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 כללי; .1

"( מזמינה בזאת להגיש הצעת מחיר לשכר טרחה למתן העירייהעיריית כפר יונה )" 1.1
 מערך ההסעות במוסדות החינוך.שרותי ניהול 

 'אבנספח תיאור השירותים הנדרשים הינם בהתאם למפרט השירותים המפורטים  1.2
 למכרז זה אשר מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

 תנאי סף להגשת הצעה: .2

ע"מ, עם אישור ניהול ספרים וניכוי המציע הינו ספק בעל אישור עוסק מורשה/ חברה ב 2.1
 על המציע לצרף אישור עו"ד/רו"ח/חברה בע"מ על זהות מורשי החתימה ות"ז.מס. 

 וותק וניסיון;  2.2

על ניסיון בהינו  המועסק על ידו המציע בעצמו ו/או בעלים ו/או שותף ו/או עובד 2.2.1
שויות מקומיות בשתי ר ,מוסדות חינוךאל מערך ההיסעים מתן שירותי ניהול ב

 . לפחותתושבים,  20,000 מונה מהן אחתלפחות, אשר לפחות 

חודשים לפחות )ניתן לצבור ניסיון זה ממספר  36הניסיון צריך שיהיה במשך  2.2.2
תושבים לפחות(, וזאת  20,000רשויות מקומיות ובלבד שלפחות באחת מהן 

 ועד למועד הגשת ההצעות. 1.1.2015בתקופה שבין 

 לניהול מערך היסעים מערכת ממוחשבת 2.3

אשר  מערך היסעים לניהולמערכת , רשותו על פי הסכם התקשרותלבבעלות המציע ו/או 
 להלן. נספח א', ל25המפורטים בסעיף  המאפיינים כלעל עונה 

 צירוף ערבות להצעה; 2.4

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית על שם המציע  2.4.1
₪ וצמודה למדד הידוע האחרון ביום הגשת  5,000של  לפקודת העירייה, בסך

למסמכי  '1בנספח בנוסח המפורט כולל  20.5.2020ההצעה, ובתוקף עד ליום 
 המכרז. סכום זה ישמש כערבות לחתימת החוזה ע"י הקבלן.

למען הסר ספק, ועדת המכרזים לא תדון כלל בהצעה בשל פגם מהותי בערבות  2.4.2
ת צירוף ערבות אשר אינו בנוסח הנדרש בכפוף הבנקאית המצורפת אליה, לרבו

לדיני המכרזים.  המציע מתחייב, כי הערבות תוארך לבקשת העירייה, אם הליכי 
 יום, וכי הוא יפעל בהתאם לדרישות  העירייה. 90המכרז לא יסתיימו תוך 

ועדת המכרזים תהא רשאית להורות על חילוט הערבות אשר הוגשה בצירוף  2.4.3
, כולה או חלקה, לאחר שניתנה הזדמנות למציע להשמיע הצעת המציע למכרז

 טענותיו בפני ועדת המכרזים, אם התקיים אחד מאלה:

המציע נהג במהלך המכרז בעורמה, תכסיסנות או בחוסר ניקיון  2.4.3.1
 כפיים;

המציע מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי  2.4.3.2
 מדויק;

מועד להגשת ההצעות המציע חזר בו מהצעתו למכרז לאחר חלוף ה 2.4.3.3
 במכרז;

לאחר שהודע למציע בדבר זכייתו במכרז, לא פעל המציע לפי ההוראות  2.4.3.4
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הקבועות במסמכי המכרז שהן תנאי מוקדם להתקשרות עם הזוכה 
במכרז )כגון: חתימה על חוזה ההתקשרות; המצאת מסמכים אשר 
נדרשו על פי חוזה ההתקשרות כגון: ערבות להבטחת ביצוע החוזה, 

 ר קיום ביטוחים נקי מהסתייגויות וכו'(.  אישו

  :שיש לצרף להצעה נוספים מסמכים .3

על המציע לצרף להצעה את כל המסמכים והאישורים המוכיחים באופן ברור את העמידה 
 הבאים:  המסמכים והאישורים לרבותבדרישות הסף 

המצאת , בין על ידי הסף של וותק וניסיוןאסמכתאות המעידות על עמידתו בתנאי  3.1
רשויות מקומיות ובין על ידי המצאת אסמכתאות אחרות לרבות  המלצות /םאישורי

חוזה/י ההתקשרות עם רשות/יות מקומית/יות למתן השירותים )ניתן למחוק מהחוזים 
 את סכומי התשלומים הכספיים(.  

)"חוק עסקאות גופים  1977 -אישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ז  3.2
 יים"(              ציבור

חוק עסקאות גופים תנאי להשתתפות במכרז הוא כי למציע כל האישורים הנדרשים לפי 
 , אשר יצורפו להצעה ובכלל זה:ציבוריים

חשבון או מיועץ מס על פי חוק עסקאות -מרואהמפקיד השומה,  אישור תקף 3.2.1
י המציע כהמעיד , 1976-גופים ציבוריים חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

מנהל פנקסי חשבונות והרשימות שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס 
 .ערך מוסף

 אישור על ניכוי מס במקור ו/או פטור מכך. 3.2.2

 ./ תעודת התאגדות תעודה תקפה בדבר היות המציע עוסק מורשה 3.2.3

 קבלה בגין רכישת מסמכי המכרז 3.3

 .על המציע לצרפה למסמכי המכרז. עבור רכישת מסמכי המכרז קבלההמציע  בידי

 התחייבות לשמירה על זכויות עובדים ואי העסקת עובדים זרים 3.4

המציע יצרף להצעתו תצהיר התחייבות לשמירת זכויות עובדים ותצהירים המאושרים 
ות בדבר העדר הרשע ,1976 –לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו על ידי עורך דין 

בנוסחים , 1987-או חוק שכר מינימום, התשמ"ז  1991-לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א
 למסמכי המכרז. 4-ו 3, 2המפורטים בנספחים: 

 ניגוד עניינים והעדר קרבה אסורה 3.5

 עירייהעל המציע לחתום על הצהרה בדבר העדר קרבה אסורה לעובד הרשות או לחבר 
  '5בנספח וכן לחתום על התחייבות בדבר העדר ניגוד עניינים בהתאם לנוסח המפורט 

 ולצרף אותה להצעתו.

 תנאי התקשרות; .4

כנספח קבלת הצעת המחיר מותנית בחתימה על הסכם התקשרות עם העירייה, המצ"ב  4.1
 למכרז זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.  'ג

יום מיום הגשת חשבון עסקה בצירוף דו"ח ובו פירוט  45תנאי התשלום הינם שוטף +  4.2
שעות אשר בוצעו בפועל ע"י המפקח ומה נעשה בהם, או בהתאם לשלביות העבודה כפי 

 שמפורט בנספח א' לידי הממונה.
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ות בחתימה על הסכם ההתקשרות כדי המציע מודע לכך כי אין בזכייה במכרז זה לרב 4.3
ליצור בינו ו/או עובד מעובדיו ו/או ספק משנה מטעמו ו/או כל אדם אחר מטעמו לבין 
העירייה ו/או מי מטעמה, יחסי עובד מעביד או יחסי שותפות, וכי כל העובדים אשר 

ו יועסקו על ידו לצורך ביצוע התחייבויותיו נשוא נוהל זה, לרבות הוא, יהיו וייחשב
 כעובדיו בלבד ולא יהיו בינם לבין העירייה יחסי עובד מעביד, מכל מין וסוג שהוא.

חודשים ולא תישא שום ריבית הצמדה ו/או  12 -הצעת המחיר תהיה תקפה ל 4.4
 התייקרויות כלשהן.

 עיון ורכישת מסמכי המכרז; .5

 המציע המשתתף במכרז, יוכל לעיין בכל המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז 5.1
)"חוברת המכרז"(, לראות ולבדוק כל פרט נחוץ ולקבל הסברים כלליים בקשר להגשת 

  .30.1.2020 , לפני רכישתו החל מיום באתר האינטרנט של העירייההצעות למכרז, 

לפקודת עיריית כפר יונה, עבור   ₪ 500כתנאי להשתתפות במכרז נדרש המציע לשלם סך  5.2
על כפר יונה.  9בייה של העירייה ברח' הרצל הרכישה תתבצע באגף הגמסמכי המכרז. 

 המציע לצרף להצעתו העתק אישור על ביצוע התשלום עבור ההשתתפות במכרז.  

מובהר בזה, כי מציע אשר לא ירכוש את מסמכי המכרז כמפורט לעיל, הצעתו תיפסל על  5.3
ל הסף ולא תידון בפני ועדת המכרזים. הקבלה על רכישת מסמכי המכרז תהיה רשומה ע

שם המציע בלבד. רכישת מסמכי המכרז באמצעות  גורם  או גוף שאינו המציע  במכרז, 
 עלולה להביא לפסילת ההצעה. 

 מועד הגשת ההצעה ומקום הגשתה; .6

ההצעה על נספחיה תימסר בשני העתקים במעטפה סגורה אשר תוכנס לתיבת המכרזים  6.1
כפר  2קומה , 4רחוב שרת הנמצאת בלשכת מנכ"ל העירייה בבניין עיריית כפר יונה, ב

)"המועד האחרון להגשת ההצעה למכרז"(,  בדיוק 12:00בשעה  20.2.2020יונה, עד ליום 
 לא יתקבלו מעטפות מכרז מעבר למועד זה.

