה. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין מסמכי המכרז תהיה עדיפות ל.6

 
 ות המציע כשירוי

7 . 

 זכאים להשתתף במכרז מי שעומד בכל התנאים כמפורט להלן:  א.      

 
על המציע להגיש את המסמכים המבוקשים להלן ולקיים את התנאים הבאים )צרוף   

 המסמכים וקיום התנאים במועד הגשת ההצעות מהווים תנאי מוקדם להשתתפות במכרז(. 
 

  1969 -חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות התשכ"ט קבלנים הרשומים ביום הגשת ההצעה, לפי

 , ובלבד שהשתתפו בסיור הקבלנים.1-)בניה( סיווג ג  100ענף 

 

 עוסקים מורשים לצורך מע"מ ומנהלים ספרי חשבונות כחוק.  (1

 קבלנים אשר ברשותם )בבעלות או בהשכרה( כל הציוד הנדרש לביצוע עבודתם.  (2

תשתית ו/או בניה ו/או בביצוע עבודות , שנים לפחות 3של  בעלי המלצות וניסיון קודם מוכח (3

 חפירה. 

 הנדרשים לפי כל דין.  תהרישיונובעלי  כל  (4

המצאת כל האישורים והמסמכים הנדרשים לפי חוק העסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול  (5

לרבות ., בתוקף לפחות עד סוף שנת הכספים1967-חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו

 יר בנוסח מסמך ז'תצה

 סיור קבלנים חתום על ידי המציע.  השתתפות בסיור קבלנים וצירוף פרוטוקול (6
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 מסמכים 

 

 .        כל מציע יצרף להצעתו )בנוסף למסמכים הכלולים בחוברת המכרז(: 8

 

תעודת עוסק מורשה מאת שלטונות מע"מ ואישור מרואה חשבון מוסמך או מפקיד השומה כי הינו מנהל   .א

 כחוק. ספרים

 

קאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום סאישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק ע .ב

 חובות מס( תקף לפחות עד סוף שנת המס של מועד תחילת העבודות.

 

 . 1-)בניה( סיווג ג  100אסמכתא בדבר היותו קבלן רשום בפנקס הקבלנים בענף  . ג

 

 ( לעיל. 4)א( ) 7המלצות על פי האמור בסעיף פירוט ניסיונו של המציע ו .ד

 

תאגידים לסוגיהם יצרפו אישור רישום התאגיד ברשם החברות או השותפויות, בהתאם לסוג התאגיד וכן   .ה

 יצרפו אישור עדכני של עורך דין או רואה חשבון בדבר המוסמכים לחתום בשם התאגיד  ולחייבו. 

 ס מעודן של פרטי התאגיד והרשם הרלוונטי. כן יצורפו תעודת אישור על התאגדות ותדפי

  

 ערבות בנקאית כמפורט להלן.  .ו

 

 למועצה שמורה הזכות לדרוש מהמציע להציג כל מסמך נוסף שיידרש להוכחת כשירותו, ניסיונו וכיו"ב.  .9

 
 

 ערבות וחתימה על החוזה
 

10 . 

. בנוסח המפורט ש"ח 15,000  על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית צמודת מדד בסך של .א

 ' . וומסומן מסמך 

 

המועצה רשאית לבקש את הארכת תוקף הערבות   25/05/2021תוקף הערבות האמורה יהא עד ליום  .ב

ערבות זו תשמש גם   יום והמציע יהיה חייב לעשות כן, על חשבונו. 90לתקופה נוספת של עד  הבנקאית

 . כה, מיד לאחר חתימת חוזה עם הקבלן הזוכהלקבלן שלא זכערבות ביצוע וערבות טיב והיא תוחזר 

 

 . הערבות חייבת להיות על פי תנאיה, ניתנת לגביה לפי פניה חד צדדית של המועצה . ג

 

 הצעה שלא תצורף אליה ערבות כנדרש לא תידון כלל. .ד

 

 4 –( יהא עליו לחתום על החוזה המצורף למכרז ולהחזירו למועצה  ב "הזוכה" -להלן זכה המציע במכרז )  . 11

 ימים מיום קבלת ההודעה על הזכיה. אי מסירת החוזה לידי המועצה תמנע תשלום לקבלן.  14עותקים תוך 

 

 . החתימה על החוזההזוכה יחויב להיות זמין לצורך כל קריאה מטעם המועצה ממועד 

 

החוזה,  זוכה שנדרש לחתום על החוזה, ולא החזירו כשהוא חתום ומבויל כחוק ובצירוף הערבות לביצוע  . 12

ימים מיום הדרישה כאמור לעיל, תחולט  14אישור ביטוחי קבלן, והתחייבות קבלן בנושא בטיחות, תוך 

הערבות שצורפה לצורך השתתפות במכרז ומבלי לפגוע בכל סעד אחר, ישמש סכום הערבות כפיצוי קבוע 

כרז. יודגש כי במקרה ומוסכם מראש בגין אי קיום ההתחייבויות שנוטל על עצמו המציע בהגשת הצעתו למ

 כזה רשאית המועצה להתקשר עם המציע שהצעתו דורגה שנייה, וכן הלאה. 
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הערבות תוחזר למציע שהצעתו לא תתקבל במכרז, לאחר שייחתם חוזה לביצוע העבודות נשוא המכרז עם מי 

 שיקבע על ידי המועצה כזוכה. 

 
 ערבות לביצוע החוזה 

 

 כמפורט לעיל.  ערבות הביצוע תהא ערבות המכרז, . 13

 
 הצהרות המציע 

 

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה ואישור שכל פרטי המכרז המפרטים והחוזה   . 14

המצורפים למכרז על נספחיו, ידועים ונהירים למציע וכי יש לו את כל הידיעות, הכישורים והסגולות 

 המכרז כמפורט בחוזה. המקצועיות האחרות הדרושים לביצוע כל העבודות נשוא

 

כל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז ו/או החוזה על  

 נספחיו, לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע. 

 
 שינויים ותיקונים 

 

מכרז. אסור למציע למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את המסמכים שיועברו אליו או תנאי כלשהו מתנאי ה . 15

המועצה רשאית לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון כאמור משום הסתייגות המציע מתנאי המכרז ולפסול 

 את הצעתו.

 
 החלטות המועצה 

16 .   

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

 

וכל מסמך או פרט אחר  בקביעת הזוכה תהיה המועצה רשאית להתחשב בכישורי המציע, ניסיונו ב.

מבלי לגרוע מהוראות המכרז או  שנדרש המציע להציג ו/או למלא על פי תנאי המכרז והוראותיו.

מהוראות כל דין, מוסמכת המועצה לבחון את כושרו של המציע לביצוע העבודות נשוא מכרז זה, גם על  

 סמך ניסיונה הקודם עמו. 

   

חלק מהעבודות , כאשר יתר המשימות יבוצעו ע"י המועצה   המועצה תהיה רשאית למסור למציע רק ג. 

 בביצוע עצמי ו/או על ידי מסירה לגורמים אחרים הכל לפי שקול  דעתה הבלעדי של המועצה . 

 
 הגשת הצעות ומועדים 

17 . 

 מקור, ולחתום עליה ועל כל מסמכי המכרז חתימת מקור.  בעותק על המציע למלא הצעתו  א.      

 

 תוגש תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה, נספחיה וצרופותיה עד ליום  כל הצעה ש ב. 

 ימים לאחר הודעת הזכיה במכרז. 14                       

 יום נוספים והמציע חייב יהיה לעשות כן.  90המועצה תהיה רשאית לדרוש מהמציע להאריכה למשך                        

 

 , יחתום המציע תוך ציון מספר הזהות שלו וכתובתו, ויצרף את חתימתו.הוגשה ההצעה על ידי יחיד ג. 

 

הוגשה ההצעה על ידי שותפות ,יחתמו על ההצעה כל השותפים המוסמכים לחתום בשם השותפות,   ד.

תוך ציון שמם המלא מספרי זהותם וכתובתם, ובצירוף חותמת השותפות. כן יצורפו אישור מעודכן של 

שבון בדבר זכות החתימה בשם השותפות ותעודת רשום השותפות. וכן תדפיס  עורך דין או רואה ח

 . מעודכן של רשם השותפויות
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ההצעה על ידי חברה רשומה, יחתמו על ההצעה המנהלים המוסמכים בשם התאגיד תוך ציון  הוגשה          .ה

רפו תעודת שמם המלא, כתובת התאגיד ומספר הרישום שלו ובצירוף חותמת התאגיד. כמו כן יצו

רישום החברה ואישור מעודכן של עורך דין או רואה חשבון בדבר זכות החתימה בשם התאגיד וכן 

 תדפיס מעודכן של רשם החברות.

 

הוגשה ההצעה על ידי שותפות של תאגידים ו/או של קבלנים יחידים ו/או גוף שנוצר במיוחד לשם ביצוע   .ו

מהשותפים המורשים ובשם השותפות, נציגיה העבודה הנדונה, יחתמו על ההצעה, בשם כל אחד 

המוסמכים בצירוף הוכחות מתאימות של עורך דין או רואה חשבון על קיום השותפות הנ"ל כחוק, על  

מידת האחריות של שותף לגבי ההצעה המוגשת ועל זכות החתימה של נציגי השותפות, וכן מסמכים 

 כאמור לעיל המתייחסים לתאגידים.

 

בציון "מכרז  , רמלה25, ברח' גולומב משרדי המועצה הדתיתבהמכרזים,  לתיבתיס ההצעות יש להכנ  .ז

 . 02/2020פומבי מס' 

 
 .14:00בשעה  תש"פ סיון' בב,  25.05.2020יום המועד האחרון להגשת ההצעות הוא 

 
 התמורה  

18  . 

 את הצעת המציע יש למלא כדלקמן: 

  

ידו עבור מתן ביצוע העבודה בדרך של  -דרשת על'( את התמורה הנבעל המציע לרשום בהצעתו )מסמך  .א

בנפרד. התמורה אינה כוללת  סעיףלמחירי הבסיס, לכל  או השוואהאו תוספת  ציון באחוזי הנחה

 "(.התמורה המוצעת)להלן: " מע"מ

 

 וסף לכל תשלום כנגד מסירת  חשבונית מס כדין.וית מע"מ .ב

 
 הסתייגויות המציע 

 

19 . 

דרך שהיא כל פרט ו/או תנאי המופיעים בחוברת מכרז זו, והוא חייב למלא למציע אסור לשנות בכל  א.

 את הצעתו ולהגישה אך ורק על גבי המסמכים הכלולים בחוברת זו.

 

כל שינוי שיעשה על ידי המציע בטופס ההצעה, בתנאי החוזה ובנספחיו ו/או כל הסתייגות על ידי   ב.

 דרך אחרת, עלולים לגרום לפסילת ההצעה. תוספת בגוף המסמכים, או במסמך נפרד, או בכל 

 

  -שהשתתפות בו הינה תנאי סף להגשת הצעות  –סיור הקבלנים במהלך המציע יוכל להגיש הסתייגותו  . ג

 התשובות לשאלות ולהסתייגויות, ימסרו לכל המשתתפים בכתב ויהוו חלק בלתי נפרד מהמכרז.
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 ' במסמך 
 

 

 מועצה דתית רמלה
 
 

 02/20י מס' מכרז פומב
 

 הצעת הקבלן 
 

 

 לכבוד

 מועצה דתית רמלה

 

 

 א.נ.,

 

 

 02/20מכרז פומבי  .הנדון:
 בהיקפים קטנים בבתי העלמין ברמלה  עבודות לביצוע

 
 אני הח"מ מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז. .1

 

ה על כל נספחיו וכי הנני מצהיר כי קראתי והבנתי את כל מסמכי המכרז לרבות נוסח החוזה שייחתם עם הזוכ .2

תנאי העבודה וכל הגורמים האחרים המשפיעים על העבודה, כמפורט במסמכי המכרז ברורים לי , ובהתאם 

 לכך קבעתי את הצעתי.

