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 עיריית כפר יונה
 3 /2020מס'  פומבימכרז 

 סדות חינוך וציבורבמו למתן שרותי ניהול ופיקוח על עבודות שיפוץ ותוספת בניה
 בשטח השיפוט של עיריית כפר יונה

למתן שרותי ניהול ופיקוח על  ( מזמינה בזה להגיש לה הצעות"העירייה)" עיריית כפר יונה
 . העירייהבמוסדות חינוך וציבור בשטח השיפוט של עבודות שיפוץ ותוספת בניה 

לבין  העירייהי ההתקשרות בין יתר תנאכן התמורה ותנאי תשלומה, וואופן מתן השירות, תנאי 
תמורת סך של  9.6.2020החל מיום לרכוש אותם ניתן , הזוכה במכרז, מפורטים במסמכי המכרז

לאור מגבלות הקורונה התשלום יבוצע מכרז, אשר לא יוחזרו לרוכש.  חוברתלכל  ש"ח 500
 .077-2756239במרכז התשלומים העירוני בזימון תור מראש באתר העירייה ובטלפון 

 קומה ב'.  1לאחר התשלום ניתן יהיה לקבל את מסמכי המכרז במשרד אגף שפ"ע רחוב שרת 

החל , ללא תשלום, קודם לרכישתם באתר האינטרנט של העירייהניתן לעיין במסמכי המכרז 
שאלות והבהרות בעניין המכרז יוגשו בכתב בלבד  .בשעות העבודה המקובלות 9.6.2020מיום 

 12:00בשעה:  ,18.6.2020יום חמישי, , וזאת לא יאוחר משפ"ע, מנהל אגף מר יריב ממן יליד

תשובות לשאלות הבהרה ימסרו בכתב למייל .  yona.org.il-yarivm@Kfarלכתובת הדוא"ל: 
 .15:00, בשעה 21.6.2020שיננתן על ידי המציע עד ליום ראשון, 

בבניין העירייה  11:00 בשעה ,15.6.2020שני, ם ביויתקיים וכנס הבהרות ציעים מפגש מ
 .חובה אינההשתתפות במפגש המציעים  .קומה ב' 1שברחוב שרת 

על המציע למלא את טופס ההצעה בכתב יד קריא וברור, לחתום עליו ועל שאר מסמכי המכרז 
ים במסמכי המכרז, במסירה בצירוף כל המסמכים והאישורים המפורט הצעתוולהגיש את 

 12:00בשעה  ,28.6.2020ראשון, עד ליום ידנית )לא בדואר( בשני עותקים, כל זאת לא יאוחר ו
 . קומה ב' 4לאסנת טל , עוזרת מנכ"ל העירייה בביניין העירייה החדש ברחוב שרת 

 שתוגש במועד מאוחר יותר לא תתקבל. הצעה
 

 זמנים לוח
 תאריך תיאור 'מס

 8.6.2020 המכרז פרסום 1

 8.6.2020 התחלת מכירת מסמכי המכרז 2
 15.6.2020 מפגש וסיור מציעים 3

 18.6.2020 מועצהל והבהרות שאלות מועד אחרון להגשת 4
 21.6.2020 מענה לשאלות הבהרה על ידי העירייה 5
 28.6.2020 ההצעות להגשת אחרון מועד 6

   
  ___________ 

 כידור -שושי כחלון 
 העירייהראש    
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 כללי; .1

לשכר טרחה למתן מזמינה בזאת להגיש הצעת מחיר "( העירייה)" כפר יונהעיריית  1.1
"( הפרויקט)" ציבורוחינוך במוסדות  שיפוץ ותוספת בניהשרותי ניהול ופיקוח על עבודות 

 בהתאם לפרטים המפורטים להלן:

 וספת בניה במוסדות החינוך והציבור הבאים:העירייה מתכננת לבצע שיפוצים ות 1.2

 ל בתי הספר בעיר.כ 1.2.1

 גני ילדים בעיר.  54 -כ 1.2.2

 מבנה אחר של העירייה ככול שיידרש. כל 1.2.3

 4-חודשים כאשר לעירייה אופציה בלעדית להאריך את ההסכם ב 12-ההתקשרות הינה ל 1.3
הבלעדי, חודשים או פחות כל אחת מהן, על פי שיקול דעתה  12תקופות נוספות בנות 

 חודשים. 60ובלבד שסך כל תקופת ההתקשרות לרבות התקופות המוארכות לא יעלו על 

. מובהר כי אין ₪ 3,000,000 -עומד על סך של כ 2020היקף העבודות המוערך לשנת  1.4
והן לשנים הבאות ככל שיוארך  2020יבת בהיקף עבודות כלשהו הן לשנת העירייה מחו

מצם או להרחיב את היקף העבודות בכל שלב שהוא, הסכם ההתקשרות, והיא רשאית לצ
 על פי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי שלמציע הזוכה תהיה טענה כלשהי בעניין זה.

 'גבנספח למפרט השירותים המפורטים  תיאור השירותים הנדרשים הינם בהתאם 1.5
 .ומהווה חלק בלתי נפרד הימנלמכרז זה אשר 

 תנאי סף להגשת הצעה: .2

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

 ;וניסיוןוותק  2.2

מנהל פרויקט  בעצמו ו/או בעלים ו/או שותף ו/או עובד בכיר במשרדו הינוהמציע  2.2.1
ס המהנדסים והאדריכלים לפי שהינו אדריכל או מהנדס אזרחי הרשום בפנק

בעל תואר אקדמאי המוכר מטעם , 1958-חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח
מוסדות המוכרים ע"י העירייה להשכלה גבוהה או תעודות מחו"ל שיש להם 

 .שקילות ממשרד החינוך

ניסיון קודם לעיל( ישנו  2.2.1למנהל הפרויקטים המוצע מטעם המציע )בסעיף  2.2.2
השנים  3מקומית במהלך ת שיפוץ ובניה בהיקף דומה ברשות ודובפיקוח על עב

 .(2017-2019) האחרונות

 להצעה; ערבותצירוף  2.3

על שם המציע על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית  2.3.1
בנוסח כולל  20209.28.ובתוקף עד ליום  ₪ 0005,ך של בס ,העירייהלפקודת 



 
 
 

 3/  2020מס'  ביפוממכרז 
 במוסדות חינוך וציבור פיקוח על עבודות שיפוץ ותוספת בניהוניהול  למתן שרותי

 בשטח השיפוט של עיריית כפר יונה
 מסמכי המכרז

 
 

 
4 

וחותמת חתימה 
 המציע/מורשי חתימה

 

ע"י  ישמש כערבות לחתימת החוזה זהום מכרז. סכלמסמכי ה נספח א'בהמפורט 
 .הקבלן

למען הסר ספק, ועדת המכרזים לא תדון כלל בהצעה בשל פגם מהותי בערבות  2.3.2
הבנקאית המצורפת אליה, לרבות צירוף ערבות אשר אינו בנוסח הנדרש בכפוף 

, אם הליכי העירייהלדיני המכרזים.  המציע מתחייב, כי הערבות תוארך לבקשת 
 .העירייהיום, וכי הוא יפעל בהתאם לדרישות   90רז לא יסתיימו תוך המכ

ועדת המכרזים תהא רשאית להורות על חילוט הערבות אשר הוגשה בצירוף  2.3.3
הצעת המציע למכרז, כולה או חלקה, לאחר שניתנה הזדמנות למציע להשמיע 

 טענותיו בפני ועדת המכרזים, אם התקיים אחד מאלה:

כרז בעורמה, תכסיסנות או בחוסר ניקיון המציע נהג במהלך המ 2.3.3.1
 כפיים;

המציע מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי  2.3.3.2
 מדויק;

המציע חזר בו מהצעתו למכרז לאחר חלוף המועד להגשת ההצעות  2.3.3.3
 במכרז;

לאחר שהודע למציע בדבר זכייתו במכרז, לא פעל המציע לפי ההוראות  2.3.3.4
י מוקדם להתקשרות עם הזוכה הקבועות במסמכי המכרז שהן תנא

במכרז )כגון: חתימה על חוזה ההתקשרות; המצאת מסמכים אשר 
, נדרשו על פי חוזה ההתקשרות כגון: ערבות להבטחת ביצוע החוזה

   .וכו'( אישור קיום ביטוחים נקי מהסתייגויות

 ;מסמכים נוספים שיש לצרף להצעה .3

המוכיחים באופן ברור את העמידה על המציע לצרף להצעה את כל המסמכים והאישורים 
 בדרישות הסף וכן, בנוסף, המציע יצרף את המסמכים והאישורים הבאים: 

וכן וקורות חיים שלו תעודת השכלה מתאימה של מנהל הפרויקט המוצע מטעמו  3.1
 המלצה/ ות אשר יוכיחו את הניסיון הנדרש.