יש לצרף להצעה את כל המסמכים להוכחת עמידותו של המציע בתנאי הסף האמורים  6.2
דות, אישור ניכוי מס במקור, לעיל, לרבות: תעודת עוסק מורשה/ תעודת התאג 1בסעיף 

אישור על ניהול ספרים ועסקאות, תעודות ואישורים להוכחת ניסיון נדרש לרבות 
המלצ/ות ואת כל הנספחים המצורפים )אישור קיום ביטוחים יצורף חתום על ידי 

 החברה המבטחת רק לאחר הודעה על זכייה וכתנאי לחתימה על הסכם ההתקשרות(.

המכרז כל סימן אשר יש בו כדי להעיד בדבר זהות המציע או כל אין לציין על מעטפת  6.3
 .02/2020כיתוב אחר, ויש לציין את מספר המכרז בלבד אשר הינו 

הצעת המציע, אשר הוגשה, הינה סופית ולא תהיה למציע כל זכות לדרוש הוספת מסמך  6.4
ו/או מעטפה ו/או שינוי למחיר ההצעה או כל שינוי שהוא וכן לא יהא רשאי לחזור בו מן 

 הצעתו. 

הטפסים והנספחים המצורפים, הדורשים מילוי פרטים, ימולאו בכתב יד קריא וברור  6.5
 בעט דיו.

 הסתייגויות המציע מההצעה; .7

מציע אינו רשאי לשנות את מסמכי ההצעה להוסיף להם, למחוק בהם, להסתייג מן  7.1
 האמור בהם או להתנות עליהם בדרך כלשהי. 

למען הסר ספק, מובהר בזה כי בכל מקרה של שינוי, השמטה, התניה או תוספת שיעשה  7.2
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רך וצורה שהיא, תהא העירייה המציע במסמכי ההצעה או כל הסתייגויות לגביהם בכל ד
רשאית להפעיל שיקול דעתה ולפעול בכל אחת מן הדרכים להלן: לראות בהסתייגויות 
כשינוי מהותי המביא לכדי פסילת הצעת המציע; לראות בהסתייגויות כאילו הן מהוות 
פגם טכני בלבד ו/או פגם אשר נעשה בהיסח הדעת ובתום לב ולדרוש מהמציע לתקן את 

ויות, ובלבד שבתיקון כאמור אין כדי לשנות את מחיר ההצעה או פרט מהותי ההסתייג
 בה. 

המציע הזוכה לא יהא רשאי להעביר או להמחות כל זכות או חובה שחלה עליו על פי  7.3
  תנאי החוזה, וזאת ללא קבלת הסכמת העירייה מראש ובכתב.

 כנס מציעים  .8

בבניין  11:00בשעה  5.2.2020ערך ביום יי )ההשתתפות אינה חובה( מציעיםכנס ה 8.1
 .  במהלך הכנס יורשו המציעים להעלות שאלות הבהרה. 2קומה  4העירייה, ברח' שרת 

 שאלות והבהרות; .9

בלבד ליד גב' אסנת חכמון,  WORDתוגשנה בפורמט יין המכרז שאלות והבהרות בענ 9.1
לכתובת  14:00בשעה:  9.2.2020וזאת לא יאוחר מתאריך מנהלת אגף החינוך בעירייה 

 13.2.2020. העירייה תשיב לשאלות הבהרה עד יום  yona.org.il-osnath@kfar הדוא"ל:
   .17:00בשעה 

שואל לציין בברור לאיזה סעיף במכרז מתייחסת השאלה, ויערוך את המסמך במבנה מציע העל ה
 הבא:

 פירוט השאלה הסעיף בחוברת המכרז בחוברת המכרזמספר עמוד  מס"ד

    

 

מרכז המכרז יהא מוסמך ליתן הוראה בכתב בדבר הפירוש הנכון שיש לפעול על פיו  9.2
 לצורך מתן השירותים וביצוע העבודות נשוא המכרז.

מובהר בזה, כי מסמכי שאלות המציעים ותשובות העירייה עליהן מהווים חלק בלתי  9.3
 נפרד ממסמכי המכרז. 

מודגש, כי לא תתקבל כל טענה מצד מציע כלשהו במכרז, כי הסתמך בהכנת הצעתו  9.4
למכרז זה והגשתה לעירייה, על תשובות שניתנו בעל פה על ידי גורם כלשהו בעירייה. 

ד תשובות אשר ניתנו בכתב על ידי מרכז המכרז, וזאת בכפוף לכך מובהר בזאת, כי מלב
שתשובות אלה צורפו להצעה על ידי המשתתף במכרז כחלק בלתי נפרד ממנה, לא יהיה 

 בתשובות בעל פה כאמור, כדי לחייב את העירייה כלל וכלל.

 הליך השלמת פרטים ובירור פרטים; .10

ועדת המכרזים תהא רשאית לדרוש מכל אחד מן המציעים, לאחר שלב הגשת ההצעות  10.1
למכרז, להשלים מידע ו/או אישורים ו/או מסמכים חסרים, תוך זמן נקוב, לרבות ובין 
היתר, לצורך בחינת עמידתו של המציע, בתנאי סף, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.  על 

 במסגרת הזמן אשר הוקצב לו.   המציע יהא להשלים את החסר והנדרש

לפני בחירת הזוכה במכרז וכחלק מהליך בחירתו העירייה תהיה רשאית להזמין את  10.2
המציעים, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כולם או מקצתם, לצורך בירור פרטים בדבר 
הצעתם, לרבות קבלת הסברים ביחס למסמכים או מידע אשר הוגשו בהצעת המציע, 

mailto:osnath@kfar-yona.org.il


 02/  2020מכרז פומבי מס' 
 במוסדות החינוך  ההסעותמערך  ניהול למתן שרותי 

 מסמכי המכרז
 
 

6 
חתימה וחותמת 

 המציע/מורשי חתימה

 

ך קבלת החלטה ביחס לטיב הצעת המציע לרבות הוכחת יכולת עמידתו הרלוונטיים לצור
 של המציע בתנאי הסף.  

על אף האמור לעיל, אין העירייה מתחייבת לקבל הצעה חסרה במסמכים או במידע  10.3
הנדרש למסמכי המכרז, וכן את ההצעה הכספית הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא 

 ה שהיא.  והעירייה רשאית לבטל את המכרז מכל סיב

 בחינת הצעת המחיר; .11

את  'נספח ב "הצהרת משתתף והצעת המחיר"המציע ינקוב בטופס הצעתו במסמך  11.1
)המציע לא יוכל לנקוב אחוז תוספת מעל שכר הטרחה הבסיסי( על  ההנחהשיעור אחוז 

, עבור מתן השירותים חודשיתשכר הטרחה הבסיסי שנקבע על ידי העירייה כתמורה 
 ם כמפורט בכל מסמכי המכרז ובהתאם לכל תנאי חוזה ההתקשרות. עבור מתן השירותי

מוסכם ומפורש כי הצעת המחיר של המציע אינה מהווה התחייבות מצד העירייה להזמין  11.2
 העבודות או את שירותים נשוא המכרז בהיקף כלשהו ובכלל.

 העירייה איננה חייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת. 11.3

זים תהיה רשאית לשקול במסגרת שיקוליה, בעת בחירת ההצעה הזוכה ו/או ועדת המכר 11.4
בחינת הצעות המציעים, את אמינותו, ניסיונו, כושר ביצוע, ותק ויכולת של המציע. בתוך 
כך, תהא רשאית ועדת המכרזים להתחשב בהמלצות של רשויות מקומיות ו/או גופים 

עבר או בהווה, הדומים לשירותים נשוא אחרים להם סיפק המציע שירות ו/או עבודות, ב
 המכרז. 

ככל שיתברר ומועמד לזכייה הינו מציע אשר לעירייה ניסיון רע עמו בגין התקשרות  11.5
קודמת או נודע לעירייה כי בהתקשרות קודמת אשר ביצע המציע ברשות אחרת קיים 

רשאית  תהא העירייהרות אשר ניתן על ידי המציע בעבר, חוסר שביעות רצון מטיב השי
לשקול זאת במסגרת שיקוליה ולהעדיף מציע אחר, אף אם הצעתו תהא גבוהה מזו של 
המציע אשר לעירייה סבור כי קיים חשש לניסיון רע עמו, וזאת מנימוקים שיירשמו 

 ובכפוף לשימוע אשר ייערך למציע בעל ההצעה הזולה. 

 תנאים כלליים להצעה; .12

ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.  אין בפרסום אין העירייה מתחייבת לקבל את  12.1
בקשה לקבלת הצעת מחיר משום התחייבות של העירייה להזמין את השירותים 

 המבוקשים כולם או חלקם.

בהגשת הצעה מצהיר המציע כי קרא ובדק את כל הטעון בדיקה וינקוט באמצעים  12.2
 ושים.  אחרים הנראים לו כנחוצים כדי לחקור את טיב השירותים הדר

כל שינוי או  תוספת שייעשו במסמכי ההצעה המצורפים בזה או כל הסתייגות לגביהם  12.3
בין ע"י תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא יובא בחשבון 

 בעת דיון על ההצעה, ואף עלול לגרום לפסילתה.   