 

 אני מצהיר בזאת כי: .3

 

 הנני בעל הידע, הניסיון והכישורים הדרושים לביצוע העבודות נשוא המכרז.  .א

 
 ....................................................................... הנני רשום בפנקס הקבלנים בענפים...... .ב

 
 )נא להשלים(    

                                                                                           

 

,  שנים 3לפחות ( להוראות למשתתפים )מסמך א'( ,של  4)א( ) 7הנני בעל ותק וניסיון כנדרש בסעיף  . ג

, בהיקף כנדרש והנני בעל הידע, הניסיון,  תשתית ו/או בניה ו/או חפירהבביצוע עבודות במתן שירותים 

 האמצעים, כח האדם, הציוד והאביזרים הדרושים לביצוע השירותים.

 

בחנתי ובדקתי את תנאי העבודה במקומות השונים לרבות דרכי הגישה וכל פרט אחר הקשור במתן  .ד

והנני מוותר בקשר לכך על כל טענה של ברירה  ילמטרותים ומצאתי את כל הנ"ל מתאימים השירותי

 מחמת אי התאמה או אחרת.

 

 הנני מנהל ספרי חשבונות כחוק ורשום כעוסק מורשה בכל הקשור לחוק מס ערך מוסף. .ה
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 הנני מחזיק באופן קבוע ציוד ואביזרים תקינים ותקניים לצורך ביצוע העבודות הנדרשות.  .ו

 

מתופעלות וימשיכו להיות מתופעלות  על ידי המועצה ו/או כל גוף  בבתי העלמיןידוע לי כי התשתיות  .ז

משפטי אחר מטעמה והנני מתחייב לנהוג בהתאם לנהלים שיוצאו ולכל ההנחיות שאקבל מאת 

למען הסר ספק יובהר כי אני  המועצה ו/או מי מטעמה בכל הנוגע לביצוע העבודות נשוא מכרז זה.

 מתחייב שלא לבצע כל עבודה שהיא במהלך קיום לוויה ו/או על פי הנחיה של המפקח ו/או המנהל. 

 

ספק אמצעי זהירות ובטיחות לרבות גידור, שילוט , תמרורי אזהרה, פנסים לתקין והלאני מתחייב   .ח

 מהבהבים וכד' להבטחת בטחון הציבור , והכל עפ"י דרישות הדין ו/או המועצה, ועל חשבוני. 

 

 הנני מסוגל, מכל בחינה שהיא, לבצע את כל הדרישות וההתחייבויות על פי הוראות המכרז. .ט

 

 בנפרד. סעיףממחירי הבסיס הינה גלובלית ואחידה לכל או השוואה או התוספת הצעת  אחוז ההנחה  .י

 

התמורה הנ"ל אינה כוללת מע"מ. על כל תשלום יתווסף מע"מ בשיעורו כדין וכנגד המצאת חשבונית   .יא

 ס.מ

 

, ייקבע על בסיס ן בפורטות בנספח העבודות ידוע לי כי התמורה לסעיפי עבודות מוזמנות אשר אינ  .יב

הצעת מחיר המבוססת על ניתוח מחירים מפורט שיגיש הזוכה ואשר תאושר ע"י המנהל. כן ידוע לי כי 

אלה מבלי לפגוע באמור בהוראות אחרות במסמכי המכרז, אין המועצה חייבת להזמין פריטים 

 מהזוכה.

 

 לשנתיים, שנה בכל פעם.בל לשנה אחת עם אופציה להארכה ידוע לי כי החוזה שייחתם יהיה מוג . יג

 

אם אזכה במכרז הנדון, הנני מתחייב לבצע את העבודה נשוא המכרז בהתאם לכל תנאי המכרז  .יד

פק המפרטים, והזמנות העבודות הספציפיות ובהתאם למחירים שרשמתי בהצעתי, אני מתחייב  לס

את כל החומרים הדרושים כשהם עומדים בתקן הישראלי , לשביעות רצון המועצה ו/או הממונה 

 מטעמה, ועל פי הוראות החוזה.

 

 

4.  

ידוע לי  כי המועצה  רשאית למסור לזוכה  רק חלק מהעבודות והיא רשאית לבצע את  יתר העבודה    .א

ורמים אחרים, הכל לפי שיקול דעתה בביצוע עצמי ו/או על ידי מי מטעמה ו/או על ידי מסירה לג

 אפילו אם הצעותיהם אינן הזולות ביותר .   -הבלעדי של המועצה 

ידוע לי, כי אם אזכה  לא אוכל לסרב לביצוע כל עבודה שתידרש ממני במסגרת המכרז מכל סיבה  .ב

 שהיא, לרבות בטענה כי היקפה הכספי נמוך ו/או גבוה מדי. 

ימים מתאריך  14לבצע את כל הפעולות המפורטות דלקמן, וזאת תוך  אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב .5

 -הודעתכם בדבר זכייתי במכרז:

 

 עותקים. 4לחתום על החוזה ולהחזירו למועצה כשהוא חתום, על חשבוני  ב   .א

 

להמציא למועצה ערבות בנקאית חתומה להבטחת קיום תנאי החוזה כמפורט בחוזה, וכן  אישור קיום   .ב

 חייבות בנושא בטיחות.ביטוחים, והת

 

 

 



- 9 - 

6 . 

לעיל כולן או מקצתן, אאבד  6אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף  א. 

את זכותי לבצע העבודות והמועצה תהא רשאית לחלט את הערבות הבנקאית המצורפת להצעתי זו  

 ורט במכרז.ולהתקשר עם קבלן אחר לביצוע העבודות נשוא הצעתי, הכל כמפ

 

כן ידוע לי שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות המועצה עקב הפרת 

 ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז. 

 

₪   15,000בנוסח המפורט במסמכי המכרז בסך  של   לעבודות בהיקפים קטנים מצורפת בזאת ערבות בנקאית 7

 .  25/05/2021  (  תוקף הערבות יהיה עד לתאריךבות""הער -להלן )

 

ידוע לי כי המועצה אינה חייבת לבחור בהצעה הזולה ביותר או בכל הצעה שהיא והיא אף רשאית לבטל את  . 8

 המכרז. 

 

 הנני מצרף להצעתי את המסמכים הבאים:  . 9

 

פקיד השומה כי הנני תעודת עוסק מורשה מאת שלטונות מע"מ ואישור מרואה חשבון מוסמך או מ .א

 מנהל ספרים כחוק.

 

אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עיסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות  .ב

 ותשלום חובות מס( תקף לפחות עד סוף שנת המס של מועד תחילת העבודות. 

 

 המוגשת על ידי .  אסמכתא בדבר היותי קבלן רשום בפנקס הקבלנים בענף הרלוונטי להצעה    . ג

 

 ( לעיל. 4)א( ) 7פירוט ניסיוני והמלצות על פי האמור בסעיף  .ד

 

תאגידים לסוגיהם יצרפו אישור רישום התאגיד ברשם החברות או השותפויות, בהתאם לסוג      .ה

התאגיד וכן יצרפו אישור עדכני של עורך דין או רואה חשבון בדבר המוסמכים לחתום בשם התאגיד  

 ולחייבו.  

 

 ן יצורפו תעודת אישור על התאגדות ותדפיס מעודן של פרטי התאגיד או  הרשם הרלוונטי. כ

 

 ערבות בנקאית כמפורט להלן.      .ו

 

 פרוטוקול פגישת הבהרות וסיור קבלנים. .ז
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 טבלת עבודות

 

 סוג הקבר מס'

 ()אורך,רוחב,עומק

עלות  מידות

 מוצעת

% תוספת,  זמינות

הנחה או 

השוואה 

)לא יעלה 

 (15%על 

 הערות

קבר רגיל  חפירת  1

 מוכן

1.90x60x1 150  ₪ מיידי   

   מיידי ₪  1.90x60x1 225 חפירת קבר מצבה  2

חפירת קבר שדה   3

 ביום פטירה

1.90x60x1  300  ₪ מיידי   

  –חפירת קבר שדה  4

גישה   -רכישה בחיים

 קשה

1.90x60x1  450  ₪ 7 ימים   

חפירת קבר מכפלה   5

כולל   ביום פטירה

 בניית אלמנט

1.90x60x1  1500  

 ₪ 

מיידי ביום 

פטירה במקרה  

של רכישה 

 ימים 7בחיים 

  

חפירת קבר מכפלה   6

רכישה בחיים עם  

 אלמנט קיים

1.90x60x1.70   450  ₪  מיידי ביום

פטירה במקרה  

של רכישה 

 ימים 7בחיים 

  

פתיחת קבר סנהדרין   7

 ואיטומו

80x 80 300  ₪ מיידי   

אי הגשת הצעה    מיידי ₪  250 - כת טהרהערי 8

בסעיף זה לא 

 יפסול את המציע 

 נקיונות בבית העלמין  9

כולל עובד יומי 

לניקיון שירותים,  

חדרי טהרה ורחבת  

 בתי העלמין חדש/ישן 

 ליום עבודה  יומי ₪  300 -
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 2500 - בניית קבר עילי  10

 ₪ 

כולל פירוק   מיידי

מצבה חפירה עד  

א  הנפטר, בניית ת

 עליון ויציקה

יום עבודה של   11

 מחפרון

- 1300 

 ₪ 

   ימים 3

פינוי חול על ידי   12

משאית למקום 

 מורשה

   ימים 7 ₪  500 -

פינוי פסולת בניין   13

 למקום מורשה

- 1500 

 ₪ 

   ימים 7

תוספת בגין עבודות   14

 לילה

תוספת בגין   25%    

עבודות הנ"ל 

)החל מהשעה:  

18:00) 

 

 :__________________________שם המציע

 

 תיאורו )אדם, חברה, שותפות או אחר( נא לפרט: ____________________________________

 

 ת.ז./ ח.פ.: _____________/ ________________

 

 כתובת: ________________________________

 

 טלפון: ________________________________

 

 . ________________________1___________  חתימות: תאריך: _           

               

                                                                      2________________________ . 

 אישור עו"ד/רו"ח: 

 

 ת כי המסמך דלעיל נחתם על ידי: אני הח"מ .............................................., עו"ד/רו"ח  מאשר בזא

 

 )ימולא כשהמציע יחיד(  ה"ה ..................................................... ת.ז. ............................  ( 1

    
 ימולא כשהמציע הוא תאגיד( ה"ה ..................................................... ת.ז. .......                               ) ( 2
 

 ...... ………ה"ה ..................................................... ת.ז. ......... 

 

 וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד: ........................................... ......................... ולחייבו. 
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________________________                        __________________________ 

 תאריך                                                         חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח         
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 'גמסמך 

 

 

 המועצה הדתית רמלה
 

 בהיקפים קטנים בבתי העלמין ברמלה עבודות לביצועחוזה 
 

   02/20על פי מכרז פומבי מס' 
 

 2020ביום ........ לחודש..... ......... שנת    רמלהבשנערך ונחתם                             

 

 

 מועצה דתית רמלה      בין:

 )להלן "המועצה"( 

 מצד אחד                  

 

 לבין:                                      ............................

 ת.ז./ח.פ ...................

 מרח' .......................

 )להלן "הקבלן"(

 צד שני מ                   

 

בניה, חפירה, פינוי, טהרה, נקיון לביצוע עבודות  02/2020והמועצה פרסמה מכרז פומבי מספר  הואיל 

 (;"השירותים" או "העבודות")להלן:   וכיוצ"ב

 

 צוע העבודות;והקבלן הגיש הצעה, השתתף במכרז וזכה במכרז לבי והואיל

 

והקבלן מצהיר כי הינו מוכן לבצע את העבודות וכי יש לו את היכולת והאמצעים הדרושים  והואיל

 לבצען בפועל  לשביעות רצונה של המועצה בהתאם לחוזה זה; 

 

 ינת להתקשר עם הקבלן לצורך ביצוע העבודות על יסוד ההצעה שהגיש. י והמועצה מעונ והואיל

 

 הוסכם בין הצדדים כלהלן:אי לכך הותנה הוצהר ו 

 

 מבוא
 

 המבוא לחוזה זה מהווה חלק אחד ובלתי נפרד הימנו. .1

 מהות החוזה 
 

, כפי  , בניה, חפירה, פינוי, טהרה, נקיון וכיוצ"בעבודות המועצה מוסרת בזה לקבלן והקבלן מתחייב לבצע  .2

יעות רצונו המלאה של שיוזמנו ממנו מעת לעת, בהתאם לאמור בחוזה זה על נספחיו ובמסמכי המכרז, לשב

 המנהל כהגדרתו בחוזה זה. 