 ניגוד עניינים והעדר קרבה אסורה 3.2

מועצה לעובד הרשות או לחבר אסורה דבר העדר קרבה בעל המציע לחתום על הצהרה 
 ' ז בנספחבהתאם לנוסח המפורט  התחייבות בדבר העדר ניגוד ענייניםוכן לחתום על 

 ולצרף אותה להצעתו.

 כמפורט להלן: אישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים 3.3

עסקאות חשבון או מיועץ מס על פי חוק -אישור תקף מפקיד השומה, מרואה 3.3.1
, המעיד כי המציע 1976-גופים ציבוריים חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

מנהל פנקסי חשבונות ומנהל רשימות על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך 
 מוסף.

 אישור על ניכוי מס במקור ו/או פטור מכך. 3.3.2
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 תעודה תקפה בדבר היות המציע עוסק מורשה. 3.3.3

 תנאי התקשרות; .4

כנספח , המצ"ב עירייהותנית בחתימה על הסכם התקשרות עם הקבלת הצעת המחיר מ 4.1
 זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו. למכרז  'ב

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 

 לידי הממונה. 'גשמפורט בנספח 

הצעת המחיר תהיה תקפה עד לתום הפרויקט ולא תישא שום ריבית הצמדה ו/או  4.3
 התייקרויות כלשהן.

עד הינו  2020לשנת  הפרויקטמיד עם קבלת הזמנת עבודה . סיום  - לו"ז לביצוע העבודה  4.4
 .ובכל שנה במועד שיקבע 15.8.2020ליום 

 כדי ההתקשרות הסכם על בחתימה ותלרב זה במכרז בזכייה אין כי לכך מודע המציע 4.5
 לבין מטעמו אחר אדם כל או/ו מטעמו משנה ספק או/ו מעובדיו עובד או/ו בינו ליצור

 אשר העובדים כל וכי, שותפות יחסי או מעביד עובד יחסי, מטעמה מי או/ו העירייה
 ווייחשב יהיו, הוא לרבות, זה נוהל נשוא התחייבויותיו ביצוע לצורך ידו על יועסקו

 .שהוא וסוג מין מכל, מעביד עובד יחסי העירייה לבין בינם יהיו ולא בלבד כעובדיו

 או/ו הצמדה ריבית שום תישא ולא חודשים 12 -ל תקפה תהיה המחיר הצעת 4.6
 .כלשהן התייקרויות

 המכרז; מסמכי ורכישת עיון .5

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

 מיום החלבאתר האינטרנט של העירייה ללא תשלום קודם לרכישתם , למכרז הצעות
8.6.2020 . 

 עיריית לפקודת ישולמו אשר ח"ש 500 סך לשלם המציע נדרש במכרז להשתתפות כתנאי 5.2
 התשלום ביצוע על אישור העתק להצעתו לצרף המציע על. המכרז מסמכי עבור, כפר יונה

 .  במכרז ההשתתפות עבור

 על תיפסל הצעתו, לעיל כמפורט המכרז מסמכי את ירכוש לא אשר מציע כי, בזה מובהר 5.3
 על רשומה תהיה המכרז מסמכי רכישת על הקבלה. המכרזים ועדת בפני תידון ולא הסף
, במכרז  המציע שאינו גוף או  גורם  צעותבאמ המכרז מסמכי רכישת. בלבד המציע שם

 . ההצעה לפסילת להביא עלולה

 הגשתה; ומקום ההצעה הגשת מועד .6

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

"(, לא המועד האחרון להגשת ההצעה למכרזבדיוק )" 12:00בשעה  28.6.2020ליום 
 יתקבלו מעטפות מכרז מעבר למועד זה.
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 האמורים הסף בתנאי המציע של עמידותו להוכחת המסמכים כל את להצעה לצרף יש 6.2
, במקור מס ניכוי אישור, / תעודת התאגדותמורשה עוסק תעודת: לרבות, לעיל 1 בסעיף
 ניסיון נדרש לרבות להוכחת ואישורים תעודות, ועסקאות יםספר ניהול על אישור
ואת כל הנספחים המצורפים )אישור קיום ביטוחים יצורף חתום על ידי  ות/המלצ

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

 כל או מציעה זהות בדבר להעיד כדי בו יש אשר סימן כל המכרז מעטפת על לציין אין 6.3
 .3/2020 הינו אשר בלבד המכרז מספר את לציין ויש, אחר כיתוב

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

 . הצעתו

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

 מההצעה; המציע הסתייגויות .7

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

 שיעשה תוספת או התניה, השמטה, שינוי של מקרה בכל כי בזה מובהר, ספק הסר למען 7.2
 העירייה תהא, שהיא וצורה דרך בכל לגביהם הסתייגויות כל או ההצעה במסמכי המציע
 בהסתייגויות לראות: להלן הדרכים מן אחת בכל ולפעול דעתה שיקול להפעיל רשאית
 מהוות הן כאילו בהסתייגויות לראות; המציע הצעת פסילת לכדי המביא מהותי כשינוי

 את לתקן מהמציע ולדרוש לב ובתום הדעת בהיסח נעשה אשר פגם או/ו בלבד טכני פגם
 מהותי פרט או ההצעה מחיר את לשנות כדי אין כאמור שבתיקון ובלבד, ההסתייגויות

 . בה

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

 ;ש מציעיםמפג .8

בבניין העירייה  11:00 בשעה 15.6.2020ם ביויתקיים וכנס הבהרות מפגש מציעים  8.1
 .חובה אינההשתתפות במפגש המציעים  .קומה ב' 1שברחוב שרת 

 והבהרות; שאלות .9

שאלות והבהרות בעניין המכרז יוגשו בכתב בלבד, לכתובת הדוא"ל                    9.1

yona.org.il-yarivm@Kfar   שובה בכתב תישלח לכל . ת 18.6.2020לא יאוחר מתאריך
 .15:00שעה  21.6.2020המשתתפים במכרז עד תאריך 

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

חלק בלתי  יםמהוו עליהן העירייהותשובות  המציעים שאלות מובהר בזה, כי מסמכי 9.3
 נפרד ממסמכי המכרז. 

mailto:yarivm@Kfar-yona.org.il


 
 
 

 3/  2020מס'  ביפוממכרז 
 במוסדות חינוך וציבור פיקוח על עבודות שיפוץ ותוספת בניהוניהול  למתן שרותי

 בשטח השיפוט של עיריית כפר יונה
 מסמכי המכרז

 
 

 
7 

וחותמת חתימה 
 המציע/מורשי חתימה

 

מציע כלשהו במכרז, כי הסתמך בהכנת הצעתו  ה מצדטענכל לא תתקבל מודגש, כי  9.4
. בעירייהגורם כלשהו  דייל , על תשובות שניתנו בעל פה עלעירייהלמכרז זה והגשתה 
 וזאת בכפוף לכך ,מרכז המכרז ניתנו בכתב על ידיאשר תשובות בד מובהר בזאת, כי מל

, לא יהיה כחלק בלתי נפרד ממנה להצעה על ידי המשתתף במכרז צורפו אלה שתשובות
 .כלל וכלל העירייהבתשובות בעל פה כאמור, כדי לחייב את 

 אחריות והחזר הוצאות .10

למציע בקשר עם השתתפותו  העירייה אינה נושאת בכל אחריות להוצאה או נזק שייגרמו 10.1
 במכרז, לרבות בשל אי בחירת הצעתו כזוכה במכרז. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל ההוצאות מכל סוג שהוא הכרוכות בהכנת ההצעה  10.2
למכרז והוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז תחולנה על המשתתף במכרז, אשר לא יהא 

 ן השתתפות במכרז.  זכאי לקבלת החזר הוצאות מכל סוג שהוא בגי

העירייה רשאית לדחות כל אחד מן המועדים הקבועים במסמכי המכרז, לרבות מועד  10.3
ההגשה, ככל שתמצא לנכון ואף מספר פעמים, בהודעה שתישלח בכתב לכל המציעים. 