  בכבוד רב,        

  _____________ 
 כידור –שושי כחלון 

 ראש עיריית כפר יונה
 

 נוסח ערבות בנקאית –' 1ספח נ

 לכבוד 
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 עיריית כפר יונה 
 

 ________ערבות מס' הנדון:

המבקש(, אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום המגיע   –)להלן  ________לבקשת 
 __ /2020מכרז מס' התחייבויותיו על פי או שיגיע לכם מאת המבקש בקשר עם 

 במוסדות החינוך לעיריית כפר יונה עד לסכום מערך ההסעותלמתן שרותי ניהול 
 ₪ )במלים: חמשת אלפים ₪(. 5,000של 

אנו נשלם לכם מיד לאחר קבלת דרישתכם בכתב שבה יצוין בפירוט הסכום 
הנדרש, בלי שיהיה עליכם לנמק את דרישתכם ובלי לטעון כלפיכם טענת הגנה 
כלשהי היכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם או לדרוש תחילה את סילוק 

 החייב.הסכום האמור מאת 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאיתנו את תשלומו של הסכום מכוח ערבות זו בפעם 
אחת או במספר דרישות שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד 

 ₪. 5,000ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סך 

כולל. כל דרישה על פי ערבות זו,  20.5.2020ערבות זו תישאר בתוקף עד תאריך  
ה להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר מהמועד הנ"ל. ערבות זו אינה ניתנת צריכ

  להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות:

 לסניף הבנק_______________ שכתובתו _____________________

 

 ____תאריך ______________                                 חתימה __________
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 נספח

 תצהיר בדבר שכר מינימום כדין
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 )להלן: "החוק"( 1976 -לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 
 והתחייבות לשמירה על זכויות עובדים

 

אני הח"מ ______________ , ת.ז. ______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת 
 אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן: לא לעונשים הקבועים בחוק באםוכי אהיה צפוי/ה 

שהוא הגוף ח.פ._________________הנני נותן תצהיר זה בשם _________________  .1
. אני "(המזמינה)" עיריית כפר יונה, "(המציע)להלן: " נההמבקש להתקשר עם המזמי

 .תצהיר זה ליתן מטעמו ת/ומוסמך המציעכ__________ אצל  ת/משמש

וייחתם בין הצדדים  נהככל שהצעתו של המציע תיבחר כהצעה הזוכה במכרז על ידי המזמי .2
הסכם התקשרות, מתחייב המציע כי במהלך תקופת הסכם ההתקשרות )לרבות כל תקופת 
התקשרות מוארכת( לקיים כלפי המועסקים מטעמו בביצוע השירותים נשוא המכרז, את 

יים הרלבנטיים את האמור בצווי ההרחבה הרלבנטיים לענף ואת האמור בהסכמים הקיבוצ
 "(: חוקי העבודההאמור בכל החוקים הבאים )להלן: "

 1959 –חוק שירות התעסוקה, תשי"ט 

  1951 –חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א 

 1976 –חוק דמי מחלה, תשל"ו 

 1951 –חוק חופשה שנתית, תשי"א 

  1954 –חוק עבודת נשים, תשי"ד 

 1996 –חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו 

 1953 –חוק עבודת הנוער, תשי"ג 

 1953 -חוק החניכות, תשי"ג 

 1958 –חוק הגנת השכר, תשכ"ח 

 1963 –חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג 

  1995 –חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ"ה 

 1987 –חוק שכר מינימום, תשמ"ז 

 2001 -א"תשס והתפטרות לפיטורים מוקדמת הודעה חוק

 2002 - ב"תשס( עבודה תנאי) לעובד הודעה חוק

 1957-צו הרחבה לביטוח פנסיוני קיף במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז

  ובעל זיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר  המציעהנני מצהיר כי
 מינימום*;

 בירה אחת לפי חוק שכר מינימום, אך אליו הורשע בע **או בעל זיקה המציע
 חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה*;

 או בעל זיקה אליו הורשע בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום,  המציע
 אך חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה*.

 ]* יש למחוק את הסעיפים הבלתי רלוונטיים[

 [ב' לחוק2סעיף כהגדרת מונח זה ב -"בעל זיקה" ]**
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 הנני מצהיר, כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
 

 חתימת המצהיר

  

 א י ש ו ר

הופיע/ה בפניי מר/גב'  ________, עו"ד )מ.ר. ________ ( מאשר, כי ביום  ________אני הח"מ 

, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא   ________, ת.ז.   ________
ישר/ה בפניי את תוכן תצהירו/ה לעיל צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, באם לא יעשה/תעשה כן, א

 בחתמו/ה עליו בפניי.

_________________ 

 )חתימה וחותמת עוה"ד(
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 3 נספח

 תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כחוק

 )להלן: "החוק"( 1976 -לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי , ________בעל  ת.ז מס'  ,________אני הח"מ, 
 בזאת בכתב כדלקמן: ה/ן, מצהירלעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כ ה/אהיה צפוי

"( ומוסמך ליתן תצהיר זה בשמו הקבלן)להלן: " ________אצל  ________כ ת/אני משמש
 רו.וובעב

 בתצהיר זה:

גם בעל  -הוא חבר בני אדם הקבלן , בעל השליטה בו, ואם לןהקבמי שנשלט על ידי  -" בעל זיקה"
 השליטה בו או חבר בני אדם שבשליטת בעל השליטה בו.

 1968 -כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח -" שליטה"

 (את המשבצת המתאימה -Xסמן ב:     )לקבלןהנני מצהיר בזאת כי אנוכי וכל בעל זיקה 

 (2002בינואר  1בעבירה שנעברה לאחר יום י"ז בטבת התשס"ב )דין חלוט -לא הורשעו בפסק 
 1991 -לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 מועד תצהיר זה.בשנה שקדמה לו"( חוק עובדים זרים" -)להלן 

לפי חוק  (2002בינואר  1שנעברו אחרי יום י"ז בטבת תשס"ב )הורשעו בשתי עבירות או יותר     
 תצהיר זה חלפו שלוש שנים לפחות ממועד מתן עובדים זרים, בפסקי דין חלוטים, אך במועד

 ההרשעה האחרונה.

 ___________    זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
 חתימת המצהיר

 א י ש ו ר
הופיע/ה בפניי מר/גב'  ________, עו"ד )מ.ר. ________ ( מאשר, כי ביום ________אני הח"מ 

, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא   ________, ת.ז.   ________
ר/ה בפניי את תוכן תצהירו/ה לעיל צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, באם לא יעשה/תעשה כן, איש

 _________________                  בחתמו/ה עליו בפניי.

 )חתימה וחותמת עוה"ד(
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 4 ספחנ

 נוסח התחייבות להעסקת עובדים  

 
 

 לכב'  
 עיריית כפר יונה

 
 

 

   כדין העסקת עובדיםהנדון:           
 
 
 

פ_________________מרח'_______________, -חב'_____________________ חאנו הח"מ, 
 מאשרים, מצהירים ומתחייבים, כדלקמן: 

 
אנו מצהירים ומתחייבים כי אנו מעסיקים אך ורק עובדים בעלי אזרחות ישראלית  .1

המועסקים באופן חוקי ועפ"י כל דין, או עובדים אשר שוהים בישראל באופן חוקי, 
תם היתרי שהיה כדין בישראל, בתוקף ואשר עובדים בישראל באופן חוקי אשר כשברשו

 ברשותם היתרי עבודה חוקיים שהוצאו להם כדין ע"י הרשות המוסמכת. 
 

 

אנו מתחייבים כי במהלך ביצוע כל העבודות שנבצע עבורכם, נעסיק בכל עת אך ורק עובדים  .2
בעלי אזרחות ישראלית שיועסקו כעל ידנו באופן חוקי ועפ"י כל דין, או עובדים אשר שוהים 
בישראל באופן חוקי, כשברשותם היתרי שהיה כדין בישראל, אשר יהיו בתוקף בכל תקופת 

ך ביצוע העבודות עבורכם, ואשר עובדים בישראל באופן חוקי עבודתם אצלנו במהל
כשברשותם היתרי עבודה חוקיים שהוצאו להם כדין ע"י הרשות המוסמכת, ויהיו בתוקף 

 במשך כל תקופת ביצוע העבודות עבורכם. 
 

 

אנו מתחייבים שלא להעסיק עובדים אשר שוהים באופן בלתי חוקי בישראל או כאלה שאין  .3
 ישור שהייה ואישור עבודה בישראל כדין. ברשותם א

 

היה ואישור השהיה או אישור העבודה של מי מעובדינו המועסק בעבודות שאנו מבצעים 
עבורכם, יפקע או יבוטל או יסתיים תוקפו מכל סיבה שהיא, אנו מתחייבים להפסיק את 

  העסקתו של העובד מיידית כאשר יודע לנו או מיד עם קבלת דרישה כזו מכם.
   
   

אנו מסכימים כי תהיו רשאים לבחון, בכל עת כפי שתמצאו לנכון, את אישורי השהיה  .4
 והעבודה של עובדינו המועסקים בעבודה אצלכם. 

 

היה ונפר את ההתחייבות דלעיל, מכל סיבה שהיא, ויתברר כי מי מעובדינו אינו מקיים את 
 האמור לעיל, יחולו ההוראות הבאות: 

   
  .העובד תופסק עפ"י הוראה של נציגכם לעובדים או לנציגנו, לאלתר עבודת  א. 
   

 אתם תשלחו לנו הודעה בכתב בעניין זה.  ב. 
   