העבודות יבוצעו בהתאם להוראות חוזה זה ותנאיו, בהתאם להזמנות העבודה שיימסרו מעת לעת ובהתאם  .3

 להוראות כל הנספחים לחוזה, בנאמנות, בשקדנות וברמה גבוהה. 
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 מונחים 
 

 ם הכתוב מחייב פירוש אחר.בחוזה זה יהיו למונחים המוגדרים להלן, הפירושים שלצידם, אלא א .4

 

 . המועצה הדתית רמלה -       "המועצה" 

 

או כל גורם שימונה  ו/או מנהל חברה קדישא  ממונה המועצה הדתית  -       "המנהל"      

 . םעל יד

 

 המנהל או מי שהתמנה מטעם המנהל לפקח על ביצוע העבודות. -       המפקח" " 

 

 "השירותים" ו/או 

הפעולות, טיפולים מונעים, איתור תקלות, תיקונן, אספקת כח האדם   -        "העבודות"

דרש לצורך ביצוע יהדרוש, הציוד, הכלים והאביזרים וכל פעולה שת

 העבודות .

 

 מי שזכה במכרז לבצע העבודות על פי המכרז לרבות נציגיו.  -       "הקבלן"

 

על אחריותו לביצוע עבודות בתחום קבלן הפועל מטעם הקבלן בשמו ו -        "קבלן משנה"  

מסוים עבורו הוא מאושר ורשום בפנקס קבלנים לעבודות אותן הוא 

 מבצע. 

 

ידו או אלה -עובדיו של הקבלן ו/או שליחיו ו/או המועסקים על    -      "עובדי הקבלן" 

ידי  -ידי עובדיו או על-ידו או על -ששירותיהם ישכרו או יירכשו על

ות ו/או חוזה או בקשר אליהם וכל מי שהקבלן שליחיו בביצוע העבוד

 אחראי על פי כל דין למעשיו או למחדליו. 

 

 מי שמונה על ידי הקבלן למנהל עבודה מטעמו. -      "מנהל העבודה"

 

ענות לה בתוך שעתיים ממועד                 יהזמנת עבודה דחופה שעל הקבלן לה    -             "קריאה דחופה"         

 קבלתה.

 

בהתאם לצרכי המועצה הדתית, במשך היום והלילה,לרבות עבודה בימי  -             "שעות העבודה"

 ו' ובמוצאי שבתות.

 
 הצהרות והתחייבויות הקבלן  

 

5.   

הקבלן מצהיר כי בדק, לפני הגשת הצעתו, את כל מסמכי המכרז וכי תנאי העבודה וכל הגורמים האחרים 

ורט בתנאי המכרז, ידועים ומוכרים לו וכי בהתאם לכך מסוגל הוא לבצע את המשפיעים על העבודה כמפ

 העבודות כנדרש לפי החוזה ונספחיו. 

 בנוסף מצהיר הקבלן ומתחייב כי:  . 6

הוא רשום בפנקסי הקבלנים בענף על פי תנאי המכרז וכי אם יחול שינוי כלשהו ברישום יודיע על כך   .א

 שעות ממועד השינוי.   48למנהל בתוך 

במועד חתימת חוזה זה ברשותו, בבעלותו ובאחריותו כח האדם, הציוד והאמצעים המתאימים  .ב

 והנדרשים לביצוע העבודות, והם יישארו באותה רמה במהלך תקופת החוזה.. 
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בחן ובדק את תנאי העבודה במקומות השונים לרבות דרכי הגישה וכל פרט אחר הקשור במתן  . ג

ם למטרותיו והוא מוותר בקשר לכך על כל טענה של ברירה  השירותים ומצא את כל הנ"ל מתאימי

 מחמת אי התאמה או אחרת.

לסרב לביצוע כל עבודה שתידרש ו/או תוזמן ממנו על פי חוזה זה  לרבות בטענה  ידוע לו כי שלא יוכל  .ד

 כי היקפה הכספי נמוך מדי ו/או גבוה מדי.

רק חלק מהעבודות  , וכי היא רשאית לבצע את  הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמועצה רשאית למסור לו .ה

יתר העבודה בביצוע עצמי ו/או על ידי עובדיה ו/או על ידי מי מטעמה ו/או על ידי מסירה לגורמים 

 אחרים, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה. 

עובדים  הקבלן מתחייב לעמוד בלוח הזמנים הנדרש ואשר יפורט בכל הזמנה, גם אם יצטרך להעסיק .ו

 נוספים על המכסה הרגילה שלו.

 פיקוח 
 

7 . 

בנוסף ומבלי לפגוע באמור במפרטים השונים, מובהר בזאת למען הסר ספק, כי למועצה זכות לפקח על  א.

 עבודות הקבלן ולבדוק, בכל עת, את רמת השירות וביצוע העבודות.

 

הוראות חוזה זה והסדרים שנקבעו על  הקבלן יאפשר למנהל לבדוק בכל עת את דרך פעולתן וקיומן  של ב.

ידי המנהל. הקבלן יסייע למנהל בביצוע הבדיקות והביקורת הדרושה. לשם כך ימסור הקבלן למנהל כל 

 מידע שיידרש לרבות עיון בספרים, ביומני עבודה וחשבונות וכיוצ"ב. 

 

י המפקח. מעת לעת יתבקש סיורי בקורת על טיב ביצוע העבודות על ידי הקבלן יתבצעו ברציפות על יד  ג. 

הקבלן, להצטרף אל המפקח בסיוריו. נציג הקבלן יוודא כי הגיע מצויד בכל המידע הדרוש לביצוע  

הסיורים ובכל כלי העבודה והאמצעים הנדרשים לבדיקת העבודה ולמתן תשובות מתאימות למפקח. 

צאות הקבלן לקיום  קורת שתתבצע. כל הו יהמפקח יחליט באופן אקראי על נתיב הסיור וסוג הב

הסיורים, נכללות בעלות העבודות. כמות הסיורים המשותפים אינה מוגבלת ותלויה בהיקף העבודות 

קורת. המועצה רשאית לדרוש מהקבלן לבצע את ישיתבצעו על ידי הקבלן באותה עת ובצורכי הב

 הסיורים המשותפים ברכבו של הקבלן.

 

יתן מעת לעת הנחיות ו/או הוראות עבודה, המתחייבות בנוסף מוסמך המנהל או המפקח מטעמו, ל ד.

 לדעתו לצורך ביצוע העבודה, והקבלן מתחייב לפעול על פיהן במלואן.

 

מוסכם כי בכל ענין, קביעת המנהל או המפקח מטעמו תהיה סופית ומכרעת, והקבלן מתחייב לפעול על   ה.

 פיה. 

 
 יומן

 

8 . 

ד את מהלך ההתקדמות וביצוע כל הזמנת עבודה .    על הקבלן ינהל יומן עבודה בשני עותקים, המתע .א

הקבלן לרשום כל יום ביומן את העבודות שביצע וייחס אותן לכל הזמנת עבודה נפרדת שנמסרה לו 

 ולקבל על כך אישור מהמפקח. היומן יימצא אצל הקבלן בכל פגישה וסיור אשר ייערך עם המנהל. 

 

הל בסוף כל עבודה, בצמוד לחשבונית, או קודם לכן על פי היומן הוא רכוש המועצה והמקור ימסר למנ .ב

 דרישת המנהל. 
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 מנהל עבודה 
 

9 . 

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בעצמו או באמצעות עובדיו תוך פיקוח שלו על ביצוע העבודות או              .א

 ונו. (  מטעמו, אשר יועסק על חשב"מנהל העבודה"למנות מנהל עבודה אחד לפחות  )להלן: 

 

מינוי  מנהל העבודה מטעם הקבלן לצורך סעיף זה יהא טעון אישורו המוקדם של המנהל. המנהל יהא               .ב

 רשאי לסרב לתת את אישורו או לבטלו בכל זמן שהוא מבלי לתת נימוק לכך.

 

זית וטלפונית, יוודא הקבלן או מנהל העבודה יהיה מצוי באתר העבודה במשך כל שעות העבודה זמין פי             .ג

 רציפות ביצוע העבודה ויבצע בקורת  איכות לעבודות שנעשו. 

 

דין מנהל העבודה של הקבלן כדין הקבלן, והמפקח או המנהל יוכלו  –לצורך קבלת הוראות המנהל              . ד

 לפנות אליו בדרישות שונות. 

 
 עובדים

 

10          . 

 

זה זה מתחייב הקבלן להעסיק מספר עובדים ככל שיידרש בהתאם לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי חו .א

יוחזקו בכל עת ובכל שעה במצב תקין   שבתי העלמיןמנת -יה ומהותה של כל עבודה מוזמנת עלילאופ

לשביעות רצונו של המנהל. כן ידאג הקבלן להנהגת שיטות עבודה בטוחות ולביצוע העבודה על פי כללי 

 על פי הוראות כל דין.הבטיחות החלים או שיחולו 

 

הקבלן אחראי לכך שעובדיו יהיו מיומנים ומתורגלים בביצוע השירותים ובשימוש בציוד, באביזרים  ב.

ובחומרים וכן בכל נושאי הגהות והבטיחות החלים ו/או שיחולו על פי הוראות כל דין על ביצוע  

 העבודות. 

 

חייבות בנושא בטיחות, בנוסח שצורף הקבלן מתחייב לחתום במעמד החתימה על חוזה זה, על הת .ג

 כמסמך ו' למסמכי המכרז, ולדאוג כי מנהל העבודה מטעמו יחתום אף הוא על כתב התחייבות זה.  

 

ידי עובד מעובדי הקבלן ו/או בגין עובד מעובדי הקבלן כאמור -אם  והמועצה או מי מטעמה יתבע על .ד

 סכום שזו תשלם ו/או תחויב בתשלומו. בס"ק  )ו( להלן, ישפה הקבלן את המועצה בגין כל 

 

הקבלן אחראי באחריות מוחלטת למהימנות עובדיו וליושרם האישי ויפצה את המועצה ו/או את  .ה

עובדיה ו/או כל צד ג', בגין כל נזק שיגרם להם כתוצאה מגניבה, ו/או חבלה ו/או הפרת אמון, שנגרמה  

 על ידי אחד מעובדיו של הקבלן.

 

)א( לעיל, יהא המנהל רשאי להורות לקבלן, בין בע"פ ובין בכתב, לחדול  10אמור בסעיף מבלי לפגוע ב .ו

מלהעסיק בביצוע השירותים כל עובד מעובדיו והקבלן יהא חייב להפסיק את עבודת העובד, כאמור, 

 מיד עם דרישת המנהל לעשות כן. הוראת המנהל אינה טעונה הנמקה.

 

לן, לרבות במקרה שהדבר נעשה על פי דרישת המנהל, לא יזכו את פטורי עובד המועסק על ידי הקב .ז

 הקבלן בפיצויים ואין בהם כדי להטיל על המועצה חבות כלשהי.

 

הקבלן מצהיר ומאשר בזה כי עובדיו יהיו תחת פיקוח, השגחה וביקורת מתמדת שלו או של מנהל  .ח

 העבודה  מטעמו.
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 שעות העבודה 
 

11 . 

ת העבודה כהגדרתן בחוזה זה. המנהל יהיה רשאי לדרוש מהקבלן לבצע עבודות העבודות יבוצעו בשעו א.

גם בשעות אחרות, בהתאם לצרכים לפי קביעת המנהל, הן בשעות מוקדמות והן בשעות מאוחרות 

יובהר כי הואיל ובתי  יותר, והקבלן יהיה חייב להיענות מיידית לדרישות המנהל באשר לשעות העבודה.

עות הערב והלילה, בימי שישי ובמוצאי שבת, מתחייב הקבלן לבצע את העבודות גם העלמין פעילים בש

 בימים ובשעות אלו.

 

 למען הסר ספק יובהר כי חל איסור על הקבלן לעבוד בימי שבת וחגי ישראל.   