 אין באמור בסעיף זה כדי להבטיח הענקת אורכה להגשת הצעות.  

יב את העירייה למסור לו את מלוא היקף ידוע למציע כי אין בזכיית המציע כדי לחי 10.4
השירותים, והעירייה תהא רשאית לבצע את העבודות ו/או השירותים נשוא מכרז זה 
בעצמה או באמצעות אחרים ובתוך כך תהא רשאית לפצל את זכיית המציע בין המציעים 

ל האחרים בהתאם לטיב העבודה ו/או אזור ביצועה, והדבר נתון לשיקול דעתה הבלעדי ש
 העירייה ולמציע הזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בגין זאת.

תהא סמכות שיפוטית ייחודית ובלעדית בכל הקשור למכרז  במחוז מרכזלבית המשפט  10.5
 זה. 

 הליך השלמת פרטים ובירור פרטים; .11

תהא רשאית לדרוש מכל אחד מן המציעים, לאחר שלב הגשת ההצעות  ועדת המכרזים 11.1
, לרבות ובין תוך זמן נקוב ,יםחסרו/או אישורים ו/או מסמכים  למכרז, להשלים מידע

על היתר, לצורך בחינת עמידתו של המציע, בתנאי סף, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.  
 המציע יהא להשלים את החסר והנדרש במסגרת הזמן אשר הוקצב לו.  

ת להזמין את תהיה רשאי העירייה לפני בחירת הזוכה במכרז וכחלק מהליך בחירתו 11.2
לצורך בירור פרטים בדבר  על פי שיקול דעתה הבלעדי, כולם או מקצתם,המציעים, 

ם או מידע אשר הוגשו בהצעת המציע, מסמכיביחס ל הסבריםהצעתם, לרבות קבלת 
לטיב הצעת המציע לרבות הוכחת יכולת עמידתו הרלוונטיים לצורך קבלת החלטה ביחס 

 .  של המציע בתנאי הסף

הצעה חסרה במסמכים או במידע מתחייבת לקבל  העירייה, אין אמור לעילעל אף ה 11.3
ביותר או כל הצעה שהיא  הנמוכההצעה הכספית הנדרש למסמכי המכרז, וכן את ה

 רשאית לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא.   העירייהו

 ;בחינת הצעת המחיר .12

שיינתן על  ,ההנחאחוז כ 'דנספח  "הצעת המציע"המציע ינקוב בטופס הצעתו במסמך  12.1
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כמפורט בכל מסמכי המכרז ובהתאם  מעלות הביצוע בפועל אחוז 3.5%שכ"ט בגובה של 
 לכל תנאי חוזה ההתקשרות. 

להזמין  עירייהמוסכם ומפורש כי הצעת המחיר של המציע אינה מהווה התחייבות מצד ה 12.2
 העבודות או את שירותים נשוא המכרז בהיקף כלשהו ובכלל.

 :ע כדלהלןאת הצעת המציותנקד תבחן  מכרזיםועדת ה 12.3

קבל את מלוא הניקוד יביותר  אחוז ההנחה הגבוה(, כאשר 85%הצעת המחיר ) 12.3.1
 והבאה אחריה תקבל ניקוד באופן יחסי להצעת המחיר הזולה ביותר, וכך הלאה.

(  15%במתן שירותי הייעוץ )המציע אשר יעניק את השירותים בפועל, ניסיונו של  12.3.2
 וכדלהלן:

 5% –נים ש 3-5ניסיון 

 10% –שנים  5-10ניסיון 

 15% –שנים ומעלה  10ניסיון 

 ניסיונו של המציע ייבחן בהתאם למסמכים אשר יוגשו על ידי המציע. 12.4

להזמין  העירייהמוסכם ומפורש כי הצעת המחיר של המציע אינה מהווה התחייבות מצד  12.5
 העבודות או את שירותים נשוא המכרז בהיקף כלשהו ובכלל.

 .יננה חייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרתא העירייה 12.6

לשקול במסגרת שיקוליה, בעת בחירת ההצעה הזוכה ו/או תהיה רשאית ועדת המכרזים  12.7
. בתוך ותק ויכולת של המציע כושר ביצוע, ,נוסיוינבחינת הצעות המציעים, את אמינותו, 

ות מקומיות ו/או גופים של רשויכך, תהא רשאית ועדת המכרזים להתחשב בהמלצות 
לשירותים נשוא  דומיםלהם סיפק המציע שירות ו/או עבודות, בעבר או בהווה, ה אחרים

 המכרז. 

ניסיון רע עמו בגין התקשרות  עירייהככל שיתברר ומועמד לזכייה הינו מציע אשר ל 12.8
כי בהתקשרות קודמת אשר ביצע המציע ברשות אחרת קיים  עירייהקודמת או נודע ל

שביעות רצון מטיב השירות אשר ניתן על ידי המציע בעבר, לרבות מעורבותו חוסר 
אחרים  מזמינים ההתקשרות עמו מצד פסקוו/או ה בהליכים משפטיים אשר ננקטו נגדו

רשאית לשקול זאת במסגרת שיקוליה ולהעדיף  העירייהתהא  .בשל חוסר שביעות רצון
סבור כי קיים חשש  עירייהע אשר למציע אחר, אף אם הצעתו תהא גבוהה מזו של המצי

לניסיון רע עמו, וזאת מנימוקים שיירשמו ובכפוף לשימוע אשר ייערך למציע בעל ההצעה 
 הזולה. 

 להצעה; כלליים תנאים .13

 בפרסום אין.  שהיא הצעה כל או ביותר הזולה ההצעה את לקבל מתחייבת העירייה אין 13.1
 השירותים את להזמין ההעיריי של התחייבות משום מחיר הצעת לקבלת בקשה

 .חלקם או כולם המבוקשים

 באמצעים וינקוט בדיקה הטעון כל את ובדק קרא כי המציע מצהיר הצעה בהגשת 13.2
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 .  הדרושים השירותים טיב את לחקור כדי כנחוצים לו הנראים אחרים

 לגביהם הסתייגות כל או בזה המצורפים ההצעה במסמכי שייעשו תוספת  או שינוי כל 13.3
 בחשבון יובא לא, אחרת דרך בכל או לוואי במכתב ובין המסמכים בגוף וספתת י"ע בין

 .   לפסילתה לגרום עלול ואף, ההצעה על דיון בעת

 נוסח ערבות בנקאית –נספח א' 

  לכבוד
  כפר יונה עיריית

 

 ________' מס ערבות:הנדון

 המגיע לתשלום כלפיכם בזה ערבים אנו(, המבקש  –להלן ) ________ לבקשת
ניהול למתן שרותי  3 /2019 'מס מכרז עם המבקש בקשר מאת לכם שיגיע או

 לעיריית כפר יונה ציבורחינוך ובמוסדות  ופיקוח על עבודות שיפוץ ותוספת בניה
 (.₪ חמשת אלפים במלים:) ₪ 5,000 לסכום של עד

צוין בפירוט הסכום אנו נשלם לכם מיד לאחר קבלת דרישתכם בכתב שבה י
 ובלי דרישתכם את לנמק שיהיה עליכם בלי, הצמדה הפרשי בתוספתהנדרש 

 או כלפיכם לחיוב בקשר לחייב לעמוד היכולה כלשהי הגנה טענת כלפיכם לטעון
 החייב. מאת האמור הסכום סילוק את תחילה לדרוש

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

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

כל דרישה על פי ערבות זו,  .כולל 28.9.2020תאריך   עד בתוקף תישאר זו ערבות
ערבות זו אינה ניתנת  צריכה להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר מהמועד הנ"ל.