העבודה תתחדש רק לאחר שנציג בפניכם אישורים דרושים לפיהם כל עובדינו  ג. 
 המועסקים בעבודה עבורכם מקיימים את התנאים המפורטים לעיל. 
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יצוע העבודה בגין האמור לעיל לא יזכה אותנו בהארכה ולא ישנה את כל עיכוב בב
 המועד בו עלינו לסיים את העבודות עפ"י החוזה בינינו. 

    
היה ונפר את ההתחייבות הפרה נוספת, מכל סיבה שהיא, תהיו רשאים להפסיק את  ד. 

ידינו,  ההתקשרות עמנו, לבטל את החוזה עמנו, ולהפסיק את ביצוע כל העבודות על
 מיד וללא צורך בהודעה מוקדמת או בהתראה ולהעביר את ביצועה לאחר. 

 

אנו לא נהיה זכאים לכל פיצוי שהוא בגין הפסקת ההתקשרות ונהיה מנועים מלנקוט 
הליכים למנוע את ההתקשרות עם אחר לביצוע העבודות או לעכב את ההתקשרות 

 עמו. 

 
 

ידוע לנו כי ההצהרות וההתחייבויות המפורטות לעיל הן מעיקרי ההתקשרות בינינו וכי  .5
התקשרה עמנו על סמך ההצהרות וההתחייבויות דלעיל, וכי הפרת ההתחייבויות  העירייה

 דלעיל תהווה הפרה יסודית של החוזה בינינו, על כל המשתמע מכך. 
 
 
 
 
 

 ולראיה חתמנו, היום______________. 
 
 
 
 

________________________ 
 חתימת הקבלן באמצעות

 מורשי החתימה
 

     
       

לאשר כי מסמך זה נחתם בפני ע"י חב' __________________ באמצעות מורשי החתימה  יהרינ
ה"ה____________________ ת.ז ________________ וכן_______________ 
ת.ז_______________ וכי חתימתם של הנ"ל בתוספת חותמת החברה, מחייבת את החברה לכל 

 דבר ועניין. 
 

 תאריך:________________. 
_______________________ 

 חתימה וחותמת של עו"ד

 

 

 

 

 –' 5נספח 
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 הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד העירייה או לחבר העירייה והעדר ניגוד עניינים

 עיריית כפר יונה מביאה בזאת לידיעת כל מציע את הוראות הסעיפים הבאים:

 א' )א( לפקודת העיריות קובע כדלקמן:122סעיף  .1

, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה עירייהחבר  ")א( א.
על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו, או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא 

בן זוג, הורה, בן או  –יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה. לעניין זה "קרוב" 
 בת, אח או אחות."

של הכללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור  12ל הוראה זהה קיימת גם בכל
 (.3114ברשויות המקומיות )י.פ. תשמ"ד עמ' 

לפקודת העיריות קובע כי פקיד או עובד עירייה לא יהיה נוגע מעונין במישרין  174סעיף  ב.
או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן זוגו או שותפו או סוכנו בשום חוזה שנעשה עם 

 ירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה.הע

בהתאם לכך הנך מתבקש להודיע בהצהרה שבסמך אם יש או אין לך קרבה 
 כלשהו, או עם עובד עירייה. עירייהמשפחתית, לפי ההגדות דלעיל, עם חבר 

 הצהרה זו הינה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.   

ובפרט מהוראות סעיף אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל 
מחבריה  2/3( לפקודת העיריות, לפיהן מועצת העירייה ברוב של 3א' )122

א' )א( הנ"ל 122ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף 
 ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.

 הצהרה       

 

ידי עיריית כפר יונה, -שפורסם על אני הח"מ ____________________ המעונין להשתתף במכרז
 מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:

 קראתי את האמור לעיל והנני מצהיר: .1

בין חברי מועצת עיריית כפר יונה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא  )א(
 סוכן או שותף.

בתאגיד שבשליטתי ואשר באמצעותו הגשתי את הצעתי, אין לאחד מאלה המוגדרים   )ב(
אחוזים בהון או ברווחים, ואין אחד  10במונח "קרוב" כאמור לעיל חלק העולה על 

 מהמנויים לעיל מכהן בו כמנהל או עובד אחראי. 

 זוג, שותף או סוכן העובד בעירייה.-אין לי  בן )ג(

כרזים של העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה ידוע לי כי ועדת המ .2
 משפחתית כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו  .3
 אמת.

  

 ולראיה באתי על החתום: 

 

 ע: _______________  תאריך: _________________________  חתימת המצי  שם המציע:
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 * בכל מקרה בו קיים חשש לניגוד עניינים תכריע דעת יועמ"ש העירייה בכפוף לנוהלי משרד הפנים.
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 תיאור השירותים –נספח א' 

 מסלולים לחזור, 50-מסלולים הלוך ו 40בשנה"ל תשע"ט הופעלו על ידי העירייה 
 

 מסלולים 90 -סה"כ: כ
 

 במסגרת שירות ניהול מערך היסעים מתחייב נותן השירות לבצע בין היתר את הפעולות הבאות:

טיפול במכרז ההסעות, הכנתו, פרסומו ניתוח התוצאות, הכנת המלצות לוועדת המכרזים  .1
 והשתתפות בדיוני ועדת המכרזים.

 טיפול בכל החוזים, הביטוחים והערבויות הבנקאיות של קבלני ההסעות. .2

ושיבוץ כל התלמידים הזכאים להסעה בקווים שנקבעו במכרז תוך מאמץ לרכז מקסימום  מיפוי .3
 תלמידים בכל קו הסעות.

מתן הודעות לתלמידים המוסעים על מועדי האיסוף וההחזרה, מיקומי האיסוף ופרטים  .4
ימים קודם לתחילת שנת הלימודים, וכן במהלך שנת  3רלוונטיים נוספים, וזאת לפחות 

 בהתאם לשינויים שיחולו.הלימודים 

 כל קו יידגם לפחות פעמיים בשנה. –פיקוח מדגמי לכל קווי ההסעות פנימיים וחיצוניים  .5

 טיפול בכל התקלות, קשר עם חברות ההסעות, עם המלווים ועם הנהגים. .6

מעקב אחר עבודת המלווים והנחייתם, כולל  גיוס ושיבוץ מלווים להסעות הדורשות מלווה: .7
שטרה להעסקה עם ילדים על פי חוק. מתן מענה יום יומי לדיווחי המלווים, קבלת אישורי מ

 מתן מענה להיעדרויות המלווים וטיפול בדוחות נוכחות. 

 מענה יומי לדיווחים, תלונות הורים, מענה להיעדרויות, טיפול בדו"חות נוכחות. .8

הזכאיות דיווח למשרד החינוך על כל ההסעות המתבצעות, מעקב אחר אישורי ההסעות  .9
 להחזרים ממשרד החינוך, כולל הגשת עררים למשרד החינוך על מסלולים שלא אושרו.

מעקב חודשי אחר ההכנסות ממשרד החינוך וטיפול מול משרד החינוך לגבי תשלומים שלא  .10
 הועברו על ידו במלואם.

הכנת סיוע למערך המשפטי של העירייה בתביעות בנושא הסעות שמוגשות לעירייה, לרבות  .11
 מסמכים עובדתיים.

 עדכון המסלולים בהתאם לקליטת תושבים חדשים, שינויים בשיבוץ תלמידים וכיוצא בזה. .12

 בדיקת חשבונות באופן שוטף אל מול: .13

 מסלולים שבוצעו בפועל 13.1

 תעריפים שנקבעו במכרז. 13.2

בדיקת קבלני ההסעות והמלווים, עמידתם בתנאי החוזה לרבות תקינות רכבים, חגורות  .14
בטיחות, רישיונות וביטוחים, והפעלת סעיפי הפיצויים המוסכמים במקרים של הפרת הסכם על 

 ידם.

 בדיקה רנדומלית של רכבי ההסעות לגבי עמידה בדרישות הבטיחות הנדרשות. .15

 מעקב ווידוא שכל צורכי תלמידי החינוך המיוחד נענים במלואם. .16

 ניהול מערך הסעות חינוך מיוחד בחופשות. .17
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י של המנהל וגזבר העירייה על כל שינוי במדיניות משרד החינוך לגבי ההסעות יידוע מיד .18
 ותקצובן.

הכנת צפי הכנסות ממשרד החינוך לאורך שנת הלימודים ומעקב אחר התממשות הצפי וקבלת  .19
 הכספים.

דיווח מידי למנהל על כל אירוע חריג שארע והפתרון שניתן ובמידת הצורך כינוס התייעצות מיד  .20
 הבעיות.לפתרון 

נותן השירות מתחייב להעסיק רכז הסעות שירכז את הפעילות באגף החינוך בעירייה אשר יהיה  .21
אחראי על: ריכוז ומתן מענה לתלונות, מעקב אחר ביצוע ההסעות ותפקוד המלווים ביום יום, 
טיפול בדוחות עבודה של המלווים, גבייה וניהול מעקב הגבייה בהסעות פנימיות, הוצאת 

נסיעה לתלמידים, ריכוז הסעות חריגות, הגשת דיווח חודשי לאגף החינוך לרבות  כרטיסי
בתקלות עיכובים בכספים וכיוצא בזה. הרכז יהיה זמין באופן שוטף ורציף למנהל, לתלמידים, 

 להורים ולמוסדות החינוך.

על מובהר כי רכז ההסעות אשר יוצע על ידי הקבלן צריך לקבל את אישור העירייה להעסקתו 
 ידי הקבלן.