  

שעות עבודה ב גםלמען הסר ספק מובהר כי הקבלן לא יהיה זכאי לתוספות כלשהן לעבודות שיבוצעו         

 בהתאם לדרישת המנהל.  חריגות

      

הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מקסימלית בצרכי האוכלוסיה ועוברי האורח באתרי  ב.

 ביצוע העבודות ויעשה כמיטב יכולתו למנוע תקלות והפרעות מכל סוג לשגרה. 

 

 

 

יגדיר את זמן ההגעה למקום  הקבלן יתייצב לביצוע העבודות בכל עת שיידרש לכך על ידי המנהל. המנהל .12

 ביצוע העבודה בהתאם לדחיפות ולצורך, לפי העניין, וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המנהל. 

 

 
 העבודות אופן ביצוע 

 

 העבודות  יבוצעו בהתאם לחוזה, למפרט ולהזמנות הספציפיות שיוצאו מעת לעת כאמור להלן:   . 13

 

העבודות מיידית עם קבלת הוראה מאת המנהל, לאחר מסירת הזמנת עבודה, הקבלן יתחיל בביצוע           .א

אלא אם נקבע בהזמנה מועד תחילת עבודה אחר. יודגש, כי קריאות דחופות יטופלו בתוך שעתיים 

 ממועד קבלתם.

 

 בהזמנה יקבע לוח זמנים והקבלן מתחייב לעמוד בו.          .ב

 

בודות נשוא חוזה זה ברמה מקצועית טובה, במיומנות, מקצועיות, הקבלן מתחייב בזאת לבצע את הע         .ג

ביעילות , באופן יעיל ורציף עד לסיומה והכל להנחת דעתו של המנהל, לציית להוראותיו ולנהוג 

בהתאם להנחיותיו.  בכל מקרה של חילוקי דעות ביחס לטיב העבודה או לעדיפות בסדרי הביצוע  

ות בידו לפסול עבודה שאינה עונה לתנאי החוזה ו/או ההזמנה. על ההכרעה תהייה בידי המנהל, והרש

הקבלן יהיה לבצע את התיקונים הנדרשים בהתאם לצורך. אם הקבלן לא יבצע התיקון כנדרש, 

 רשאית המועצה לבצעו על חשבון הקבלן. 

 

 

טלפון ניידים, כפי   במכשירי ויצוידושעות ביממה  24הקבלן ו/או מנהל  העבודה יהיו זמינים במשך           . ד

 . שתיקבע המועצה

 

הנוגעים לדבר   עריית רמלההקבלן מתחייב למלא אחר הוראות כל דין, כולל כל חוקי העזר של  .ה

 והוראות הרשויות המוסמכות.
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הקבלן מתחייב להתקין או לספק על חשבונו על פי הצורך ו/או דרישות המועצה אמצעי זהירות  . ו

להבטחת בטחונו ונוחיותו של  וכיוצ"ב ות כן לרבות גידור, שילוטובטיחות בכל  אתר בו יידרש לעש

 הציבור. 

 

קבע המנהל כי השירותים כולם או חלקם, אינם מבוצעים על פי הוראות חוזה זה, תהא קביעתו  .ז

ידי המנהל. קבע המנהל כי רמת -סופית ועל הקבלן לשוב מיד ולבצע את השירותים כפי שידרש על 

הקבלן אינה לשביעות רצונו, יתרה המנהל בקבלן בכתב ואם לא שופר המצב ביצוע השירותים על ידי 

תוך חמישה ימים לאחר מתן אזהרה זו, רשאי המנהל להעסיק עובדים או קבלנים עצמאיים שיבצעו 

את השירותים ולשלם עבור עבודתם מתוך הכספים המגיעים לקבלן וזאת מבלי לגרוע מכל הוראה 

 אחרת בחוזה זה. 

 

יה אחראי לשלמות מתקנים ומערכות תשתיות הקיימות במקום או בקירבת מקום ביצוע הקבלן יה .ח

 העבודות ויתקן על חשבונו כל נזק שיגרם לאלה כתוצאה ובמהלך ביצוע העבודות. 

 

הקבלן מתחייב לספק חומרים להקים מאגר חלקי חילוף וכן לבצע עבודות ותיקוני ציוד שברשותו   .ט

 באופן המהיר ביותר.

 

מתחייב להשתתף ככל הנדרש בישיבות שיתקיימו, בנוגע לעבודות המתבצעות על ידו ו/או  הקבלן  . י

 בנוגע לתפקודו במשרדי המועצה.

 

 
 עבודה בשעת חירום 

 

14 . 

 לעניין חוזה זה יהיו למונחים הבאים ההגדרות כדלקמן: א. 

 מצב שהוגדר ככזה עפ"י החלטת ממשלה או מי שהוסמך על ידה.   -"שעת חירום"  

 מקרה שהוגדר ככזה ע"י ראש המועצה או מי שהוסמך על ידו. -"מקרה חירום" 

הקבלן מתחייב, כי אם במהלך תקופת חוזה זה יודיע המנהל לקבלן, כי המדובר בשעת חירום ו/או  ב. 
במקרה חירום, הוא יבצע עבודות ויעמיד כלים לרשות המועצה עפ"י דרישת המועצה בכל שעות 

 ממועד פניית המועצה.  שעהאת בתוך היממה ובכל מועד, וז

הוראות חוזה זה יחולו גם על מחירי העבודה אשר תבוצע במהלך מקרה חירום, קביעתם ואופן  ג.  
 תשלומם.    

 
 אי תחולת יחסי עובד ומעביד 

 

הקבלן מצהיר בזאת כי הינו קבלן עצמאי וכי אין בחוזה זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור יחסי עובד מעביד  . 15

 בינו ו/או עובדיו לבין המועצה. 

 

אם  המועצה תיתבע לשלם סכום כלשהו  לקבלן ו/או לעובדיו, שמקורם בטענת יחסי עובד ומעביד, מתחייב   . 16

הקבלן לשפותה בגין כל סכום כאמור, מייד עם דרישתה. במידה ומשום מה יקבע כי הקבלן הינו בכל זאת 

 ן עצמאי יופחת מהסכומים שיגיעו לו.  במעמד של שכיר הרי שכל סכום שקיבל כקבל

 

הקבלן מתחייב לשלם עבור עצמו ועבור עובדיו את תשלומי מס ההכנסה והביטוח הלאומי וכל מס או  . 17

הקבלן מתחייב לשלם לעובדיו שכר שאינו נמוך משכר המינימום  תשלום אחר שידרש לשלם על פי דין.

 הרחבה החל על המעביד ו/או עובדיו.  הנקוט  על פי דין ועל פי כל הסכם קבוצי או צו
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 קבלני משנה 

18 .  

הקבלן נחשב לצורך ביצוע העבודות כקבלן המעסיק בעצמו עובדים בכל המקצועות הנדרשים במכרז.  .א

הקבלן יורשה להעסיק קבלני משנה לצורך ביצוע עבודות שאין בצוותיו מספיק עובדים כנדרש לבצען. 

 שנה שאושרו על ידי המנהל  ועל פי שיקול דעתו. הקבלן יוכל להעסיק אך ורק קבלני מ

 

קבלן משנה ייצג את הקבלן ויחויב לפעול על פי כל הכללים עליהם חתום הקבלן. הקבלן לא יקבל  .ב

 תוספת תמורה  עקב העסקת קבלני משנה מטעמו.

 

אין במתן אישור להעסקת קבלן משנה כדי לשחרר את הקבלן מאחריותו לביצוע העבודות וטיבן   .ג

 תאם למפרט והחוזה. בה

 
 חומרים וציוד 

 

19 . 

לצורך ביצוע העבודות ישתמש הקבלן בחומרים ובציוד מקוריים חדשים ומאיכות טובה ומאושרים          .א

יד הטכניון בחיפה, אם ניתנים אישורים כאלה לאותו -ע"י  מכון התקנים הישראלי ו/או המוסד שעל

א נתקיימו התנאים או שלא ניתנים האישורים סוג של חומרים. השתמש הקבלן בחומר לגביו ל

האמורים, יהיה הוא אחראי לטיב החומר ולתוצאות השימוש בו וכל העלויות שידרשו לבדיקת 

 החומרים במעבדות המתאימות יהיו על חשבונו. 

 

הקבלן ימסור למנהל תעודת אחריות מן היצרן לגבי כל ציוד, חומר ו/או מתקן אותם התקין ו/או          .ב

 הרכיב במהלך ביצוע העבודות.  

 

הובלתם ואספקתם תיעשה על ידי הקבלן ועל   עבודותרכישת הציוד והאביזרים הדרושים לביצוע ה          .ג

 חשבונו. 

 

, ו/או השיטות  נוכח המנהל כי הציוד או חלק ממנו, או החומרים שמשתמש בהם הקבלן או חלק מהם           . ד

הכרוכות בביצוע העבודות  או חלק מהן, אינם תקינים בעיניו, תהא קביעתו סופית והקבלן לא 

ישתמש בציוד ו/או בחומרים ולא יפעיל את השיטות שנפסלו כאמור אלא ירחיק לאלתר הציוד ו/או 

רים ו/או  החומרים ו/או פגומים מאתר העבודה. סרב הקבלן לעשות כן רשאי המנהל להרחיק החומ 

 הציוד הפסולים בעצמו ועל חשבון הקבלן.

 

20 . 

הקבלן יאחסן את החומרים והכלים המשמשים אותו לביצוע עבודותיו, אך ורק במחסניו. במקרים           .א

, באתר ביצוע העבודה.  מסוימתחריגים בלבד יאחסן הקבלן כלים וחומרים המשמשים לביצוע עבודה 

מסודר, תוך נקיטת כל  לאחסוןבכתב מהמנהל , ידאג הקבלן  במקרים אלה ולאחר קבלן אישור

 אמצעי הבטיחות הנדרשים. 

 

החזקת החומרים והכלים הנ"ל במקום תהיה בתוקף הרשאה בלבד של המנהל ואין בכוונת הצדדים          .ב

 ליצור ביניהם קשר שכירות, וכי לקבלן לא תהייה חזקה על המקום או חלק ממנו.

 

תום ביצוע העבודה באותו אתר, או תום החוזה או ביטולו מתחייב הקבלן להוציא מכל  מיד עם          .ג

האתרים את כל המכשירים, המכונות, הציוד, החומרים והחפצים השייכים לו ולעובדיו, או שהובאו 

 ידו. -לשם על 
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ואין מוטלת הקבלן אחראי באופן בלעדי לשמירה ולאבטחת כל החומרים והכלים המצויים ברשותו           . ד

 ו/או מטעמו. לגניבות או לנזק שייגרם לקבלן לרבות על פי חוק השומרים על המועצה אחריות כלשהי

 

הקבלן פוטר את המועצה ומטעמה מכל אחריות עבור נזק שייגרם מסיבה כלשהי לרכוש ו/או לציוד          .ה

 שהקבלן ומטעמו יביאו ו/או יפעילו באתר העבודות ו/או לעבודות עצמן.

 מפגעי בטיחות וסילוק פסולת

בכל מקרה בו נוצר מפגע בטיחותי יטפל בו הקבלן באופן מיידי וברציפות עד לפתרון המלא בהתאם להוראות  .  21

 נספח ו'.לרבות בדרך של גידור אזור המפגע מפני עוברי אורח. 

י עובדיו במהלך יד-הקבלן יסלק מאתר העבודה, מיד עם סיום העבודה, את כל הפסולת שתיווצר על . 22

עבודתם, וינקה את המקום בשלמות. בעבודות שבמהלך ביצוען נוצר לכלוך רב,  לפי  שיקול דעתו הבלעדית 

של המנהל  ינקה הקבלן את מקום העבודה גם במהלך ביצוע העבודה ויוודא שלא תגרם הפרעה מיותרת 

דת הקבלן לא תחשב כמושלמת לפני למהלך העבודה הסדירה של עובדי המועצה או פעילות עוברי אורח. עבו

שסולקה כל הפסולת והלכלוך שנוצרו עקב עבודתו אל אתר פסולת עליו יורה לו המנהל, על חשבון הקבלן. 