  ה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.להעבר

 ניתן להפנות באמצעות הפקס: ______________ זו ערבות פי על דרישה

 _____________________ שכתובתו_______________ הבנק לסניףוכן 

 

 ______________ חתימה______________                                  תאריך
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 רותהסכם ההתקש –' בנספח 

 2020ביום  ____ לחודש ____  שנת   כפר יונה עירייתשנערך ונחתם ב

 

 , עיריית כפר יונה   בין:

 ____________________כתובת:    

 ;מצד אחד     "(העירייה)"   

 

 

 ________________________ לבין:

 מ________________________ 

  טל':________________ פקס:_____________ 

 ;מצד שני     "(מפקחה)"  

 

במוסדות  שרותי ניהול ופיקוח על עבודות שיפוץ ותוספת בניהלקבל והעירייה מעוניינת   הואיל;
 המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו ג'בנספח ובהתאם למפורט  חינוך וציבור

 ;)"השירותים"(

במתן ון ועוסק, בין השאר, מצהיר כי הינו בעל הידע והכישורים, והניסי מפקחוה  והואיל;
וכי הינו בעצמו או מי מטעמו מהנדס אזרחי ו/או אדריכל רשום  השירותים נשוא הסכם זה

 ;ורשוי

מעוניין ליתן את הייעוץ  מפקחוה מפקחלקבל את השירותים מאת ה העירייהוברצון  והואיל;
 בהתאם לאמור בהסכם זה;

תיהם והתחייבויותיהם בכל הנוגע למתן וברצון הצדדים לקבוע ולהסדיר את זכויו :והואיל
 השירותים נשוא הסכם זה;

 

 לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 המבוא והנספחים  .1

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. 1.1

 הנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. 1.2
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וש לצורכי הסכם כותרות הסעיפים הינן לצורכי נוחות בלבד ואין ליתן להן כל פיר 1.3
 זה.

 מפקחהצהרות והתחייבויות ה .2

מצהיר כי הוא בעל הידע, הכישורים, המיומנות, הניסיון והאמצעים  מפקחה 2.1
הכלכליים והמקצועיים הדרושים לביצוע השירותים באיכות הגבוהה ובאופן 

 מקצועי, בהתאם להוראות ההסכם.

עוץ במומחיות, מתחייב בזה לספק ולהוציא אל הפועל את שירותי היי מפקחה 2.2
במיומנות, ביעילות, בחריצות ובנאמנות, בהתאם לסטנדרטים המקצועיים הגבוהים 

, ובכפוף להוראות כל דין העירייהבתחום שירותי הייעוץ ולשביעות רצונה המלא של 
 ו/או רשות מוסמכת.

מצהיר, כי הוא מחזיק במלוא הרישיונות וההיתרים, ככל שנדרשים, לצורך  מפקחה 2.3
 ותים.מתן השיר

מתחייב כי בכל מקרה בו יידרש לסיוע מאנשי מקצוע מטעמו הוא יסתייע  מפקחה 2.4
מטעמו אשר יש להם הידע והכישורים הדרושים למתן  ומיומניםבעובדים מקצועיים 

יינתנו  עירייההשירותים באיכות גבוהה ובהתאם להוראות ההסכם וכי השירותים ל
 רק על ידי עובדים ברמה האמורה. 

ההסכם והנספחים לו וכן השירותים שעליו לבצע עבור  פרטיהיר כי מצ מפקחה 2.5
וידועים לו וכי הוא מסכים להם וכי ברורים וידועים לו כל הפרטים  ברורים העירייה

הנוגעים למתן השירות וכי בדק את כל הנסיבות והתנאים הדרושים ו/או המוקדמים 
להוראות הסכם זה. ולא  לביצוע השירות. וכי אין כל מניעה למתן השירות בהתאם

תהיה לו כל טענה בעניין מתן השירות ו/או טענה לפיה אינו יכול ליתן את השירות 
 בהתאם להוראות ההסכם. 

ניתן לאתרו  באופן נגיש וזמין וכי יהיה העירייהלרשות  לעמודמתחייב  מפקחה 2.6
ייתן עדיפות לענייני  מפקחמו בקשר יומיומי מתמיד. הבשעת הצורך ולעמוד ע

 המזמין מעל לעסקיו האחרים. 

מובהר כי השירות מוגדר כניהול ופיקוח צמוד בשטח עפ"י הנחיות המזמין, וכי  2.7
 נות עפ"י הנחיות המזמין.מהשירות כולל טיפול בהגשת חשבונות לרשויות הממ

שבעת רצון ממתן שירותיו  העירייהומוסכם עליו כי ככל שלא תהיה  מפקחידוע ל 2.8
להפסיק את ההתקשרות בכל עת, ולקבוע את  רשאיתהיה ת העירייהכאמור, הרי ש

 היקף ההתקשרות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 

ומוסכם עליו כי אין לו כל בלעדיות במתן שירותים כמפורט בהסכם זה  מפקחידוע ל 2.9
תהא רשאית להפסיק את ההתקשרות בכל עת ולקבוע את היקף  העירייהו עירייהל

 הבלעדי. ההתקשרות בהתאם לשיקול דעתה 

כי השירותים יינתנו במשרדי המזמין, לפי תיאום  מפקחידוע ומוסכם על ה 2.10
 מראש. 

שפ"ע בעירייה, אגף  ו מנהלבמסגרת מתן השירותים הינ מפקחהממונה על ה 2.11



 
 
 

 3/  2020מס'  ביפוממכרז 
 במוסדות חינוך וציבור פיקוח על עבודות שיפוץ ותוספת בניהוניהול  למתן שרותי

 בשטח השיפוט של עיריית כפר יונה
 מסמכי המכרז

 
 

 
12 

וחותמת חתימה 
 המציע/מורשי חתימה

 

 "(. הממונה)להלן: " יריב ממןמר 

מתחייב שכל המסמכים יישמרו על ידו בצורה מסודרת ומעודכנת  מפקחה 2.12
 . העירייהרו לאחר אלא באישור ולא יושמדו ולא יועב

את כל המסמכים או מקצתם,  מפקחתהא זכאית לקבל בכל עת מה העירייה 2.13
 מיד עם דרישתה. 

 העירייהמתחייב לשמור על כל המסמכים שנתקבלו על ידו מאת  מפקחה 2.14
על כל נזק שייגרם לה אם ייעלמו המסמכים ו/או  העירייהלצורך הייעוץ ולשפות את 

 כוונת תחילה ו/או בשגגה.יועברו לצד ג', ב

ו/או מי מטעמו, לא יוסמך ולא יבצע  מפקחלמען הסר ספק מובהר בזאת כי ה 2.15
בלבד  עירייהבמסגרת חוזה זה, פעולות שלטוניות ו/או פעולות המסורות על פי דין ל

 . העירייהו/או כל פעולה שהסמכות לביצועה נתונה לעובד 

ו/או מי מטעמו  מפקחתגלה למידע מכל סוג שהוא אשר י אוכל הנתונים ו/ 2.16
מתחייב לשמור על חיסיון מלא  מפקחבמסגרת מתן שירותי הייעוץ, הינם חסויים, וה

 המצוי בתוכנה. העירייהבכל הקשור למידע פנימי של 

את שירותיו מיד עם מועד החתימה על ההסכם זה,  להתחילמתחייב  מפקחה 2.17
 .  העירייהובתיאום עם 

 

 תקופת ההתקשרות .3

 "(. תקופת ההתקשרות)"חודשים  12ולמשך מיום חתימתו  בתוקףיה חוזה זה יה 3.1

)גזבר וראש  העירייהההתקשרות ובהסכמת מורשי החתימה של  תקופתבתום  3.2
על הארכת  מפקחאופציה חד צדדית להודיע ל עירייה( מראש ובכתב, נתונה לעירייה

 חודשים בהארכה אחת, 12תקופת ההתקשרות, כל פעם לתקופה שלא תעלה על 
 30שנים, זאת בכפוף למתן הודעה בת  5ושסך כל התקופות הנוספות לא יעלו על 

ימים מראש טרם סיום תקופת ההתקשרות. בתקופת האופציה יחולו הוראות חוזה 
 "(.התקופה הנוספתזה )"

רשאית לסיים את ההתקשרות במהלך תקופת ההתקשרות ללא כל  תהיה העירייה 3.3
דעתה הבלעדי. ההתקשרות תגיע לסיומה עם  צורך בנימוק כלשהו, על פי שיקול

השכר עבור השלב שבו  מפקחולאחר שישולם ל העירייהמסירת הודעה על כך על ידי 
 הופסקה העבודה. 