תכנון מערך המסלולים באמצעות מערכת לניהול מסלולים אשר תהיה נגישה לעובדי העירייה.  .22
 ואישורם על ידי משרד החינוך לצורך קבלת תקצוב מלא עבור ביצועם.

 תכנון מערך המסלולים. ניתוח מערך המסלולים המתוכנן על פי פרמטריים כספיים. .23

דים במערך ההסעות ובכלל בדיקת האיסופים והפיזורים התאמה סופית של שיבוץ כל התלמי .24
 בהתאם למערכות של התלמיד.

מערכת ממוחשבת  לצורך מתן השירותים ייעשה שימוש על ידי נותן השירות ב .25
על פי תנאי הסף   אשר יהיו בה כל המאפיינים הבאים–לניהול מערך היסעים 

 : לעיל  2.3סעיף 

תלמידים, ריכוז וטיוב הנתונים כולל בדיקה מול מאגרי איסוף נתוני -מודול תלמידים  25.1
מידע הקיימים ברשות, ניהול רשימת ילדי חינוך מיוחד, טבלת זוכים במכרז, טבלת 
זכאויות להסעה בחינוך המיוחד, טבלת זכאויות לליווי בחינוך המיוחד, ניהול תעריפי 

 .השתתפות משרד החינוך

 מודול מלווים 25.2

בניית המסלולים וכלים שימושיים לתכנון,  ,ניהול מסיעים והמסלולים  יעיםמודול מס 25.3

ביצוע תוספות, מסלול חריג", "אישורי מסלולים מול משרד החינוך, טיפול ואישור 
הורדות, התאמות ושינויים במסלולים, הורדת/הקצאת מסלולים ל/מ מסיעים בהתאם 

יימים במפרט המסלולים של א קלזכייה במכרז הראשי וביחס הוגן, תמחור מסלולים של
 .שליחת הזמנות עבודה בהתאם ללוח החופשותהמכר, 

דיווח באפליקציה ותכונה תומכת, בקרה באמצעות  –בקרת שטח  בקרה במערכת מודול 25.4
דיווח באפליקציה וניטור הנסיעה, בקרה טלפונית, בקרת דיווח, בקרת  –מלווים 

העבודה, תיעוד ליקויים ופניות,  שבונות בהתאם לתעריפי המכרז, לבקרות ולהזמנותח
 .יזוזים וזיכויים, חיוב סעיפי תקציב בין מחלקותק

 .גביה מהורים/מוסדות המשתמשים בהסעות בתשלום 25.5
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התאמת אזורי מיפוי מול משרד החינוך, דיווח מוסעים בחינוך  החינוךמשרד  התחשבנות 25.6
ים, דיווח חופשות הרגיל, דיווח מוסעים בחינוך המיוחד, דיווח מלווים, דיווח חריג

וקייטנות, אומדנים ותקציבים, אומדן שנתי/חודשי/יומי לעלויות מחלקת היסעים, 
 .תקציב לפי חינוך מיוחד, רגיל, ליווי, לא זכאים

עדכון אזורי רישום, אישור הוספת מסלול, העברת מסמכים  פעילות מול מחלקת חינוך 25.7

ספח,  +קוח, אישור רפואי, ת.ז לדווח מסלולים במשרד החינוך, ועדת השמה, אישור פי
מערכות שעות, טופסי בקשות, רישום תלמידים להסעות, הודעות ופרסומים להורים 

 .בהתאם להחלטות ושינויים

 :אפליקציות 25.8

 אפליקציה למלווים 25.8.1

 אפליקציה להורים 25.8.2

 אפליקציה לבקרה 25.8.3

 .מענה להורים, מלווים, מסיעים, גורמים ברשות –מוקד שירות  25.9

 .לאיסוף וניתוח נתונים  Back Officeמערכת תפעול   25.10
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אנו הח"מ לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז ולאחר שהבנו ושקלנו את 
 תנאי ההתקשרות, מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן: 

אנו מצהירים כי קראנו את המסמכים הכלולים במסמכי המכרז והבנו את כל האמור במסמכי  .1
גשנו את הצעתנו, וכי לא נציג כל המכרז לרבות בחוזה ההתקשרות ונספחיו ובהתאם לכך ה

תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות 
 כאמור.

אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים ממשתתפי במכרז, כי הצעתנו עונה על כל  .2
 הדרישות שבמסמכי המכרז. 

עי, הניסיון והיכולת לבצע את ההתחייבויות על פי מסמכי אנו מצהירים שיש לנו הידע המקצו .3
 המכרז ברמה הגבוהה ביותר ובהתאם ללוחות הזמנים הקבועים בחוזה.

יום מיום ההודעה על הזכייה במכרז נמציא לכם  14היה והצעתנו תתקבל אנו מתחייבים כי תוך  .4
 כתב הארכה לערבות הבנקאית וכן אישור על קיום ביטוחים, הכול כמפורט בחוזה ההתקשרות. 

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

וזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי הכול בהתאם למפורט במסמכי הצעתנו זו היא בלתי ח .6
 המכרז. 

אנו מסכימים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם חוזה  .7
 מחייב בינינו לביניכם. 

להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים ערבות בנקאית כנדרש בהתאם לתנאי המכרז. היה ומסיבה  .8
נעמוד בהתחייבויותינו אנו מסכימים כי הערבות הבנקאית תמומש על ידכם וסכום  כלשהי לא

הערבות יחולט על ידכם כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש, וזאת מבלי לגרוע מזכותכם על פי 
 כל דין ועל פי מסמכי המכרז. 

ו אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמ .9
מוגשת ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו וכי אין כל מניעה על פי כל דין 

 או חוזה לחתימתנו על הצעה זו.
 הצעת מחיר

עבור שירותי ניהול  מציעיםתמורת ביצוע מלא ומושלם של כל התחייבויותינו על פי תנאי המכרז אנו 
 :הול מערך ההיסעיםהכולל הפעלת מערכת ממוחשבת לני מערך ההיסעים

בשיעור של ____________ אחוז על שכר הטרחה הבסיסי שנקבע על  הנחה
 וספת מע"מ( כתמורה חודשית קבועה.בת  ₪ 00012,ידי העירייה )

רשותי על פי הסכם התקשרות )יש לצרף את הסכם ההתקשרות( בבעלותי / ל
העונה על תנאי מערכת ממוחשבת לניהול מערך היסעים  -)מחק את המיותר( 

הסף בשם: __________________ . המציע יידרש להציג את מאפייני 
 המערכת בפני העירייה.

המחירים הנדרשים על ידינו מבוססים על התנאים שבמסמכי המכרז וכוללים את כל הדרוש  .10
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 לביצוע מלא ומושלם של כל התחייבותנו על פי מסמכי המכרז. 

י העירייה אינה מתחייבת להזמין מאיתנו שירותים בכל היקף אנו מצהירים בזאת כי ידוע לנו כ .11
שהוא וכי לא תהיינה לנו כל טענות ו/או תביעות, כספיות או אחרות, בגין היקף השירותים 

 שימסרו לנו בפועל, וכן כי בכל מקרה לא יחולו שינויים במחירים המבוקשים על ידינו.

וללים מס ערך מוסף. לכל תשלום יתווסף ידוע לנו כי כל המחירים הנקובים בחוזה אינם כ .12
 מע"מ בשיעורו החוקי ביום ביצוע כל תשלום.

 התמורה ותנאי התשלום יהיו בהתאם למפורט בחוזה ההתקשרות. .13

 

 ____________________________________ חתימת המשתתף:

 ____________________________________ כתובת המשתתף:

 ____________________________________ טלפון ופקס:

 ____________________________________ מספר עוסק מורשה:

 ____________________________________ :תאריך
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 הסכם ההתקשרות –נספח ג' 

 2020____ לחודש ____  שנת  שנערך ונחתם בעיריית כפר יונה ביום  

 

 עיריית כפר יונה,    בין:

 כתובת: ____________________   

 ;מצד אחד     "(העירייה)"   

 

 

 ________________________ לבין:

 מ________________________ 

  טל':________________ פקס:_____________ 

 ;מצד שני     נותן השירות"()"  

 

כלל בהתאם ל ניהול מערך ההסעות  במוסדות החינוךבקבלת שרותי מעוניינת  העירייהו  הואיל;
להסכם זה והינו חלק בלתי נפרד  כנספח א' המצ"ב השירותים המפורטים במפרט הטכני

 .)להלן: "השירותים"(הימנו 

משאבים  ציוד, מקצועיות,הכישורים, היכולת, הידע, הונותן השירות מצהיר כי הינו בעל  והואיל;
 לצורך מתן השירותים; מיומנות, ניסיון, ועובדים מיומנים ומהימנים,כספיים, 

מעוניינת לרכוש שירותים מנותנן השירות, ונותן השירות מסכים לספק את  העירייהו והואיל;
 וכמפורט בהסכם זה. העירייההשירותים בכפוף להנחיות 

 היחסים ביניהם בהתאם לאמור בהסכם זה. וברצון הצדדים לקבוע את ; והואיל

 

 אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים לאמור; 

 המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. .1

 תקופת ההתקשרות .2

תקופת )להלן: " חודשים החל מיום חתימה על הסכם זה 12-לחוזה זה יהיה בתוקף  2.1
   "(.התקשרותה

, נותן השירותהעירייה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את ההתקשרות עם  2.2
חודשים, בתנאיי חוזה זה, ובלבד  12בשתי  תקופות חוזה נוספות, כל אחת בת עד 

יום, לפחות קודם לתום תקופת החוזה או תקופת  30 לנותן השירותשתודיע על כך 
 ההתקשרות הנוספת הרלבנטית.