 כפסולת ולכלוך ייחשבו גם שיירי צבע שנצבע על אלמנטים שלא נועדו לצביעה. 

הוראת דין ותקן לגבי בטיחות  הקבלן מתחייב לדאוג לקידום סדרי עבודה תקינים ובטוחים ולקיים כל . 23

עובדיו והצבור בקשר ובמהלך העבודות והציוד שיפעיל. הקבלן מתחייב לפעול למניעת דליקות כמפורט 

   בנספח נוהל בצוע עבודות בחום המצ"ב ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

 
 

 תקופת החוזה 
 

  התקופה את להאריך רשאית תהיה ההמועצ. החוזה על החתימה מיום אחת לשנה הינה החוזה תקופת . 23

נוספות. מודגש כי הארכת תוקפו של   שנתייםלעיל לתקופות נוספות של שנה אחת בכל פעם, שלא יעלו על                 

 החוזה האמור לעיל , תהא בתנאים זהים לאלו שבחוזה זה, בשינויים המתחייבים.  

 

וכו'( במועד שנקבע ע"י  ציוד עובדים,  תמכרז זה )כולל אספקות נשוא הקבלן מתחייב להתחיל בביצוע העבוד . 24

 יום ממתן ההודעה על המועד כאמור. 30 –מועצה ולא יאוחר מ ה
 

 תמורה ותנאי תשלום
 

25 . 

תמורת ביצוע  העבודות על ידי הקבלן ומילוי כל התחייבויותיו על פי החוזה ונספחיו והזמנות העבודה,          .א

ת התמורה באופן שנקבע בתנאי החוזה ובהתאם להצעת הקבלן )להלן:  תשלם המועצה לקבלן א

 (."התמורה"

מ .ב

מוצהר ומוסכם כי התמורה  הינה קבועה ומוחלטת וכי היא כוללת תמורה נאותה והוגנת לקבלן, 

לרבות רווח עבור כל ההוצאות הכרוכות והנובעות מן השירותים וכן יתר התחייבויותיו של הקבלן על  

ו על פי כל דין. הקבלן לא יתבע ולא יהיה רשאי לתבוע מהמועצה העלאות או שינויים פי חוזה זה, א

בתמורה, בין מחמת עליות שכר עבודה, עליית מחירי דלקים ותשומות אחרות, שינויים בשער החליפין  

של המטבע, הטלתם או העלאתם של מיסים, היטלים או תשלומי חובה אחרים מכל מין וסוג, בין 

ן עקיפים, או מחמת כל גורם נוסף אחר. המחיר יהיה התמורה המלאה והיחידה שתידרש ישירים ובי

המועצה לשלם לקבלן תמורת ביצוע העבודות על פי חוזה זה, בהתאם למפורט בחוזה זה  במסמכי 

 המכרז ובהזמנות העבודה הספציפיות. 
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 החשבונות יטופלו כמפורט להלן:          .ג

 

 בו, עבור החודש החולף.   6 -חודש ועד יום הכל חשבון יוגש למנהל כל  1

 לכל הזמנת עבודה ייערך חשבון נפרד.   

  

 ימים מיום שהוגש ע"י הקבלן ויעבירו לגזברות.  14המנהל יבדוק את החשבון בתוך   2 

 

 יום מיום קבלת החשבון המאושר בגזברות. 30 התמורה תשולם בתוך  3 

  

קי חשבונות לא מאושרים יעוכב ללא חבות ובלא חבות ריבית או הצמדה תשלום בעד חשבונות ו/או חל         . ד

עד לבירורם הסופי ואישורם על ידי המנהל. המנהל יודיע לקבלן על עיכוב אישור החשבון ונימוקיו 

 . לעיכוב

 

 . כל עבודה תסתיים עם קבלתה על ידי המנהל          .ה

 

, ישולם לקבלן וזאת במועד תשלומו של כל תשלום  מס ערך מוסף בגין התמורה עבור השירותים           . ו

 ותשלום על פי חוזה זה וכנגד המצאת חשבונית מס כחוק.

 

כל מס, היטל, או תשלום חובה, מכל סוג, החלים, או אשר יחולו בעתיד, על העבודות או על העסקה           .ז

ים שיגיעו לקבלן כל סכומים שעל פי חוזה זה, יחולו על הקבלן וישולמו על ידו. המנהל ינכה מהסכומ

שעליו לנכות לפי כל דין, ובכלל זאת מיסים, היטלים ותשלומי חובה, והעברתם לזכאי לקבלם יהווה 

 תשלום לקבלן. 

 

כי ידוע לו, שהמנהל ינכה מכל תשלום שישולם לו על פי חוזה זה את כל הקנסות מצהיר הקבלן           .ח

 שלמות של כל הנדרש ממנו במסגרת החוזה.וההורדות שיחולו עליו עקב אי ביצוע ב

 
 אחריות לנזקים ושיפוי 

 

26 . 

יהיה הקבלן בלבד ולכל תקופת אחריותו על פי דין מעת חתימת חוזה זה ועד לתום תקופת החוזה          .א

כלפי צד ג' כלשהו בגין כל נזק ואובדן  כלפי עובדיו וכל מי מטעמו ו/או אחראי כלפי המועצה ו/או 

או נזק אחר מכל סוג שייגרם להם עקב לרבות לתשתיות מכל סוג ולקברים רכוש או לגוף, שייגרמו ל

מעשה או מחדל של הקבלן, עובדיו, שליחיו או כל מי שבא מכוחו או מטעמו תוך כדי ביצוע חוזה זה,  

את המועצה על כל סכום שתחויב לשלם בקשר לנזקים המפורטים  ולשפות  וכן הוא מתחייב לפצות

 ימים מיום שיידרש לכך. 7וך לעיל ת

 

לביצוע העבודות  יםהמשמשוחומרים הקבלן יהיה אחראי לכל נזק אובדן או גניבה אשר ייגרמו לציוד           .ב

והוא מתחייב להחליף או לתקן נזק אובדן או גניבה שנגרמו כאמור לעיל, בין לציוד השייך לו בין 

 קרוב ביותר לקרותם. לציוד וחומרים  השייכים למועצה מיד או במועד

 

יודגש בזאת כי ביצוע כל הביטוחים בהם מחויב הקבלן עפ"י חוזה זה אינו משחרר אותו מאחריותו          .ג

 ומחובותיו על פי חוזה זה או על פי כל דין.

 

 המועצה רשאית לקזז כל  חוב כאמור בסעיף ג' לעיל מכל תשלום המגיע ממנה לקבלן.           . ד

 

לן יהיה אחראי כלפי המועצה ולשפותה בקשר לכל תביעה שתוגש נגדה, אם תוגש, ושעילתה נזק  הקב          .ה

)א( לעיל והוא מתחייב לשלם תחת המועצה כל סכום שהמועצה תידרש לשלם, או  27כאמור בסעיף 

להחזיר למועצה כל סכום שהמועצה הוציאה בקשר לנ"ל, כולל קנס, פיצויים הוצאות ושכר טרחת 
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ימים מיום שיידרש .  7ן על פי פסק דין ובין על פי פסק בורר וזאת לדרישת המועצה, בתוך עו"ד, בי

 סכומים אלו ייחשבו כחוב פסוק.

 

סיומו של חוזה זה מכל סיבה שהיא לא יהיה בו כדי לגרוע מאחריות הקבלן לגבי נזקים שעילת          . ו

 יוד או קשורה אליהם.התביעה בגינם נובעת מחוזה זה או ממתן השירותים  או מהצ

 

 .ז
 ביטוח 

27 . 

 

הקבלן מתחייב בזה כי מעת חתימת חוזה זה מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ו/או כל דין       .א

שירותים עצמו ואת אחריותו החוקית ואת העבודות בקשר לואילך ובמשך כל תקופת החוזה, יבטח את 

  פים הביטוח המצור נספחיכל הביטוחים המפורטים בהניתנים על ידו בחברת ביטוח מורשית בישראל ב

 1ד' -ו 'ד מסמך ניםלהסכם ומסומ

 

הקבלן ישלם את דמי הפרמיה במועדים הנכונים וימנע מעשות כל מעשה או מחדל העשויים לפגוע         .ב

בתוקף הפוליסות. הקבלן ימסור למועצה את הפוליסות הנזכרות ואת הקבלות על תשלומי הפרמיות 

ב הקבלן לבדו, בכל דמי השתתפות עצמית שתוטל יהן, אם המועצה תדרוש זאת ממנו. כן יחובקשר אלי

 בגין נזק  או תביעה כל שהיא שתוגש כנגד הקבלן וגם או המועצה, הנובעת מפעילותו של הקבלן. 

 

לפני   ימים 7)נספחי הביטוח( חתומים על ידי מבטחיו לפחות  1ד'-הקבלן מתחייב למסור את נספח ד'ו        .ג

תחילת השירותים הניתנים על ידו וכתנאי לתחילתם. הקבלן אחראי למלא כל דרישה של המועצה או 

 מטעמה לעדכון ותקון נספי ביטוח כאמור ככל שהמועצה תמצא לנכון.

 

יום מראש  שישים, בפוליסת הביטוח ייקבע מפורשת, כי המבטחת תודיע למועצה בהודעות מיוחדות       . ד

 וליסה, צמצום הכיסוי המוענק על פיה ו/או פקיעתה. לפני ביטול הפ 

 

לא ביטח הקבלן כל חלק מהביטוחים החלים עליו למלוא התקופה שהוא חייב בה כלעיל, תהיה המועצה         .ה

רשאית, אך לא חייבת, לבצע את הביטוחים, או כל חלק מהם, תחת הקבלן והקבלן יהיה חייב להחזיר  

 מיות הביטוח.למועצה, מיד עם דרישתה את פר

 

שום דבר האמור לעיל לא יתפרש כמטיל חובה על המועצה לעשות ביטוח כלשהו כבסעיף זה, והמועצה        . ו

 ידה כנ"ל, להיקפו, לטיבו ולכיסוי הניתן על ידו. -לא תהיה אחראית בקשר לביטוח שנעשה על

 

א תפטור את הקבלן מאחריותו עשיית הביטוח כדלעיל, בין על ידי הקבלן ובין על ידי המועצה, ל       .ז

להוראות חוזה זה ולאחריותו לשיפוי המועצה בגין הנזקים הנ"ל או כל חלק מהם. ככל שלא יהא 

ישא הקבלן במלוא הנזק או ביתרת הנזק, לפי הענין, על   -בכספים שיתקבלו כנ"ל כדי כיסוי מלוא הנזק 

 חשבונו. 

 

ך על פי הסכם זה הינם מזעריים בלבד ועליו החובה מוסכם בזאת כי הבטוחים שהקבלן נדרש לערו       .ח

להוסיף עליהם ככל שימצא לנכון כדי להתאימם לסכוניו ואחריותו ו/או שווי הרכוש שיפעיל בשירותים. 

הקבלן פוטר את המועצה ומטעמה מכל טענה ודרישה בקשר לביטוחים שהוא נדרש לערוך ו/או ערך 

 דיקתם על ידי המועצה ולגבי כל פרט הקשור בהם.בקשר להסכם זה לרבות בדיקתם ו/או אי ב

 
 הפרת החוזה 

 

 . 1970-על הפרת חוזה זה יחולו הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה( התשל"א  . 28
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 של חוזה זה תיחשב הפרה יסודית. 27-ו  26, 19, 13, 11, 10, 6, 3, 2 הפרת אחד או יותר מהסעיפים . 29

 

הפרה יסודית של אחד או יותר מהסעיפים הנ"ל, תהיה המועצה זכאית בנוסף  בכל מקרה שהקבלן יבצע . 30

על פי החוזה או על פי כל דין, לבטל החוזה על ידי מסירת הודעה בכתב על כך  -ומבלי לגרוע מזכויותיה 

 לקבלן ובמקרה כזה יהיה חוזה זה בטל ומבוטל עם מסירת הודעה בכתב כאמור לצד השני. 

לעיל, תהיה המועצה רשאית לבקש כנגד הקבלן צווי מניעה, צווי עשה וכל צו אחר  מבלי לגרוע מהאמור

 במעמד צד אחד ומבלי להפקיד ערובה כלשהי. 