מיד את כל  העירייהלידי  מפקחהגיע הסכם זה לידי סיום מכל סיבה שהיא, יעביר ה 3.4
, וכל נכס אחר המידע וכן כל המסמכים, הדו"חות וכל תוצר שהפיק על פי הסכם זה

אשר מצוי ברשותו או ברשות עובדיו או מי מטעמו או הקשור בו  עירייההשייך ל
או למתן השירותים על פי הסכם זה ובתנאי ששולם השכר עבור השלב  עירייהונוגע ל

 בו הופסקה העבודה.

 ו/או למי מעובדיו לא תהיה בשום מקרה זכות עיכבון במסמכים ו/או נכסים, מפקחל 3.5
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ישירות או  העירייה, בין כזה שהגיע אליו מאת עירייהאחר הקשור השייך ל וכל חומר
או למי שיורו לו, את כל המפורט בסעיף  עירייהיהיה חייב להשיב ל מפקחבעקיפין. ה

 זה, מיד עם סיום ההתקשרות עמו מסיבה כלשהי.

 

 מפקחשכר טרחת ה .4

ה על פי הצעת העירייוקיום כל התחייבויותיו, תשלם  הייעוץבתמורה לשירותי  4.1
אחוז מעלות הפרויקט בפועל על ידי הקבלן )ללא מע"מ( המציע אשר הוגשה למכרז 

 .עבור שירותי ניהול ופיקוח לפי כל דרישות המכרז והחוזה

יובהר כי "עלות הפרויקט" ממנה תיגזר התמורה למפקח תחושב לגבי עבודות  
עבודות מיזוג  ולמעט, קבלניות של שיפוץ ותוספות בנייה עליהן יפקח המפקח בלבד

 אוויר ו/או צביעה וכיוצא בזה.

 על התמורה יתווסף מע"מ כחוק. 4.2

עסקה  חשבון אישור יום, מיום 45בתנאי שוטף + מע"מ  בתוספתהתמורה תשולם  4.3
ומה נעשה  מפקחבפועל על ידי ה בצירוף דו"ח ובו פירוט תכולת העבודה שבוצעה

 "(. מפקחדו"ח הבהם, לידי הממונה )"

להסכם,  'חכנספח מפקח יוכן על גבי קובץ אקסל על פי הטבלה המצורפת דו"ח ה 4.4
ויעודכן בכל עת ויוצג בפני הממונה בעירייה על פי דרישתו ו/או בכל ישיבת עבודה 

 בעניין זה בעירייה.

להפחית  מפקח, ויהיה רשאיאשר את החשבון ודו"ח העירייה יבדוק ויב הממונה 4.5
הבלעדי, את השירותים ו/או השעות  יקול דעתומורה בגין ההזמנה, לפי שמסכום הת

 אשר טרם בוצעו. 

יום ממועד  5תהא עד   העירייהוהגזבר של  עירייהב  הממונהבדיקת החשבון על ידי  4.6
, יגיש העירייהמטעם  הממונה. עם אישור החשבון על ידי מפקחההגשת דו"ח 

 לום. , לצורך ביצוע התשהעירייהחשבונית מס לאישור הגזבר מטעם  מפקחה

 יום בתשלום, לא יהווה הפרת הסכם זה. 14של עד   איחורמובהר בזה, כי  4.7

תנאים מקדמיים לביצוע תשלום כלשהו על חשבון התמורה הינם המצאת כל  4.8
האישורים בהתאם לחוק עסקאות עם גופים ציבוריים, לרבות אישור בדבר ניהול 

לא ימציא  מפקחל שהספרים כדין, חתום על ידי רו"ח או רשויות המס, כנדרש. ככ
אישור תקף בדבר פטור מניכוי מס במקור, קודם לביצוע כל תשלום, ינוכה  עירייהל

 .העירייהמס במקור כדין, מכל סכום שישולם על ידי 

על פי חוזה זה הינה סופית ומוחלטת וכוללת את כל התשלומים  התמורהמוסכם, כי  4.9
ם על פי חוזה זה, לרבות החזר וההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכים במתן שירותי

 הוצאות נסיעות, הוצאות משרדיות, וכל הוצאה אחרת מכל מין וסוג שהוא.

 תהא רשאית לשנות את היקף ההתקשרות בהתאם לצרכיה.  העירייה 4.10

 :אבני דרך לתשלום 4.11
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 תיאור

התמורה 

 ב%

 25% ניהול פרויקט בשלב התכנון

 30% ביקורת המכרז וחוות דעת טכנית

 30% מעקב אחר הביצוע

 10% בדיקה ואישור חשבון סופי

 5% בתום תקופת הבדק

 

100% 

 

 העדר קיום יחסי עובד מעביד .5

יחסי  העירייהאין ולא יהיו בינו ו/או עובדיו לבין כי  מפקחלמען הסר ספק, מצהיר ה 5.1
 מפקחעל ידו ו/או עובדיו תבוצענה על ידו כ שיבוצעווכי השירותים  עובד ומעביד

שכר  העירייהו/או עובדיו לא יהיו זכאים לתבוע ו/או לקבל מ מפקחמאי וכי העצ
עבודה ו/או כל תשלום ו/או זכויות המגיעות לעובד מהמעביד בהתאם לכל דין ו/או 

 נוהג.

ו/או עובדיו לא יהיו  מפקחמבלי לפגוע בכלליות האמור דלעיל מוסכם בזאת כי ה 5.2
כלשהם, לרבות דמי מחלה,  אלייםסוציתנאים  העירייהזכאים לתבוע ולקבל מ

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

בלבד יישא בעצמו ועל  מפקחלעיל, מודגש בזאת כי ה באמורבנוסף ומבלי לפגוע  5.3
ס הכנסה ו/או לכל חשבונו בכל התשלומים שיגיעו ממנו למוסד לביטוח לאומי, למ

 רשות אחרת בגין ביצוע השירותים ו/או ביצוע ההסכם.

בכל התשלומים  ישאבלבד  מפקחומבלי לפגוע באמור לעיל, מודגש בזאת כי ה בנוסף 5.4
המוטלים עליו כמעביד של עובדים לרבות שכר עבודה, תשלומי מס הכנסה, 

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

ו/או מי  מפקחלפיכך, אם יקבע על ידי בית הדין לעבודה או גורם מוסמך אחר כי ה 5.5
כעובדים למרות האמור בהסכם זה ולמרות  עירייהמטעמו  הגישו שירותיהם ל

ו/או  מפקחהסכמתם המודעת ההפוכה של הצדדים מאז ומתמיד, וכי לכן מגיעים ל
מי מטעמו תנאים ו/או זכויות סוציאליות למיניהם כי אז מסכימים הצדדים כי 
השכר שהיה מגיע כעובד הינו בשיעור שכר המינימום הנהוג באותה העת על פי חוק 

 "(.השכר המוסכם כעובד)"

ביום בו תוגש דרישה ו/או תביעה הסותרת הסכם  עירייהיהיה חייב להשיב ל מפקחה 5.6
, את כל התשלומים העודפים העירייהי מי מטעמו הינו עובד שכיר של זה בהן ייטען כ

"( הסכום העודף)" מעל לשכרו המוסכם כעובד, כהגדרתו לעיל העירייהשקיבל מ
 וזאת למפרע בגין כל תקופת העסקה. 