יל, תהיה העירייה רשאית, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להביא על אף האמור לע 2.3
יום לנותן  14התקשרות זו, כולה או חלקה, לידי סיום בהודעה בכתב ומראש של 

השירות, ולנותן השירות לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות, כספיות או אחרות, מכל 
לקבל את התמורה בגין עילה שהיא, בגין הפסקת ההתקשרות, כאמור, למעט זכותו 

 השירותים שנתנו, אם נתנו, על ידו בפועל עד למועד ההפסקה, כאמור.
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הופסקו שירותי נותן השירות כאמור, יהיה נותן השירות זכאי לקבל את החלק היחסי  2.4
 בגין התמורה עד לשלב ביטול. 

מיד עם מועד החתימה על ההסכם זה  במתן השירותיםנותן השירות מתחייב להתחיל  2.5
 .  העירייהובתיאום עם 

 הצהרות והתחייבות נותן השירות .3

נותן השירות מצהיר בזה כי הוא מכיר את מהות השירותים המוזמנים אצלו וכי הוא בעל  3.1
ידע, ניסיון, והכשרה מקצועית לביצוע התחייבויותיו המפורטות בהסכם, וכי יפעל במלוא 

 השירותים עפ"י הסכם זה.כושרו ומרצו במתן 

ידוע לנותן השירות ומוסכם עליו כי אין לו כל בלעדיות במתן שירותים כמפורט בהסכם  3.2
תהיה רשאית להפסיק את ההתקשרות בכל עת ולקבוע את היקף  העירייהו עירייהזה ל

 ההתקשרות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

וחדת של אמון אישי והוא מתחייב ידוע לנותן השירות כי שירותי הייעוץ דורשים מידה מי 3.3
 לשמור על סודיות המידע אשר יגיע אליו בקשר עם מתן השירותים נשוא הסכם זה.  

ידוע ומוסכם על נותן השירות כי ייתכן ובמסגרת השירותים יידרש נותן השירות להיות  3.4
 , בתיאום מראש. העירייהנוכח בפגישות עם הגורמים המקצועיים במשרדי 

מתחייב לקיים את הוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד  נותן השירות 3.5
, הן לגבי עובדים קבועים והן לגבי 2001, 2001 –המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א 

להעביר  נותן השירותעובדים זמניים. לצורך קיום הוראות החוק האמור מתחייב 
שמית של העובדים מטעמו וייפוי  לעירייה, טרם כניסת עובדיו למוסד, כאמור, רשימה

כוח המייפה את כוחה של העירייה לקבל ממשטרת ישראל אישור כי העובדים האמורים 
רשאים לעבוד במוסד לקטינים על פי החוק. למען הסר ספק מובהר בזאת כי רק לאחר 

רשאי להעסיק את העובדים במוסד, כאמור.  נותן השירותקבלת האישור האמור יהיה 
י מי מהעובדים לא יתקבל אישור ו/או שיימצא כי העובד אינו רשאי לעבוד על ככל שלגב

 שלא להעסיקו בביצוע העבודות על פי חוזה זה. נותן השירותפי החוק מתחייב 

 המנהל .4

המנהל יהיה נציג העירייה שימונה לכך על ידה )"המנהל"( ויהיה מוסמך לבקר, לבדוק  4.1
 לחוזה.ולפקח על איכות השירותים בהתאם 

אין בפיקוח של המנהל כדי לשחרר את נותן השירות מהתחייבויותיו כלפי העירייה  4.2
ומאחריותו בהתאם לחוזה, וביקורתו אינה מקטינה את אחריותו של נותן השירות 

 לאיכותם של השירותים על פי החוזה.

המנהל יהיה בעל הסמכות היחידה לאשר כי השירותים עומדים בתנאי חוזה זה,  4.3
 ו בדבר אי התאמה או חוסר לעומת המצוין בתנאי החוזה תהיה סופית ומכרעת. והחלטת

נותן השירות מתחייב למלא אחר כל הוראה של המנהל בקשר למתן השירותים על פי  4.4
 חוזה זה.

 התמורה .5

 התמורה עבור השירותים תהא כדלקמן:

כנגד הגשת חשבונית חודשית לנותן השירות תמורה  העירייהבתמורה לשירותים תשלם  5.1
 (.התמורה)"למכרז כפי שהוצעה על ידו  נספח ב'סך בהתאם להצעת המחיר מס כדין 
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 מיום הגשת חשבונית לאישור. 45התשלום יתבצע בתנאי שוטף +  5.2

 יום בתשלום, לא יהווה הפרת הסכם זה. 14איחור של עד   5.3

הינו הוצאת הזמנה מאושרת כדין על ידי מורשי מובהר בזאת, כי תנאי מוקדם לתשלום  5.4
החתימה בעירייה )ראש עירייה וגזבר העירייה(. נותן השירות לא יהיה רשאי לדרוש 

 תשלום עבור עבודות שבוצעו על ידו ללא שקיבל לידיו הזמנה מאושרת כדין כאמור.

יהול תנאים מקדמיים לביצוע תשלום כלשהו ע"ח התמורה הינם המצאת אישור בדבר נ 5.5
ספרים כדין, חתום ע"י רו"ח או רשויות המס, כנדרש. ככל שנותן השירות לא ימציא 

אישור תקף בדבר פטור מניכוי מס במקור, קודם לביצוע כל תשלום, ינוכה מס  עירייהל
 .העירייהבמקור כדין, מכל סכום שישולם ע"י 

ל התשלומים מוסכם כי התמורה על פי חוזה זה הינה סופית ומוחלטת וכוללת את כ 5.6
וההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכים במתן שירותים על פי חוזה זה, לרבות החזר 
הוצאות נסיעות עובדי נותן השירות, הוצאות משרדיות, וכל הוצאה אחרת מכל מין וסוג 

 שהוא.

יום  14להבטחת ביצוע כל התחייבויותיו, על פי חוזה זה, ימציא נותן השירות, תוך  5.7
על הזכייה במכרז, כתב הארכה לערבות הבנקאית שהומצאה על ידו עם ממועד ההודעה 

יום. נותן  30ההשתתפות במכרז, כך שהערבות תהייה בתוקף עד תום החוזה, בתוספת 
יום קודם למועד  14השירות מתחייב להאריך, מעת לעת, את ערבות הביצוע לפחות 

ימוש הערבות ולהחזיק פקיעתה שאם לא יעשה כן תהיה העירייה רשאית להורות על מ
 את סכומה תחת ידיה, להבטחת ביצוע כל התחייבויות נותן השירות, כאמור.

 עובד מעביד יחסיהעדר קיום  .6

יהיו בינו ו/או  ולאאין הסר ספק, מצהיר נותן השירות, כי הינו בעל עסק עצמאי וכי  למען 6.1
או מי  ו/או עובדיו ידווכי העבודות שתבוצענה על  יחסי עובד ומעביד העירייהעובדיו לבין 

לא או מי מטעמו תבוצענה על ידו כקבלן עצמאי וכי נותן השירות ו/או עובדיו  מטעמו
תשלום ו/או זכויות  כלשכר עבודה ו/או  העירייהאו לקבל מ/ו לתבועיהיו זכאים 

 המגיעות לעובד מהמעביד בהתאם לכל דין ו/או נוהג.

או עובדיו לא יהיו /ונותן השירות  כיליות האמור דלעיל מוסכם בזאת לפגוע בכל מבלי 6.2
תנאים סוציאליים כלשהם, לרבות דמי מחלה, חופשה  העירייהמ ולקבלזכאים לתבוע 

פיטורין וכל זכות או הטבה אחרות המוענקות לעובד על פי  פיצויישנתית או דמי חופשה, 
 כל דין ו/או נוהג.

בעצמו ועל  ישאלעיל, מודגש בזאת כי נותן השירות בלבד לפגוע באמור  מבליו בנוסף 6.3
או לכל רשות /וחשבונו בכל התשלומים שיגיעו ממנו למוסד לביטוח לאומי, למס הכנסה 

 אחרת בגין ביצוע העבודות ו/או ביצוע ההסכם.