מבלי לגרוע מכל זכות או תרופה העומדים, או שיעמדו למועצה, על פי חוזה זה ועל פי כל דין, מסכימים  . 31

הקבלן לצורך ביצוע שירותי האחזקה כמוסכם בחוזה  הצדדים, כי כל מקרה של אי הופעת הקבלן ו/או עובדי

זה, יהא המנהל זכאי אך לא חייב להעסיק עובדים או קבלנים עצמאיים שיבצעו את העבודה על חשבון  

הקבלן ולשלם להם מתוך הכספים המגיעים לקבלן ו/או לגבות מהקבלן את המחיר ששילם לעובדים או  

 כל הוראה אחרת הקבועה בחוזה זה לרבות לעניין פיצויים. לקבלנים בגין העבודות, וזאת בנוסף על 

 

 

32 . 

  לנהוג  זה חוזה פי  ועל, הדין פי על לזכותה בנוסף המועצה רשאית תהא בהמשך שיפורטו במקרים        .א

 : אפשרויות משתי באחת

 

 את ולהשלים החוזה את הקבלן הפר לגביו העבודות ביצוע מאתר הקבלן של ידו את לסלק  1.א

 ביצוע השלמת לצורך. מראש ימים 7 בת התראה מתן לאחר וזאת בעצמה העבודות ועביצ

 שבמקום והמתקנים הציוד, החומרים בכל להשתמש המועצה רשאית תהא העבודות

 . העבודה  ביצוע

 

 .  הקבלן עם החוזה כל את לבטל  2.א 

 

 ואלה המקרים:  .ב

 

בחוזה, או משתמש בחומרים הקבלן נותן, לדעת המנהל, שרות פחות בטיבו מזה הקבוע  (1)

 בטיב ירוד לדעת המנהל מזה הקבוע בחוזה. 

 

כשהקבלן נפטר או נמצא במצב רפואי מתמשך המונע ממנו לתפקד ולבצע את העבודה  (2)

כסידרה על פי החוזה, או הוכרז כפושט רגל  או כשניתן נגדו צו קבלת נכסים או במקרה של 

נו שותפות, די אם ארע המקרה לאחד גוף מאוגד, כשהוא בהליכי פירוק. כשהקבלן הי

 מהשותפים. 

 

כשהקבלן מסב, מעביר או משעבד את החוזה, כולו או מקצתו, לאחר או מעסיק קבלן משנה  (3)

 בביצוע העבודה, בלי הסכמת המועצה בכתב.

 

 כשהקבלן מסתלק מביצוע החוזה. (4)

 

מציית  כשאין הקבלן מתחיל בביצוע העבודות או כשהוא מפסיק את מהלך ביצוען ואינו (5)

 ימים להוראה בכתב מהמנהל או מהמפקח להתחיל או להמשיך בביצוע העבודה.  7תוך 

 

 כשיש ביד המנהל הוכחות להנחת דעתו שהקבלן מתרשל בזדון בביצוע החוזה.  (6)
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נגד הקבלן נפתחה חקירה פלילית, או הוגש כתב אישום או הורשע בעבירה שיש עימה קלון    (7)

 יבה, שוחד או מירמה.ו/או מי מטעמו נתפס או נחשד בגנ

 

(  לעיל  אין בו משום ביטול החוזה על ידי המועצה והקבלן 1סילוק ידו של הקבלן לפי סעיף קטן א ) ג. 

יהא חייב לעמוד בכל התחייבויותיו לפי החוזה ולפיו ההזמנות העבודה האחרות פרט להתחייבויות 

ודיע המנהל לקבלן בכתב מהו אומדן שהמנהל ימנע אותו מלמלאן. סמוך למועד סילוק ידו של הקבלן י

התמורה לה זכאי הקבלן עד למועד זה וכן את ערכם של עודפי החומרים, הציוד והמתקנים שבאתר.  

 מוש בציוד לשם גמר ביצוע השרות.יהמועצה לא תהא חייבת בכל תשלום נוסף או בפיצויים עבור הש

 

 זכויות המועצה לפי חוזה זה ולפי כל דין ולא לגרוע מהן.הוראות סעיף זה באות להוסיף על                      

 

 
 פגמים בעבודה

 

נתגלה פגם או ליקוי באופן ביצוע העבודות, רשאי המנהל או המפקח לדרוש מהקבלן לתקן על חשבונו הוא  . 33

בלי את הפגם וכל הכרוך בו. אם הפגם אינו ניתן לתיקון יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים למועצה והכל מ

 לגרוע מזכויותיה של המועצה על פי החוזה או על פי כל דין וכל תרופה או סעד אחרים.

 

 
 פיצוי מוסכם

 

בכל מקרה בו לא ימלא הקבלן אחרי התחייבויותיו רשאית המועצה לבצע את העבודות האמורות בעצמה או  . 34

אמורות, בתוספת קבועה של על ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת והיא תהא רשאית לנכות את ההוצאות ה

, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא בגין אותה עבודה או לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת שתמצא 15%

 לנכון. 

 

לעיל,   13-ו 12, 11בגין אי התייצבות הקבלן לביצוע עבודות התחזוקה על פי דרישת המנהל, כאמור בסעיפים  . 35

 ומוסכמים כדלהלן: ישלם הקבלן למועצה פיצויים קבועים 

 

 ש"ח.  100–בגין אי התייצבות הקבלן תוך שעה מן המועד בו נקב המנהל לביצוע העבודה  .א

 

 ש"ח נוספים.  50 –בגין אי התייצבות הקבלן במשך כל חצי שעה נוספת מעבר לנקוב בס"ק א לעיל  .ב

 

שייערך על ידי המנהל   בגין נזק שייגרם למועצה בגין האחור על פי אומדן שייערך על  ידי המנהל. האומדן .ג

 יהווה ראיה לכאורה לגובה הנזק.

 
 ביטול החוזה

 
36.  

בנוסף ומבלי לפגוע בסעיפים הנקובים לעיל, שמורה למועצה הזכות לבטל החוזה כולו והזמנות             .א

 ימים.  7מוק וזאת בהודעה מוקדמת בת ישהוצאו מכוחו על פי שיקול דעתה מבלי לתת כל נ

 

יף אחר, אם בוטל החוזה עם הקבלן בשל הפרתו ע"י הקבלן , תהא המועצה רשאית בנוסף לכל סע .ב

 להתקשר עם קבלן אחר ו/או להעסיק עובדים מטעמה בביצוע העבודות נשוא החוזה על חשבון הקבלן. 

 

התקשרה המועצה עם קבלן אחר ו/או העסיקה עובדים מטעמה בביצוע עבודות נשוא חוזה זה. ישא  . ג

לתמורה לה היה זכאי ובנוסף לסכום  25%גרמו למועצה, בתוספת קבועה של הקבלן בהוצאות שנ

ימים מיום שיידרש לכך ע"י המועצה.  סעיף זה יחול גם על ביצוע  10הפיצוי המוסכם וישלמן תוך 

 עבודות כשהחוזה לא בוטל.  
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וש ערבות סכום ההוצאות יקבע באופן סופי ומוחלט ע"י המנהל וניתן יהיה לגבותו גם על ידי מימ 

 הביצוע. 

 

בוטל החוזה מסיבה כלשהי או שתקופתו הסתיימה, מתחייב הקבלן לבצע עם מי שימונה על ידי   .ד

 המועצה לצורך זה, סיור חפיפה, באתרי ביצוע העבודות.

 
 קיזוז 

 

37 . 

קור המועצה תהא רשאית לקזז מכל תשלום ו/או סכום שיגיע לקבלן ממנה בין על פי חוזה זה ובין ממ            .א

דרש לשלם ו/או שיגיע לה כתוצאה מביצוע חוזה זה ו/או עקב ו/או בקשר עם יאחר, כל סכום שהיא ת

 ביצוע חוזה זה או הפרתו על ידי הקבלן.

 

 אין באמור בס"ק א' לעיל כדי לפגוע בזכויותיה של המועצה על פי חוזה זה ועל פי כל דין.             .ב

 

 
 ערבות ביצוע 

 

38 . 

 

תחשב ערבות הגשת ההצעה כערבות ביצוע לכל בטחת קיום התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה לה            .א

 דבר ועניין, בנוסחה על פי מסמך ו'.

 

 הערבות תעמוד בתוקפה למשך כל תקופת החוזה ולמשך שלושה חדשים לאחר פקיעת החוזה.              .ב

 

המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  הערבות תהא צמודה למדד המחירים לצרכן             .ג

 כשמדד הבסיס יהיה המדד הידוע ביום חתימת חוזה זה.

 

רעון מיידי על פי דרישת המועצה באמצעות ראש המועצה או  יהערבות תהא בלתי מותנית ותעמוד לפ            . ד

 גזבר המועצה. 

 

לגבות   -המועצה רשאית לפי שקול דעתה המוחלט  בכל מקרה של הפרת חוזה זה על ידי הקבלן, תהא             .ה

 את סכום הערבות.

 

יום לפני תחילת תקופת ההארכה, ערבות  30הוארכה תקופת החוזה , יפקיד הקבלן בידי המועצה             . ו

צמודה בסכום האמור בסעיף  )א( לעיל כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן מיום חתימת החוזה ועד  

 ת הערבות לתקופת ההארכה.לתאריך סיום  תקופ

 

 חולנה על הערבות לתקופות ההארכה.ת זה הוראות סעיף             .ז

 
 

 ערבות טיב 
 

יום לפני מועד פקיעת ערבות הביצוע יפקיד הקבלן ערבות בנקאית להבטחת טיב ואיכות עבודתו לתקופת  30 . 39

תהא בגובה של  יקפים קטניםלעבודות בה הערבות תקופת הבדק"(, זמן שתיקבע ע"י המהנדס )להלן: "

 .המכרז₪ לכל  15,000
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 הסבת החוזה 
 

40 . 

הקבלן אינו רשאי להסב את זכויותיו על פי חוזה זה ו/או להעביר את זכויותיו ו/או התחייבויותיו על               .א

 פיו, כולן או מקצתן לאחר אם במישרין ואם בעקיפין.

 

יה או התחייבויותיה על פי חוזה זה לכל מי שתמצא לנכון והקבלן המועצה רשאית להסב את זכויות             .ב

 מתחייב למלא אחר כל ההתחייבויות, כלפי מי שהועברו לו הזכויות כאמור.

 

 
 שמירת זכויות 

 

מנעות מפעולה של המועצה לא יחשבו כויתור על זכות מזכויותיה על  יה הארכה או שום ויתור או מחדל או . 41

 פי כל דין, אלא אם כן ויתרה המועצה על זכותה בכתב ובמפורש.פי חוזה זה ו/או על 

 
 שינוי 

 

 כל שינוי בחוזה זה יהיה בכתב ולא תשמע כל טענה על שינוי בעל פה.  . 42

 

 
 כללי  

 

מוסכם בזה כי הוראות החוזה זה על נספחיו ומסמכי המכרז משקפים את מלוא המוסכם בין הצדדים וכי  . 43

 הבטחות והתחייבויות שנעשו, אם בכלל, לפני חתימת חוזה זה. צד לא יהא קשור במצגים, 

 
 כתובות והודעות

 

44  

 כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא לחוזה זה. .א

אר רשום וכל הודעה אשר תשלח על ידי אחד הצדדים למשנהו על פי הכתובות דלעיל תשלח בד .ב

 אר.ושעות מעת מסירתה במשרדי הד 72והיא תחשב כמתקבלת תוך 
 
 
 

 איה באו הצדדים על החתום:ולר
 

 השם _______________________

 

 תאריך ____________________ הכתובת _____________________

 

 פקס ______________________ טלפון _______________________

 

 

 

______________________ ____________________ ____________________ 

 שם החותם )המוסמך פרטי זיהוי              חתימת הקבלן וחותמת 
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______________________ ____________________  
  חותמת המועצה  המועצה ממונה        

 
 

 א י ש ו ר 
 

 ...  ...... ..................... -מאשר בזאת כי הקבלן רשום בישראל כ ............... אני הח"מ עו"ד/רו"ח ..................... 

 אשר חתמו בנוכחותי, מורשים לחתום בשם הקבלן על חוזה זה.   ...................  .וכי ה"ה ................. 