יהיה חייב בהשבתו, כאמור לעיל יישא ריבית פסוקה,  מפקחכל סכום עודף שה 5.7
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לעומת המדד  מפקחיוקר המחיה שביום התשלום לוהפרשי הצמדה למדד הידוע של 
 .עירייההידוע ביום השבת הסכום ל

על  מפקחתהא זכאית לקזז סכומים עודפים כאמור כנגד כל הסכום שיגיע ל העירייה 5.8
פי הסכם זה. או על פי החלטת בית הדין או הגורם המוסמך. וזאת מבלי לגרוע 

 ים המגיעים לו.את יתרת הסכומ מפקחלקבל מן ה העירייהמזכויות 

 איסור הסבת החוזה .6

לא יהיה  מפקחבלבד ועל פי המצגים לעיל, ה מפקחמאחר והסכם זה נערך עם ה 6.1
רשאי 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  העירייהכלשהו מאת זכותו לקבלת תשלום  להמחותלא יהיה רשאי  מפקחה 6.2
וראש  העירייההסכם זה, לאחר, אלא אם קיבל לכך הסכמה בכתב של גזבר 

 .העירייה

אי תגובה או הימנעות מפעולה כלשהי ו/או מהפעלת זכות כלשהי ו/או מתן ארכה על  6.3
, לא יחשבו ולא יתפרשו בשום פנים כוויתור מצדה ו/או כעובדות העירייהידי 

יעה ו/או השתק מחמת התנהגותה, ושום זכות ו/או יתרון מנ העירייההיוצרות כנגד 
 לא יגרעו מחמת כך. עירייהשיש ל

כל שינוי ו/או תוספת להסכם זה יש לעורכם בכתב ולהחתים כדין את הצדדים  6.4
להסכם זה וכל שינוי ו/או תוספת שלא ייעשו בכתב לא יהיה להם כל ערך וכל תוקף 

 מחייב.

 יניםשמירת סודיות ומניעת ניגוד עני .7

מתחייב כי הוא ו/או מי מטעמו ישמרו על סודיות מלאה של כל ענין ו/או  מפקחה 7.1
מידע שיועבר אליו ו/או מי מטעמו בקשר לביצוע הסכם זה וכן לא יפעל בכל דרך 

 העלולה לסכל  מטרת הסכם זה הן במישרין והן בעקיפין. 

מתן  לא יהיה רשאי למסור מידע כלשהו, בכל נושא הנמצא במסגרת מפקחה 7.2
, לכל אדם עירייהו/או שהגיע לידיעתו במסגרת מתן השירותים ל עירייההשירותים ל

יפנה  –. בכל מקרה של ספק העירייה, ללא אישור מפורש ובכתב מאת העירייהשאינו 
 על מנת לקבל הוראותיה בקשר לסודיות המידע. עירייהליועצת המשפטית ל מפקחה

שלא לבצע עבור אותם גורמים  מפקחייב האישור כאמור, מתח ליתן העירייהסירבה  7.3
 את השירותים ולהפסיק כל קשר עימם.

האמור לעיל יחול אף לאחר תום תקופת ההסכם, לצמיתות. בכל הנוגע לשמירה על  7.4
 הסודיות ולתקופה של שנתיים בכל הנוגע לניגוד עניינים. 

ין יהיה רשאי לספק שירותי ייעוץ ללקוחות אחרים וא מפקחבתקופת ההסכם ה  7.5
 עירייהבהתקשרותו בהסכם זה כדי להוות בלעדיות כלשהי עבור אספקת שירותים ל

לא יהיה רשאי לספק שירותים מקצועיים שיש בהם  מפקחבלבד. יחד עם זאת ה
. ככל שקיים ספק בדבר העירייהמשום ניגוד עניינים עם השירותים המוזמנים על ידי 

ל כך לממונה ולא יספק שירותים להודיע ע מפקחקיומו של ניגוד עניינים חייב ה
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לגורמים אחרים אלא אם יקבל אישור מוקדם חתום על ידי הממונה ובכפוף לתנאים 
 הנקובים באישור.

והן על צוות עובדיו ו/או מי ממועסקיו ו/או  מפקחכל הוראות סעיף זה יחולו הן על ה 7.6
 מי מטעמו.

מהן תיחשב כהפרה  כל הוראות סעיף זה הינם תנאים יסודיים והפרה של ולו אחת 7.7
 יסודית של הסכם זה.

 וקניין רוחני יוצריםזכויות  .8

על פי חוזה זה הינם קניין  מפקחעל ידי ה עירייהכל תוצרי השירותים הניתנים ל 8.1
בה למטרותיה לפי שיקול דעתה, ואף  להשתמשורכושה והיא תהיה זכאית  העירייה

ום זכות יוצרים ו/או ש מפקחיוסיף לעבודה כלשהי לא יהיו ל מפקחבכל תוספת שה
 כל זכות משפטית אחרת הראויה לתמורה כלשהי מעבר לתמורה על פי הסכם זה.

מוותר בזאת, באופן בלתי חוזר, על כל סעד ביחס לשימוש בכל חומר שהוכן  מפקחה 8.2
מי מטעמו, מכל סוג ומין שהוא, ומכל  ידי לעאו  העירייהבהתאם לחוזה זה על ידי 
 יוצרים, זכות מוסרית או זכויות בקניין רוחני אחר.עילה שהיא לרבות זכויות 

 הפרות וסעדים .9

תנאים יסודיים והפרה של ולו אחת מהן תיחשב כהפרה  הינםכל הוראות הסכם זה  9.1
 יסודית של הסכם זה. 

ימים ממועד שפנתה אליו  3תיקן את ההפרה תוך  ולאהפרה יסודית  מפקחהפר ה 9.2
בל כל סעד ותרופה משפטית ככל שייראו לתבוע ולק העירייה, תהיה רשאית העירייה

 בנסיבות המקרה.

 וביטוח נזיקין .10

מכל סוג ומכל מין שיגרמו כתוצאה מן  ונזקאחראי לכל אבדן  מפקחה 10.1
 השירותים המבוצעים על ידו 

, בין במישרין ובין עירייהבגין כל נזק שייגרם ל העירייהיפצה את  מפקחה 10.2
יותו ו/או העדר שקידה מצידו ו/או בעקיפין, כתוצאה מרשלנותו ו/או חוסר מומח

 עקב אי מילוי חלק מהתחייבויותיו על פי הסכם זה.

על כל ו/או מי מטעמה  העירייהמתחייב בזאת לפצות ולשפות את  מפקחה 10.3
, או נגד כל מי האו דרישה, בכל עילה שהיא שתוגש נגדו/נזק בגין כל תביעה 

ההוצאות המשפטיות  זה, לרבות הסכם, בקשר עם הושולחי ה, שלוחיהמעובדי
 .עקב כךו/או מי מטעמה  עירייהלבמלואן שייגרמו או שיהיו עלולות להיגרם 

בגין כל נזק ו/או מי מטעמה  העירייהישפה ו/או יפצה את  מפקחהבנוסף,  10.4
ו/או הזנחה במילוי חובתו המקצועית.  מפקחשיגרם עקב שגיאה מקצועית של ה

של רשלנות שיתגלה לאחר תום תקופת תחול גם לגבי כל מקרה  מפקחאחריותו של ה
 . הסכםה

, מכל אחריות מי מטעמה ו/או כל הו/או עובדי העירייהפוטר את  מפקחה 10.5
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 .פי הדין-ו/או על כאמור בהסכם זה מפקחשהם באחריותו של הלכל אובדן ו/או נזק, 

על כל סכום שיאלצו לשלם בשל תביעה בגין נזק  העירייהאת  ישפה מפקחה 10.6
 ים המתוארים לעיל. כל שהוא מן הנזק

בגין נזקים האמורים  מפקחנוסף ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, יבטח ה 10.7
אישור קיום  עירייהוהוא ימציא ל מפקחבמסגרת, כאשר הוצאות הביטוח יחולו על ה

 . למסמכי המכרז 'הכנספח ביטוחים בנוסח המצורף 

, מתחייב לבטח את עצמו בכל הביטוחים הרלוונטיים להסכם זה מפקחה 10.8
צד שלישי וביטוח מעבידים בגבולות אחריות  לרבות ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח

  '.הבנספח המפורטים 

הבטוחים יהיו בתוקף בכל עת שחוזה העבודה בין הצדדים בתוקף ואילו  10.9
ביטוח אחריות מיקצועית יהיה בתוקף לכל תקופה נוספת המוטלת על המפקח 

בגין  ות לאחר סיום ההתקשרות בין הצדדים שנים נוספ 4אחריות לפי דין מינימום 
תופיע כמוטבת בפוליסת  העירייהנזקים אפשריים לחברה ו/או לצד שלישי, כאשר 

כי הפוליסות תהיינה בתוקף במשך כל הזמן בו עלולים  מפקחכן מתחייב ההביטוח. 
 להתרחש מקרי הביטוח המתוארים לעיל.