בכל  שאייומבלי לפגוע באמור לעיל, מודגש בזאת כי נותן השירות בלבד  בנוסף 6.4
עליו כמעביד של עובדים לרבות שכר עבודה, תשלומי מס הכנסה, התשלומים המוטלים 

אם וככל שיהיו לו עובדים אשר  לקרן ביטוח ו/או גמלאות וכל תשלום אחר תשלומים
 .יועסקו במתן השירותים על פי הסכם זה

לפיכך, אם יקבע ע"י בית הדין לעבודה או גורם מוסמך אחר כי נותן השירות הגיש  6.5
כעובד למרות האמור בהסכם זה ולמרות הסכמתם המודעת ההפוכה  עירייהשירותיו ל

של  הצדדים מאז ומתמיד, וכי לכן מגיעים לנותן השירות  תנאים ו/או זכויות סוציאליות 
 50%למיניהם כי אז מסכימים הצדדים כי השכר שהיה מגיע לנותן השירות  כעובד הינו 

 ם כעובד"(]חמישים אחוזים[ מן התמורה )להלן: "השכר המוסכ
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ביום בו תוגש דרישה ו/או תביעה הסותרת  עירייהנותן השירות יהיה חייב להשיב ל 6.6
, את כל העירייההסכם זה בהן ייטען כי הוא או מי מטעמו הינו עובד שכיר של 

מעל לשכרו המוסכם כעובד, כהגדרתו לעיל  העירייההתשלומים העודפים שקיבל מ
 גין כל תקופת העסקתו. )להלן: "הסכום העודף"( וזאת למפרע ב

כל סכום עודף שנותן השירות יהיה חייב בהשבתו, כאמור לעיל יישא ריבית פסוקה,   6.7
והפרשי הצמדה למדד הידוע של יוקר המחיה שביום התשלום לנותן השירות לעומת 

 .עירייההמדד הידוע ביום השבת הסכום ל

כום שיגיע לנותן השירות תהיה זכאית לקזז סכומים עודפים כאמור כנגד כל הס העירייה 6.8
על פי הסכם זה. או על פי החלטת בית הדין או הגורם המוסמך. וזאת מבלי לגרוע 

 לקבל מן נותן השירות  את יתרת הסכומים המגיעים לו. העירייהמזכויות 

 איסור הסבת החוזה .7

מאחר והסכם זה נערך עם נותן השירות בלבד ועל פי כישוריו, הוא לא יהיה רשאי  7.1
להעבירו ו/או להסבו כולו או מקצתו לאדם אחר וכן לא יהיה רשאי למסור כל זכות או 

 חובה על פי הסכם זה לאדם אחר.

לפי  העירייהנותן השירות לא יהא רשאי להמחות את זכותו לקבלת תשלום כלשהו מ 7.2
 .העירייהלאחר, אלא אם קיבל לכך הסכמה בכתב של גזבר  הסכם זה,

 שמירת סודיות ומניעת ניגוד ענייניםזכויות יוצרים,  .8

זכויות היוצרים וכל הזכויות האחרות, מכל מין וסוג שהוא, במסמכים אשר יוכנו על ידי  8.1
במסגרת מתן השירותים על פי חוזה זה יהיו שייכים לעירייה, והיא תהיה  נותן השירות

 זכאית להשתמש בהם, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

נותן השירות מתחייב כי הוא ו/או מי מטעמו ישמרו על סודיות מלאה של כל ענין ו/או  8.2
מידע  שיועבר אליו ו/או מי מטעמו בקשר לביצוע הסכם זה וכן לא יפעלו בכל דרך 

 העלולה לסכל  מטרת הסכם זה הן במישרין והן בעקיפין. 

יהיה רשאי למסור מידע כלשהו, בכל נושא הנמצא במסגרת מתן  נותן השירות לא 8.3
, לכל אדם עירייהו/או שהגיע לידיעתו במסגרת מתן השירותים ל עירייההשירותים ל

יפנה  –. בכל מקרה של ספק העירייה, ללא אישור מפורש ובכתב מאת העירייהשאינו 
 העירייהמידע. סירבה על מנת לקבל הוראותיה בקשר לסודיות ה עירייהנותן השירות ל

בכל הנוגע למידע  העירייהליתן אישור כאמור, מתחייב נותן השירות לפעול על פי הנחיית 
 כאמור.

כל הוראות סעיף זה  יחולו הן על נותן השירות והן על צוות עובדיו ו/או מי ממועסקיו  8.4
 ו/או מי מטעמו.

הן תיחשב כהפרה כל הוראות סעיף זה הינם תנאים יסודיים והפרה של ולו אחת מ 8.5
 יסודית של הסכם זה.

 נזיקין וביטוח .9

נותן השירות אחראי לכל אבדן ונזק ישיר או עקיף מכל סוג ומכל מין שיגרמו כתוצאה מן  9.1
 השירותים המבוצעות על ידו. 

על כל סכום שיאלצו לשלם בשל תביעה בגין נזק כל  העירייהנותן השירות ישפה את  9.2
 שהוא מן הנזקים המתוארים לעיל. 
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, בין במישרין ובין בעקיפין, עירייהנותן השירות יפצה את המזמינה בגין כל נזק שייגרם ל 9.3
כתוצאה מרשלנותו ו/או חוסר מומחיותו ו/או העדר שקידה מצידו ו/או עקב אי מילוי 

 י הסכם זה.חלק מהתחייבויותיו על פ

מבלי לגרוע מהתחייבויות נותן השירות על פי חוזה זה ומאחריותו לנזקים להם הוא  9.4
אחראי בהתאם חוזה ומבלי לגרוע מהוראות כל דין, מתחייב נותן השירות לפני תחילת 
מתן השירותים, ובמשך כל תקופת החוזה וכל עוד קיימת אחריות שבדין לערוך על 

 . נספח ד'באישור על קיום ביטוחים,  חשבונו את הביטוחים כמפורט

נותן השירות מתחייב לקיים ביטוח אחריות מקצועית גם בתום ההתקשרות בין הצדדים, 
 שנים מתום ההתקשרות. 7ולפחות 

יכללו תנאי מפורש לפיו הנם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח נותן השירות כל ביטוחי  9.5
בשיפוי המועצה זכותו לשיתוף ביטוחי  וכי המבטח מוותר על המועצהאחר שנערך על ידי 

נותן כן יכללו ביטוחי  .נותן השירות ו/או בפיצוי בגין נזקים המכוסים על פי ביטוחי
פיו מותנה בהודעה בכתב  תנאי מפורש לפיו ביטול הביטוח או צמצום הכיסוי עלהשירות 

  יום מראש. 60למועצה לפחות 

המועצה ם לעיל ,או חלק מהם תהא את הביטוחים המפורטי נותן השירותלא ביצע  9.6
ולשלם למבטח את הפרמיות  לבצע את הביטוחים במקומו,, אך לא חייבת רשאית,

 כלועצה מתחייב בזאת להחזיר למ נותן השירות המגיעות לו בגין הביטוחים כאמור.
בצירוף הפרשי  נלווית, סכום ששולם עבור עריכת הביטוחים כאמור לעיל וכל הוצאה

 מבלי לגרוע מזכויותיה  לסעדים אחרים על פי כל דין, רשאית,והמועצה  וריבית,הצמדה 
מכל תשלום שיגיע ממנה  כספים אלו וכל הוצאות שייגרמו לה בקשר עם כך,ולקזז לנכות 

 ככל זמן שהוא.נותן השירות ל

אין בעריכת הביטוחים כאמור ו/או בהמצאת האישור ו/או בדרישתו ו/או באי דרישתו  9.7
נותן השירותים ו/או באי בדיקתו כדי לגרוע מאחריותו של המועצה בדיקתו על ידי ו/או ב

ו/או על מי מטעמה אחריות המועצה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ו/או להטיל על 
נותן מוצהר ומוסכם כי  מעבר לאמור בהסכם זה ו/או בקשר עם עריכת הביטוחים על פיו.

דרישה לגבי או ו/או כלפי מי מטעמה כל טענה המועצה יהא מנוע מלהעלות כלפי השירות 
מוסכם כי גבולות האחריות  ,למען הסר ספק מהות הביטוחים הנדרשים והיקפם.

ועליו לבחון  נותן השירותבבחינת דרישה מזערית המוטלת על  הנם המפורטים באישור,
 את חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם.

עם עריכת ההסכם  לערוך על פי שיקול דעתו כל ביטוח נוסף בקשררשאי נותן השירות  9.8
וכל המועצה אשר יערוך יכלול ויתור על תחלוף כלפי ו/או נוסף ובתנאי שכל ביטוח רכוש 

למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון )וכל ביטוח  ,הפועלים מטעמה ו/או המועסקים על ידה
וכל נותן השירות או מחדליו של /למעשיו והמועצה אחריות יורחב לכסות את אחריות 

 .אחריות צולבת""בכפוף לסעיף  הפועלים מטעמו,

נותן השירות לבדו ישא בתשלום הפרמיות וסכומי ההשתתפות העצמית על הביטוחים  9.9
 לעיל.

מתחייב לוודא כי אם יועסקו על ידו קבלנים וקבלני משנה בקשר עם נותן השירות  9.10
זה בפרק ההסכם ,יערכו ביטוחים לאחריותם ולרכושם בתנאים כמפורט  העבודות נשוא

 הביטוח. ובאישור

אשר יושת על סכום בגין כל המועצה מתחייב לפצות ו/או לשפות את נותן השירות  9.11
עקב הפרת תנאי הביטוחים אשר התחייב לערוך ו/או אי עריכתם על ידו ו/או על המועצה 

 ידי קבלנים וקבלני משנה מטעמו.
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 תן השירותים מתחייב לבצע ולקיים על חשבונו את הביטוחים כדלקמן:נו 9.12

 ₪ עם ההרחבות כדלקמן: 2,000,000ביטוח אחריות צד שלישי בגבול אחריות של  9.12.1

 חבות המבוטח בגין קבלני משנה ועובדיהם. 

 ביטול חריג תביעת שיבוב של ביטוח לאומי. 

 בפוליסה.נזק לרכוש המזמין יהיה צד ג' כהגדרתו 

ניתן להמציא פוליסת אחריות מקצועית כחלופה  - מקצועית אחריות חריג ביטול
 זה. לביטול חריג

₪ . הביטוח מורחב  20,000,000פוליסת חבות מעבידים בגבול אחריות שלך  9.12.2
 לשפות את המועצה במידה ויקבע כי היא נושאת באחריות כמעביד.