 

 

 

 

 ___________________ _______________________ 

 עו"ד/רו"ח  תאריך 
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 ד'מסמך 

 
 אישור לקיום ביטוחים

 ) קבלנים ( 
 

 לכבוד:
 הדתית רמלההמועצה 

 )להלן: "המועצה"(
 

אנו הח"מ, ___________________ חברה לביטוח בע"מ, מאשרים בזאת כי הפקנו עבור 
)להלן: "הקבלן"( פוליסות ביטוח                            _____________________ ח.פ.  

אשר כוללת , וחבות מעבידים עבודות קבלניות, צד שלישימס.....................................לבטוח כל סכונים 
)להלן:  בקשר להסכם לבצוע עבודות קטנות עבור המועצה את הסעיפים והתנאים המפורטים להלן במלואם

. הכיסוי הביטוחי המוענק ע"פ פוליסות אלו לא יפחת מתנאי פוליסה לביטוח )להלן "הסכם"("העבודות"(

ל הינה החל מתאריך.................................ועד תקופת הביטוח לאמור לעי ". 2013עבודות קבלניות "ביט 
חודשים ממועד השלמה של כל עבודה ו/או  12תאריך.......................ובנוסף תקופת בדק מורחבת של 

 חודשים. 12חלקיה ולאחריה תקופת בדק רגילה של עוד 
 

וכל אלה הבאים מכוחם, מפני  הקבלן, קבלני המשנה אחריותם של המועצה,לכוללות כיסוי  ההפוליס
 אובדן, נזק ואחריות הקשורים ו/או הנובעים מביצוע העבודות.

 
 הביטוח כולל פרקי ביטוח כדלקמן:

 
    ביטוח עבודות קבלניות :  .1
 

אובדן או נזק פיזי בלתי צפוי שייגרמו באתר לעבודות במשך תקופת הביטוח.  הכיסוי יחול גם על  
 ידי המזמין או מי מטעמו או לטובתו שלא ע"י הקבלן. עבודות אשר תבוצענה על

 
 ₪ שנתי. 300,000עד  שווי העבודות הקבלניות הינו 

 
 על פרק זה חלות ההוראות הבאות : 

 
מסכום הביטוח, לכל  10%יכלל כיסוי להוצאות פינוי הריסות עד לסך של  .1.1

 אירוע, על בסיס נזק ראשון.
 

עליו עובדים עד ו לצד שלישי שהשייך ליחיד מבוטח איכלל נזק לרכוש  .1.2
 מסכום הביטוח, לכל אירוע, על בסיס נזק ראשון. 10%לסך של 

 

יכלל כיסוי אבדן או נזק לרכוש סמוך השייך ליחיד מיחידי המבוטח או  .1.3
מסכום הביטוח, לכל  10%למזמין או לכל צד שלישי שהוא, עד לסך של 

 אירוע, על בסיס נזק ראשון.
 

ין תכנון מדידה, פיקוח והשגחה של אדריכלים, יכלל כיסוי להוצאות בג .1.4
 10%מהנדסים ומומחים אחרים לשם כינון האבדן או הנזק עד לסך של 

 מסכום הביטוח, לכל אירוע, על בסיס נזק ראשון.
 

יכלל כיסוי לנזק ישיר ו/או עקיף הנובע מתכנון לקוי, עבודה לקוייה או  .1.5
 חומרים לקויים.
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 טבע ורעידת אדמה. יכלל כיסוי לנזק הנובע מנזקי .1.6
 

 יכלל כיסוי לנזקי פריצה וגניבה. .1.7
 

סכום הפיצוי במקרה של נזק יעמוד על מלוא כעלות כינונו מחדש של  .1.8
 הרכוש.

 

המועצה תיחשב למוטב ראשוני ובלתי חוזר לכל נזק המבוטח על פי פרק   .1.9
זה ותגמולי ביטוח ישולמו לה או למי שתורה בכתב לשלם לו. כן תכלול 

, עובדיה וכלפי בעלי ויתור על זכות השיבוב כנגד המועצה סעיףהפליסה 
 שגרם לנזק בזדון. אדם, ולמעט כלפי שטחים וקברים באתר העבודה

 
   צד שלישי:אחריות כלפי ביטוח  .2

 
. גבול האחריות לתובע הוא לא לרבות כלפי המועצה ו/או עובדיה ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור

 .ת הביטוח₪  לתקופ  6,000,000.-ש"ח לאירוע ולא פחות מסכום של   3,000,000 .-פחות מסכום של 
 

 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:
 

בפוליסה יצויין במפורש שכל מי שאינו מופיע ברשימת מקבלי השכר אצל הקבלן  .2.1
 ייחשב כצד שלישי.

 
שבו לצורך פוליסה יצוין במפורש בפוליסה כי המועצה, כל הבאים מכוחה, נבחריה ועובדיה ייח .2.2

 זו כצד שלישי.
 

 הפוליסה מכסה, בין היתר, נזקי זיהום תאונתי. .2.3
 

 הפוליסה מכסה, בין היתר, נזקים שיגרמו לרכוש עקב פעילות של הקבלן. .2.4
 

שלא ישופה בפועל ע"י פוליסת ביטוח חבות מעבידים ייחשב כנזק גוף כל נזק  .2.5
 לצד ג'.

 
של המוסד לביטוח לאומי כנגד מזמין  הפוליסה תכלול כיסוי לתביעות שיבוב .2.6

 העבודה.
 

הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד  .2.7
 המועצה, ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון.

 

הפוליסה לא תוגבל מנזק רכוש שנגרם על ידי כלי רכב מנועי או ציוד מכני הנדסי  .2.8
ככל שנזק כאמור אינו מבוטח בבטוח צד  ג'  המופעל על ידי ו/או מטעם הקבלן

 מליון ₪ למקרה. 1רכוש של כלי רכב או צמ"ה כאמור לעיל וזאת בגבול של 

 

הפוליסה לא תוגבל מנזק גוף שנגרם על ידי כלי רכב מנועי או ציוד מכני הנדסה  .2.9
שאין חובה לבטחו בביטוח חובה ככל שנזק כאמור אינו מבוטח בבטוח נזקי גוף 

 מליון ₪ למקרה. 3כב או צמ"ה כאמור לעיל וזאת בגבול של של כלי ר
 
 
  ביטוח חבות מעבידים: .3
 

ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים, קבלני המשנה ועובדיהם המועסקים בביצוע העבודות, 
$ לאירוע אחד ולתקופת ביטוח   5,000,000.-$   לתובע ולסך של   1,500,000.-בגבולות אחריות של 

 )שנים עשר( חודשים. 12של 
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 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:
 

 ומתנדבים. לא תחול כל מגבלה בקשר עם העסקת נוער .3.1
 

הביטוח חל על כל עובד של הקבלן, קבלן משנה שלו ועובדיו של קבלן משנה כאמור, בין אם  .3.2
 עובד מעביד. קיבל שכר מהקבלן ובין אם לאו, ובתנאי כי נקבע בפס"ד כי יש בינהם יחסי

 
 כל נזק שלא ישופה בפועל ע"י פוליסת ביטוח חבות מעבידים ייחשב כנזק לצד ג'. .3.3

 
תורחב לכלות את המועצה כמבוטח למקרה ותיתבע בטענה כי לה הפוליסה  .3.4

אחריות כמעביד כלפי מי מעובדי הקבלן ו/או קבלניו ו/או כי היא נושאת 
  או קבלניו. נכלל בה תנאי בדבר/באחריות שילוחית בגין מעשי או מחדלי הקבלן ו

, עובדיה ובעלי שטחים ו/או קברים באתר ויתור על זכות השיבוב כנגד המועצה 
 , ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון.העבודות

 
 הוראות כלליות החלות על כל פוליסות הביטוח: .4

 
 הח"מ(.כל הכיסויים הביטוחיים נרכשו ע"י הקבלן אצל מבטח אחד בלבד ) .4.1

 

המבוטח בכל הביטוחים שערך הקבלן בהתאם להוראות החוזה, למעט בביטוחי חובה של כלי  .4.2

 רכב, הורחב כך שהוא כולל גם את המועצה, עובדיה, נבחריה, המפקח, קבלנים וקבלני משנה.

 

 המוטב לתגמולי הביטוח בפרק א' הוא המועצה. .4.3

 

ו/או תקופת החוזה תוארך תקופת הביטוחים  במקרה של הארכת משך ביצוע העבודות .4.4

בהתאם ובאופן אוטומטי, ע"פ הודעת המבוטח וגם או המועצה, אלא אם כן נודיע למועצה על 

)שישים( יום לפני כניסת הביטול  60כוונתנו שלא לחדש את הביטוחים במכתב רשום, לפחות 

 או אי החידוש לתוקף.

 

מפורש לפיו אין המבטח רשאי לבטלם ו/או לצמצם  הביטוחים שערך הקבלן כוללים תנאי .4.5

היקפם ו/או שלא לחדשם, אלא אם כן מסר המבטח למועצה הודעה, במכתב בדואר רשום, על 

 )שישים( יום מראש. 60כוונתו לעשות כן, לפחות 

 

בכל הביטוחים שערך הקבלן בהתאם לחוזה זה בטלים ומבוטלים: כל חריג או הוראה בפוליסה .4.6

המפקיעים או המגבילים את הכיסוי, כאשר  –עות המוגשות נגד הקבלן לבדו למעט תבי –

התביעה מעוגנת בנזק ליסודות, בניינים, דרכים, כל חריג המתייחס למנופים, מעליות, מכשירי 

הרמה, טעינה ופריקה מכלי רכב, חפירות, אש, התפוצצות, אדים, גז, שיטפון, בהלה, חומרים 

ם סניטריים פגומים, זיהום תאונתי מכל סוג ותאור, קבלנים, קבלני רעילים או מזיקים, מכשירי

משנה ועובדיהם, עבודות נוער, בעלי חיים, אופניים או רכוש של המועצה, תושביה, בעלי 

 העסקים שבתחום שיפוטה שבו פועל הקבלן. 

כל הביטוחים שערך הקבלן בהתאם להוראות החוזה כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור של .4.7

( נגד כל יחיד מיחידי המבוטח וכל אדם או גוף SUBROGATIONטח על זכותו לתחלוף )המב
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שלמבוטח זיקה אליו או שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו, או הקשור לעבודות אך למעט 

 מהנדסים וחברות שמירה.

 

תנאי לפיו הפרת תנאי בתום לב על כל הביטוחים שערך הקבלן בהתאם להוראות החוזה כוללים  .4.8

הקבלן ו/או מטעמו לא יפגעו ולא יפחיתו מזכויות המועצה לשיפוי או ביטוח על פי הפוליסות  ידי

לא ייפגעו זכויות המועצה מחמת אי מסירת הודעה על נזק, איחור בהגשת תביעה,  הנ"ל כמו כן 

וכיוצ"ב, אלא אם המקרה היה ידוע למועצה, שלעניין זה מוגדר כראש המועצה או גזבר המועצה 

מונה על הביטוחים במועצה והודעה על כך נמסרה למבטחים תוך זמן סביר מיום שנודע או המ

 למועצה על המקרה.

 

כל הוראה בביטוחים שערך הקבלן בהתאם להוראות החוזה, המפקיעה ו/או מקטינה ו/או  .4.9

מגבילה בדרך כלשהי את אחריותו של המבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא תחול ולא תופעל כלפי 

. כל הביטוחים האמורים כוללים הוראה לפיה הביטוח ביחס למועצה הינו "ביטוח המועצה

ראשוני", המזכה את המועצה במלוא הפיצוי ו/או השיפוי המגיעים לפי תנאיו, מבלי שמבטחי 

המועצה האחרים יחויבו להשתתף בכיסוי הנזק או החבות המכוסים בפוליסה הנערכת לפי 

 החוזה.

 

 ג לפרעות או מהומות אזרחיות, שביתות או השבתות.לא נכלל בפוליסות חרי 4.10

 

לקיים את תנאי כל הביטוחים הנערכים על פי החוזה ולשלם במועד את כל  לבדו אחראי הקבלן  4.11

 הפרמיות וההשתתפויות העצמיות, לצורך שמירת הביטוחים בתוקפם.