ביטול זכות השבוב של יףהאמורות ייקבע סע בפוליסותכי  מתחייב מפקחה 10.10
 המבטחים כנגד העיריה 

טרם  העירייהמובהר ומוסכם, כי פוליסת הביטוח כאמור טעונה אישור  10.11
 תחילת ההתקשרות על פי הסכם זה. 

 מפקחמובהר ומוסכם, כי אין בעריכת הביטוחים בכדי לפטור את ה 10.12
 מאחריותו על פי כל דין. 

אשר יכלול בין השאר: אישור מחברת הביטוח,  עירייהימציא ל מפקחה 10.13
אישור של הפרמיות ששולמו, ואישור שבכל מקרה של שינוי ו/או ביטול הפוליסות, 

יום מיום מתן ההודעה על כך  60השינוי ו/או הביטול לא יכנסו לתוקף בטרם חלפו 
 .עירייהבמכתב רשום גם ל

רשאי לבצע  מפקחהביטוחים הנזכרים לעיל הינן דרישות מינימום בלבד וה 10.14
 חים נוספים כראות עיניו, על מנת לכסות אחריותו כנזכר בסעיף האחריות לעיל.ביטו

מאחריות כלשהי בגין נזק כלשהו  מפקחאין בסעיף זה כדי לשחרר את ה 10.15
 המכוסה או שאינו מכוסה בפוליסת הביטוח.

 על פי סעיף זה כוללות עובדיו ויועציו, ו/או כל מי מטעמו. מפקחחובות ה 10.16

' בפוליסה. הפוליסה תכלול סעיף המונע אחריות צולבת תופיע כצד ג העירייה 10.17
 .העירייהלחובת 

 ערבות ביצוע .11

לרבות מתן השירותים וביצוע  מפקחהמילוי כל התחייבויותיו של להבטחת  11.1
ערבות בנקאית עם מועד חתימת החוזה  מפקחהעבודות נשוא חוזה זה ימציא ה
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למכרז  'ונספח צורף שבנוסח  העירייהאוטונומית בלתי מותנית, ערוכה לטובת 
כשהיא צמודה למדד המחירים לצרכן ש"ח  00010,בסך של , "(ערבות ביצוע)"

ין זה יהמתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כאשר המדד הבסיסי לענ
שיעור בסכום/יהיה מדד שהיה ידוע במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ושתהיה 

 .מכרזכמצוין ב

כמבואר לעיל הינה תנאי מוקדם רתה במכרז וכהגד הביצוע מסירת ערבות 11.2
תוקף הערבות הבנקאית יהיה למשך כל תקופת  חוזה זה. וקפווהכרחי לת
והיא  שלושה חודשים מיום חתימה על הסכם ובתוספתשתחילתה  ההתקשרות

 .בהתאם לכל תקופת התקשרות נוספת וככל שיידרשתוארך 

המנהל או מי מטעם  ע"י אישורקבלת לאחר  מפקחלהערבות כאמור תוחזר  11.3
בדבר סיום מתן השירותים ו/או ביצוע העבודות לעיל לשביעות רצונה  העירייה

 .העירייההמלא של 

תהא רשאית לחלט את הערבות הנ"ל במלואה או חלק ממנה בכל  העירייה 11.4
התראה  מפקח, ובלבד שניתנה למפקחמקרה של הפרה יסודית של החוזה מצד ה

לא תיקן את ההפרה בתוך הזמן  מפקחהפרה והבכתב של שבוע ימים לתיקון ה
הנקוב בהתראה כאמור. הסכום שיחולט יחשב כפיצוי קבוע ומוסכם מראש בין 

 הצדדים.

אין בחילוט הערבות על פי האמור בסעיף זה לעיל כדי לגרוע מכל זכות של  11.5
לתבוע פיצויים נוספים ומשלימים בגין הנזקים אשר ייגרמו לה בפועל  העירייה

מן ההפרה או מכל תרופה אחרת המגיעה לה על פי חוזה זה או על פי כל דין כתוצאה 
-בשל הפרת החוזה, לרבות מכוח חוק החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם(, תשל"א

1970. 

ערבות חדשה או ישלים  מפקחחולט סכום הערבות או חלק ממנו, ימציא ה 11.6
, אי העירייהאת יתרתה עד גובה סכום הערבות המקורי מיד עם דרישה מאת 

השלמת סכום הערבות כאמור יהווה הפרה מהותית של חוזה זה ומהווה תנאי 
 על פי חוזה זה.  מפקחמוקדם לתשלום התמורה ל

הוצאות ביחס לערבות הביצוע כאמור, וכן כל למען הסר ספק מובהר בזה כי  11.7
   בלבד.  מפקחההוצאה כלשהי, תהיה על חשבון 

 על זכויות  ויתור .12

בסמכות כלשהי מהסמכויות, או בזכות כלשהי מהזכויות  יההעיריהשתמשה  12.1
שהוקנו לה בהסכם זה לרבות ביטול ההסכם, כולו או מקצתו, או הפסיקה את 

בגלל  העירייהעילת תביעה כלשהי נגד  מפקחביצועו, כולו או מקצתו, לא יהיה ל
ביטול ההסכם, הפסקה בביצועו או סיבה אחרת ובלבד שהדבר נעשה בהתאם 

לא יהיה זכאי לתבוע פיצוי או תשלום כלשהו בעד נזק,   מפקחות הסכם זה והלהורא
פגיעה במוניטין או הפסד העלולים להיגרם כתוצאה מסיבת הביטול, ההפסקה או 

 הסיבה האחרת.

, בכל אחד העירייהלפי הסכם זה תהיה רשאית  העירייהמבלי לגרוע מזכויות  12.2
את ביצוע המשך השירותים לאחר  למסור לעילמהמקרים של ביטול ההסכם כאמור 



 
 
 

 3/  2020מס'  ביפוממכרז 
 במוסדות חינוך וציבור פיקוח על עבודות שיפוץ ותוספת בניהוניהול  למתן שרותי

 בשטח השיפוט של עיריית כפר יונה
 מסמכי המכרז

 
 

 
19 

וחותמת חתימה 
 המציע/מורשי חתימה

 

 מפקח, ועצם חתימתו של המפקחולהשתמש ללא הגבלה בשירותים שנעשו על ידי ה
 על הסכם זה מהווה הסכמה לכך.

 שונות .13

הנתונות לה על  מהזכויות כלשהי באיחור, זכות אכפה, או העירייהלא אכפה  13.1
או בכך ויתור על מסוים או בסדרת מקרים, לא יר פי ההסכם ו/או על פי דין, במקרה

 העירייההאמורה ו/או על זכויות אחרות כלשהן. מבלי לגרוע מזכותה של  הזכות
כאמור בסעיף זה, מובהר, כי ארכה ו/או דחייה ו/או ויתור על זכויות ו/או שינוי 

 מתנאי ההסכם לא יהיו בני תוקף, אלא אם יינתנו מראש ובכתב על ידי הצדדים.

תקיים כאישיות משפטית או ננקטו נגדו מלה מפקחאם חס וחלילה חדל ה 13.2
 הליכי פירוק, ייחשב ההסכם הזה כאילו בוטל.

הסמכות המקומית בכל המחלוקות שיתגלו בין הצדדים בקשר עם הסכם זה  13.3
 בלבד, על פי סמכותם העניינית. מרכזתהיה אך ורק לבתי המשפט המוסמכים במחוז 

 כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא להסכם זה. 13.4

עה שתשלח על ידי אחד הצדדים למשנהו, תחשב כאילו הגיעה כל הוד 13.5
 72כעבור  –ביום המסירה, אם נשלחה בדואר רשום  –לתעודתה, אם נמסרה ביד 

תוך יום עסקים אחד מקבלת אישור  –שעות מעת המסירה ואם נשלחה בפקסימיליה 
 על העברתה התקינה.