הביטוח יהא ₪ .  2,000,000של  פוליסת ביטוח אחריות מקצועית בגבול אחריות 9.12.3
שנים, לכל הפחות, מתום  7 בתוקף גם בסיום ההתקשרות בין הצדדים ולמשך

 .ההתקשרות וכל עוד קיימת ליועץ אחריות לפי דין

 הרחבות ותנאים לפוליסה:  

 ₪. 200,000אי יושר עובדים ע"ס 

 ₪. 150,000דיבה, השמצה וכיו"ב ע"ס 

 ₪. 150,000ובטחונות ע"ס אובדן מסמכים, תוכניות 

 ₪  150,000אובדן שימוש ועיכוב ע"ס 

 ₪  150,000פגיעה בפרטיות ע"ס 

 ₪. 200,000הוצאות משפט פלילי ע"ס 

 חודשים 12-תקופת גילוי 

 מתאריך הקודם לתאריך החתימה על חוזה זה. –תאריך רטרואקטיבי 

לפוליסה יוסף סעיף אחריות צולבת משולבת. הפוליסה תכסה את חבותו של המבוטח 
הפועלים  בעלי מקצועוכל הפועלים מטעמו, מורשו או נציגו של המבוטח, לרבות מ

 עבור המבוטח בדרך של חשבונית מס ופועלים ממשרדו של המבוטח.

ת את האישור על קיום יום ממועד הזכייה על המכרז ימציא נותן השירו 14 -לא יאוחר מ 9.13
ביטוחים לעירייה כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח מטעמו. נותן השירות ישוב וימציא 
את האישור על קיום ביטוחים מיד עם תום תקופת הביטוח, במשך כל זמן חלותו של 

הפרה של סעיף זה, מהווה  חוזה זה, וזאת ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי מהעירייה.
 הותי בחוזה.הפרה של תנאי מ

עריכת הביטוחים ו/או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום  9.14
ביטוחים לעירייה לא יהוו אישור כלשהו מהעירייה על התאמת הביטוחים ולא יטילו על 
מי מהן  אחריות כלשהי בקשר לכך ו/או לא יהא בכך כדי לצמצם את אחריותו של נותן 
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 פי כל דין. -ו עלפי חוזה זה א-השירות על

נותן השירות לבדו אחראי לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לגבול  9.15
 ההשתתפות העצמית  הקבועה בפוליסות. 

הפר נותן השירות את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות  9.16
ובלעדי ולא  העירייה יהא נותן השירות אחראי לנזקים שיגרמו לעירייה באופן מלא

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

היה ונותן השירות לא יבצע את הביטוחים אשר עליו לבצע בהתאם לסעיף זה, הרי מבלי  9.17
אך לא חייבת( לבצע להטיל על העירייה חבות כלשהי בקשר לכך, תהא העירייה רשאית )

את הביטוחים, כולם או חלקם, תחתיו, לשלם את דמי הביטוח, לרבות הפרמיות 
ו/או לגבותם בכל  לנותן השירותהשוטפות, ולנכות תשלומים אלה מכל תשלום המגיע 

 דרך חוקית אחרת.

 שונות .10

ההסכם  יעפ" הלהנתונות  מהזכויות כלשהי באיחור, זכות פה, או אכהעירייהאכפה  לא 10.1
האמורה  על הזכות ויתוראו בסדרת מקרים, לא יראו בכך  מסוים דין, במקרה יו/או עפ"

  ו/או על זכויות אחרות כלשהן. 

ו/או שינוי מתנאי ההסכם לא יהיו בני תוקף,  זכויותארכה ו/או דחייה ו/או ויתור על  10.2
 הצדדים. י"עאלא אם יינתנו מראש ובכתב 

יהיה חייב לפצות את  זהאיזה מהתחייבויותיו על פי חוזה  או לא יקיים הפר נותן השירות 10.3
 העירייהלגרוע מזכות  מבליעקב כך, וזאת  להעל כל הנזקים וההפסדים שנגרמו  העירייה

 לכל סעד ותרופה אחרים ו/או נוספים.

בכל המחלוקות שיתגלו בין הצדדים בקשר עם הסכם זה תהיה לבתי  המקומיתסמכות ה 10.4
 .בלבד, על פי סמכותם העניינית מרכזוז מחהמשפט  המוסמכים ב

 כתובות והודעות  .11

 כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא להסכם זה. 11.1

כל הודעה שתשלח ע"י אחד הצדדים למשנהו, תחשב כאילו הגיעה לתעודתה, אם נמסרה  11.2
שעות מעת המסירה ואם  72כעבור  –ביום המסירה, אם נשלחה בדואר רשום  –ביד 

 תוך יום עסקים אחד מקבלת אישור על העברתה התקינה. –נשלחה בפקסימיליה 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 
 
 
 

_______________________      ________________ 
 נותן השירות        העירייה               

 

 

 שירותנותן האישור לעריכת ביטוחי  –'   דנספח 

             _______תאריך: 

 לכבוד
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 המציע/מורשי חתימה

 

 

 עיריית כפר יונה )להלן: " הרשות " ( 

 

  

 

הנפקת תאריך  אישור קיום ביטוחים 
 (DD/MM/YYYY)האישור

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה  בתוקף פוליסת ביטוח אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים  אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

 בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 

 האישור מבקש מעמדמ העסקה אופי מבוטחה מבקש האישורמ

 :שם

 עיריית כפר יונה 

  שם

 נדל"ן☐

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☐

שירותי אחר: ☐
 ייעוץ

 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

שרותי ניהול מערך אחר: ☒
 במוסדות החינוךההסעות  

 

 ת.ז./ח.פ.

500201686  

 ת.ז./ח.פ.

 מען

, כפר 4רחוב שרת 
 יונה 

 מען

 

 סוג הביטוח

 

  גבולותלפי  חלוקה
  סכומיאחריות או 
 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ 
 סכום ביטוח

 השתתפות
 עצמית

 כיסויים
 נוספים
 בתוקף

מט  סכום 
 בע 

מטב  סכום 
 ע

יש לציין קוד  
כיסוי בהתאם  

 לנספח ד' 

          

 302   ₪  2,000,000   2016ביט   צד ג'
אחריות  

 צולבת 

307 
קבלנים  
וקבלני  

 משנה

ויתור   309

תחלוף   על 
לטובת  
מבקש  
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28 
חתימה וחותמת 

 המציע/מורשי חתימה

 

 האישור  

כיסוי   315

לתביעות  
 מל"ל 

318-
מבוטח  

 מבקש  -נוסף 

321 
מבוטח נוסף  

מעשי  בגין 
 המבוטח 

מבקש  322

האישור  
 מוגדר צד ג 

328 
 ראשוניות 

רכוש   329

מבקש  
האישור  

 ייחשב צד ג 

 צד ג-***אחר 

 אחריות חריג
 אינו, מקצועית

 גוף נזקי על חל

כנ"ל    ₪  2,000,000    
בפוליס
 ת צד ג'

אחריות 
 מעבידים

ויתור   309   ₪  20,000,000   2016ביט  

על תחלוף  
לטובת  
מבקש  

 האישור 

319 
מבוטח נוסף  
היה וייחשב  

כמעבידם  
 של המבוטח 

318 
מבוטח  

  -נוסף 
מבקש  

 האישור 

328 
 ראשוניות 

אחריות 
 מקצועית

תאריך   
 רטרו:

_______
___ 

 2,000,000  ₪   

 

301 – 
אובדן  

   מסמכים

302 
אחריות  

 צולבת 

303 – 
דיבה,  

השמצה  
 וכיו"ב  

הרחב   304
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 המציע/מורשי חתימה

 

 שיפוי

ויתור   309

על תחלוף  
לטובת  
מבקש  

 האישור  

318 
מבוטח  

מבקש  -נוסף 
 האישור  

321 – 
מבוטח נוסף  
בגין מעשי  

ומחדלי  
  -המבוטח 

מבקש  
   האישור 

325- 
מרמה ואי  

 יושר  

326- 

פגיעה  
   בפרטיות

327-
   עיכוב/שיהוי

328 - 
 ראשוניות 

332 – 
תקופת גילוי  

 חודשים  6

 :אחר

ביטול חריג 
 רשלנות

 חמורה

 

 

 

        

 

 

 

 
 

)בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח  פירוט השירותים 

 (: ג'

 ביקורת חשבונאית 007

 בקרה, ביקורת תקנים ושמאות 011

 שירותי ניהול 082

 שירותי פיקוח ובקרה 084
 

 ד'( )במידה ואין די מקום ניתן לפרט את הנכסים בנספח פירוט הנכסים המבוטחים 

)לדוגמא:  סוג הנכס 

 רכב/נדל"ן( 
 )לדוגמא: מספר רישוי/כתובת( תיאור הנכס 
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 המציע/מורשי חתימה

 

 ד'( )במידה ואין די מקום ניתן לפרט את הנכסים בנספח פירוט הנכסים המבוטחים 

  

  

  
 

 ביטול/שינוי הפוליסה 

 משלוח לאחר יום 60ייכנס לתוקף אלא  לא ,מבקש האישור, למעט שינוי לטובת ביטוח פוליסת שלביטול  או שינוי
 בדבר השינוי או הביטול. האישור למבקשהודעה 

 

 חתימת האישור

 המבטח:

 

 

 

 

 ****ניתן להמציא פוליסת אחריות מקצועית כחלופה לביטול חריג אחריות מקצועית בצד שלישי. ****

 

 

 

 
 