 

הינו תנאי מוקדם  המבטח מצהיר בזאת כי ידוע לו כי חתימתו ע"ג אישור קיום ביטוחים זה 4.12

לקיום ההתקשרות בין הקבלן למועצה, ובהיעדר חתימתו ע"ג אישור ביטוחים המועצה לא 

 היתה מתקשרת עם הקבלן, אף במחירים אחרים. 

 

 הפוליסות כפופות לתנאי אישור קיום ביטוחים זה. 4.13

 

 ולראייה באנו על החתום:

 

 

_______________ _________ _______________ _______________ 

 שם המבטח שם החותם תאריך חתימה וחותמת
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 'המסמך 
 

 בטיחות–התחייבות קבלן 
 
 
הקבלן מתחייב לקיים הוראות כל דין בכל הקשור לביצוע העבודה, לרבות בעניין הבטחת תנאי הבטיחות  . 1

 והגהות לשם שמירה על שלומם של העובדים ושל כל אדם אחר במהלך ביצוע העבודה. 

במידה ואושרו על ידי  –כי דרישות הבטיחות מחייבות את הקבלן, את עובדיו, את קבלני המשנה שלו מובהר  . 2

 המועצה וכן את הספקים וכל אדם אחר מטעמו. 

,  1954הקבלן מצהיר בזה שהוא מכיר את הוראות הדין, לרבות חוק אירגון הפיקוח על העבודה התש"ד  . 3

  -, תקנות הבטיחות בעבודה, עבודות בנייה התשמ"ח1970 – פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל

תקנות הבטיחות בעבודה  ועזרה ראשונה  1977, תקנות בטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי( התשנ"ז 1988

, חוזרי מנכ"ל משרד החינוך וכן כל החוקים, התקנות והצווים שפורסמו 1988במקומות העבודה התשמ"ח 

הוא מתחייב  לנהוג על פיהם בקפדנות והוא לוקח על עצמו את כל האחריות ומתפרסמים מעת לעת, לפיהם 

 לכל תביעה שתוגש נגדו או נגד המועצה וכל מי מטעמה עקב הפרת כל הוראה.

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, יקיימו הקבלן, עובדיו וכל הבאים מטעמו, בקפדנות את כל ההוראות  . 4

מכת, לרבות משרד העבודה והרווחה, משרד התחבורה, משרד החינוך וההנחיות שתינתנה ע"י רשות מוס

. הקבלן יבצע את העבודות תוך מילוי מדויק של כל הוראות הדין, התקנות רמלהוהמשטרה ומועצת 

 וההוראות של הרשויות המוסמכות, תוך עמידה בתקנים ישראלים בתחום העבודות. 

ך ורק עובדים מקצועיים מיומנים שעברו הדרכת בטיחות הקבלן מתחייב בזה להעסיק בביצוע העבודות א . 5

כללית והם בקיאים  במלאכתם ואחראים לעבודתם. כן יעסיק הקבלן קבלני משנה שעברו הדרכת בטיחות 

שמכירים את נוהלי הבטיחות ושחתמו על הצהרה לפיה עברו את ההדרכה והבינו אותה. בשום פנים ואופן  

דה עובדים שאינם מתאימים ושאינם מקצועיים. מבלי לגרוע מכל חובה  לא יהיה הקבלן רשאי להציב בעבו

מחובות הקבלן ומאחריותו על פי הדין ובהתאם לחוזה רשאית המועצה לאשר או לסרב או להתנות את 

 אישורו של קבלן המשנה והעובדים לפי שיקול דעתה המוחלט. 

הרישיונות והאישורים הדרושים וכי כל הקבלן מצהיר ומתחייב בזה כי העבודות תבוצענה בהתאם לכל  . 6

רישיונות הקבלן שבידיו תקינים ותקפים וכל הכלים שבהם הוא עובד, לרבות כלי הרמה, כלי שינוע, מכשירי  

יד מכניים או חשמליים תקינים וכל כלי הדורש בדיקת בודק מוסמך תקופתית אכן נבדק ונמצא תקין והוא 

 מיומנים ועברו הסמכה כחוק.מצהיר ומתחייב שהמשתמשים בכלים אלו 

הקבלן יספק לעובדיו, לשלוחיו ולכל הפועלים מטעמו, את כל ציוד המגן והציוד  הבטיחותי הדרוש בהתאם  . 7

להוראות החוק הנוהג, אשר נהוג או חובה להשתמש בהם לשם ביצוע עבודה מסוג העבודה נשוא החוזה 

 כי נעשה שימוש בציוד זה.  אויוודמגן משקפי מגן וכד'(, )לרבות נעלי העבודה, בגדי עבודה, אוזניות, כובעי 

הקבלן מתחייב לקיים סדרי עבודה תקינים, סדרי בטיחות נגד תאונות, פגיעות ונזקים אחרים לנפש ולרכוש   . 8

בביצוע העבודה וכן יהיה עליו לדאוג לאחסון נכון ולמיקום נכון של החומרים,הציוד, המכשירים, המכונות 

 שלו, כן ידאג הקבלן להצבת ציוד כיבוי אש במקום העבודה.  וכלי העבודה

הקבלן יסמן,ישלט ויגדר את השטח שבאחריותו באתר העבודה, כולל הצבת ציוד מגן, על פי החוק כפי  . 9

לעיל כולל מחסומים, גשרי מעבר, סימון דרכי גישה ומילוט, תמרורי ושלטי אזהרה,   3שמפורט בסעיף 

אורה במשך הלילה, יכוון את התנועה והסדר מעברים זמניים בכל אותם פנסים מהבהבים, ידאג לת

 המקומות שבטיחות הציבור והעובדים ידרשו זאת.
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 הצהרה והתחייבות

 

 תאריך: _____________

לעיל,   1 – 9הנני מאשר בזה כי קראתי בעיון את האמור לעיל, הבנתי היטב והפנמתי את משמעות האמור בסעיפים 

 את לפעול בהתאם להוראות אלה.ואני מתחייב בז

 

 

 שם הקבלן: __________________ ת.ז. /חפ_____________ כתובת___________________

 

 מס' טלפון: ______________ מס' פקס ______________ מס' קבלן רשום ____________

 

 

 שמות מורשי החתימה מטעם הקבלן:

 

 

 _______ כתובת ___________________שם: _______________________ ת.ז. ______

 

 שם: _______________________ ת.ז. _____________ כתובת ___________________

 
 

 מנהל העבודה מטעם הקבלן:

 

 שם : __________________ ת.ז. ________________ כתובת_____________________

 

 _ מס' רשום ________________מס' טלפון: ______________ מס' פקס _____________

 
 

______________________         _______________________ 

 חתימת מנהל העבודה      חתימת הקבלן 

 
  _______________________   

 מקום             
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   נספח ביטחון
 
 

–ים בהתאם להוראת חוק למניעת העסקת עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינ .1

, מחויב כל עובד בתחום המוסד להמציא אישור משטרת ישראל כי אין מניעה 2001 –התשס"א 

 להעסקתו על פי חוק זה.

לא יתקבל בגיר לעבודה בתחומי המוסד או/ו יועסק במוסד ע"י קבלן משנה מבלי הצגת אישור  .2

 משטרת ישראל.

 ן וכלשונן.על המועסקים בתחומי המוסד למלא אחר הוראות מח' הביטחון ככתב .3

ה' )מקרים חריגים יאושרו -בימים א' 18:00עד  08:00העבודה בתחומי האתר תותר בין השעות  .4

 (.המההלפרטנית ע"י 

 .המנהלהעבודה תתבצע בהתאם להנחיות הבטיחות שימסרו ע"י  .5

 

 

 תצהיר הקבלן:

 

ת ומסמכי הנני לאשר כי קראתי והבנתי את האמור בנספח ביטחון זה המצורף כחלק מחוזה התקשרו

אני בחתימתי  מתחייב, בניה, חפירה, פינוי, טהרה, נקיון וכיוצ"בעבודות לביצוע -___מכרז פומבי מספר 

 זו לפעול בהתאם להוראות אלו.

 

 כתובת:______________ ח.פ:_____________  שם החברה: ______________

 

 _______כתובת:_______ ת.ז:_____________  שם הקבלן:  ______________

 

 מס' פקס: _____________ מס' טלפון:  ______________ 

 

 חתימה: _____________    תאריך: ________________
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 'ומסמך 

 
 שתשמש גם ערבות ביצוע וטיב ערבות להשתתפות במכרז

 

 בנק ........................ 
 

 02/20מכרז פומבי מס' 
 

 ערבות בנקאית 
 

 לכבוד

 צה הדתית רמלה המוע

 

 נ., ג.א.

 

 כתב ערבות מס' ..........הנדון: 
 

  15,000 ערבות מלאה ומוחלטת בסךבלפי בקשת _____________ )שם המציע( הרינו ערבים בזה כלפיכם 
לביצוע עבודות ₪ צמודים למדד המחירים לצרכן, להבטחת מילוי נכון ומדוייק של תנאי המכרז והחוזה 

 על ידו. 02/2020מס' מכרז   עלמין ברמלהבהיקפים קטנים בבתי ה
 

, כפי שמתפרסם בכל חודש ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה המחירים לצרכן הסכום הנ"ל צמוד למדד
 באופן הבא:

 
 ____________נקודות. שהוא  15/04/20שפורסם ביום  03/2020 מדד הבסיס יהיה מדד של חודש (א)

 
 הלשכה בסמוך לפני דרישה לתשלום על פי ערבות זו. המדד החדש יהיה מדד אשר יתפרסם על ידי (ב)

 
 ועד בכלל.  25/05/2021 ערבותינו זו בתוקף עד

 
( ימים מתאריך דרישתכם 7לכם תוך שבעה ) בלתי תלויה ואנו נשלםאוטונומית  נו זו הנה ערבותערבות

מדד החדש בגין כל סכום עד לסכום הנ"ל בצירוף הפרשי הצמדה בין מדד הבסיס ובין ה הראשונה בכתב 
הסכום הנדרש על ידיכם על פי ערבותנו זו, מבלי שתצטרכו לנמק דרישתכם, או לבסס אותה, או לתת לנו 

 .ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב כלל הסברים בקשר לכך
 

 אם יתברר כי המדד החדש נמוך בהשוואה למדד הבסיס, נשלם לכם את סכום הקרן.
  

  שהיא. הרוו זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צתנבוער
 
 

 בכבוד רב,  

 

 בנק _________________   

 סניף _________________   

 

 
 נוסח אחר של ערבות לא יתקבל.הערה: 
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 מסמך ז' 

 תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ובדבר שכר מינימום כדין

   1976-לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 

אני הח"מ ________________ת.ז.______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת וכי אהיה צפוי/ה  

  לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן:

  

_________________________________________ אצל הקבלן -אני משמש כ  .1

( ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו הקבלן  - ן____________________________ )להל

 ובעבורו. 

 

 בתצהיר זה:  .2

 גם בעל   –מי שנשלט על ידי הקבלן. אם הקבלן הוא חבר בני אדם  - "בעל זיקה"

 השליטה בו או תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל הקבלן, או תאגיד   

 הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו של הקבלן, או מי מאחראי  

  מטעם הקבלן על תשלום שכר העבודה.  

 . 1981-כהגדרתה בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א      -    "שליטה"

 במשבצת המתאימה [: Xהנני מצהיר בזאת כי  אנוכי וכל בעל זיקה לקבלן ]יש לסמן  .3

 

  בר באוקטו 31 -לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג

ו/או לפי   1991-, לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 2002

 ; 1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז

 

  לפי חוק עובדים  2002באוקטובר  31 -הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג ,

ו/או לפי חוק שכר מינימום,  1991-ים הוגנים(, התשנ"אזרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנא

,אך במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,  חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה   1987-התשמ"ז

 האחרונה; 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .4

__________ 

  חתימה   

 

 אישור

___________, ה"ה ____________, הריני לאשר, כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד __

ת.ז.__________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים 

 בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי. 

 

 _______________ 

 חתימה וחותמת עו"ד 