 ולראיה באנו על החתום:

 

_______________________      ________________ 

  מפקחה        העירייה               
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 תיאור השירותים –' גנספח 

שרותי ניהול ופיקוח בתחום ההנדסה האזרחית ברחבי מתן על פי הסכם זה כוללים  המפקחשירותי 
ירותי הכנת מתן ש פ הזמנות עבודה מאושרות כדין על ידי מורשי החתימה בעירייה, וכןע" העירייה

 כמפורט להלן: מסמכי מכרז, הכנת כתבי כמויות/אומדנים, 
 

 היקף שירותי ניהול  .1

באתר הפרויקט על מנת לעמוד על התנאים  פיקוח צמוד הכולל ביקורים על בסיס יומי 1.1
 המיוחדים של האתר וסביבתו.

 צוג המזמינה, בהשתתפותה או בלעדיה. בבירור הפרוגראמה עם המתכנן והיועצים.יי 1.2

לבעיות החוקיות  תתפות בבירור ברשויות המוסמכות או גורמים אחרים בקשרהש 1.3
 יקט או בקבלת אישור הרשויות הנ"ל.בתכנון וביצוע הפרו והאחרת, הכרוכות

 עקב אחר הטיפול וקבלת אישורי הרשויות הנ"ל.מ 1.4

עריכת לוח זמנים לתכנון ומסירת תכניות ומעקב אחרי התקדמות התכנון של המתכננים  1.5
 ועצים.והי

השתתפות בבדיקת תכניות המתכננים והיועצים על מנת לוודא את התאמתן והשלמתן  1.6
האחת את השנייה. ייעוץ  למתכנן וליועצים ביחס לשיטה וכתבי הכמויות, מיוחדים או 

 הפרויקט.סטנדרטיים, בהתאם לתנאיו המיוחדים של  

ינה, ובחינת המסמכים תיאום ושיתוף בין המתכננים, היועצים והיועץ המשפטי של המזמ 1.7
 מבחינה מקצועית ומנהלית.

 בדיקת האומדן התקציבי במידה ויוכן ע"י המתכננים והיועצים וחוות דעת אודותיהם. 1.8

אחת  במשך כל תקופת ביצוע הפרויקט, עדכון התקציב שמירה על המסגרת התקציבית 1.9
הסטייה  במקרה של סטיות ממנו ודיווח  לחברה, כולל מקור לשבוע למנהל אגף שפ"ע,

 וסיבתה.

מעקב אחר התקדמות הביצוע בהתאם ללוח זמנים מוסכם ודיווח למזמינה. הקפדה על  1.10
ודיווח במקרה חריגה מלוח הזמנים המוסכם, תוך  הקבלניםמנים על ידי  זקיום לוח 

שיש לנקוט בעתיד בכדי להימנע והמלצות לגבי הצעדים ונימוק גורם הסטייה פירוט 
 מחריגות נוספות.

לשם הבטחת השתלבות נכונה של בעלי  ,פעמיים בשבוע ,ישיבות תיאום קבועות עריכת 1.11
ינת לוח זמנים, לרבות המקצוע שונים במערכות הביצוע השונות,  מבחינה מקצועית ומבח

 .לאגף שפ"ע בעירייהדיווח סיכום בכתב 
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דיווח מפורט ושוטף למזמינה אודות ביצוע הפרויקט, התקדמות העבודה ולוח זמנים,  1.12
 חירים והמסגרת  התקציבית.מ

 העברת חשבונות לצורך קבלת כספים ממשרדי הממשלה וגופים מתקצבים שונים. 1.13

ביצוע סיור וסקר ליקויים בכלל המוסדות: בתי ספר, גנ"י, מגרשים, אולמות, מוסדות  1.14
ציבור, בניין העירייה, מועדונים, גנים, מרכז קהילתי, פעוטונים וכלל מוסדות הציבור 

 רחבי העיר.והחינוך ב

עריכת תכנית עבודה מסודרת על פי לוח זמנים וחלוקת עבודה בין קבלנים בהתאם לסקר  1.15
 הליקויים.

 היקף שירותי הפיקוח .2

 

 .ויקט באתר הבניהפיקוח וביצוע קבוע ומתמיד )יומי( על ביצוע והתקדמות הפר 2.1

ות ן פיקוח על טיב העבודנפיקוח על טיב החומרים והמוצרים בהתאם להוראות המתכ 2.2
 המבוצעות באתר הפרויקט ובבתי המלאכה, בהתאם לתכניות ולהוראות המתכנן.

, ורישום המידות מפקחמדידה ואישור כמויות חלקי הפרויקט שבוצעו בתיאום עם נציג ה 2.3
 והשינויים בהעתקי התכניות.הסופיות 

בקשר לביצוע הפרויקט, בהתאם לתכניות ולהוראות  מפקחמתן הסברים והוראות ל 2.4
 .המתכנן

 .מפקחניהול העבודה ורישום כל המתרחש בפרויקט, והחתמת נציג ה 2.5

דיווח  דיווח שוטף למזמינה על רמת הביצוע, התקדמותו והבעיות המתעוררות במהלכו. 2.6
 יומי למנהל אגף שפ"ע

בקשר עם ביצוע הפרויקט, לרבות הופעה  מפקחייעוץ והשתתפות בברור וסכסוכים עם ה 2.7
 כעד בפני משפט וברורים.

, בהתאם להסכם, על סמך מפקחואישור החשבונות החלקיים והסופיים של ה בדיקה 2.8

 והתאמתם לביצוע. מפקחשל עבודות ה  As-madeמדידה ואישור הכמויות.  בדיקת 

 .מפקחקבלת הפרויקט המושלם בשיתוף עם המתכנן ויועצים לאחר סיום כל עבודות ה 2.9

שעת הקבלה, פיקוח על ב מפקחרישום התיקונים, ההשלמות והשיפורים הנדרשים מה 2.10
 מפקחביצועם וקבלתו הסופית  של הפרויקט. בדיקת חשבונות חלקיים וסופיים של ה

 בהתאם להסכם.

, רישום התיקונים הדרושים בתום מפקחבדיקת הפרויקט במשך תקופת הבדק של ה 2.11
תקופת המבדק,  פיקוח על ביצועם ואישור סופי של גמר החוזה לאחר ביצוע התיקונים 

 פת הבדק.בתום תקו

 ייצוג המזמין במקרה הצורך בכל בירור משפט ו/או אחר בפני הרשויות. 2.12
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שמירה על המסגרת התקציבית במשך כל תקופת ביצוע הפרויקט, עדכון התקציב במקרה  2.13
 של סטיות ממנו ודיווח  לחברה, כולל מקור הסטייה וסיבתה.

מינה. הקפדה על מעקב אחר התקדמות הביצוע בהתאם ללוח זמנים מוסכם ודיווח למז 2.14
קיום לוח זמנים על ידי  המצעים ודיווח במקרה חריגה מלוח הזמנים המוסכם, תוך 

שיש לנקוט בעתיד בכדי להימנע פירוט ונימוק גורם הסטייה והמלצות לגבי הצעדים 
 מחריגות נוספות.

עריכת ישיבות תיאום קבועות לשם הבטחת השתלבות נכונה של בעלי המקצוע השונים  2.15
הביצוע השונות, מבחינה מקצועית ומבחינת לוח זמנים, לרבות סיכום בכתב  במערכות

 ודיווח למזמינה.

דמות העבודה למזמינה אודות ביצוע הפרויקט, התקאחת לשבוע דיווח מפורט ושוטף  2.16
 והמסגרת  התקציבית.ולוח זמנים, המחיר 

 ם.העברת חשבונות לצורך קבלת כספים ממשרדי הממשלה וגופים מתקצבים שוני 2.17

ביצוע דיוני סטאטוס עבודות פעמיים בשבוע בראשות מנהל אגף שפ"ע או מנכ"ל  2.18
 העירייה.

קבלת דו"ח ליקויים ממעבדה מוסמכת ויועץ בטיחות ובניית תכנית עבודה לקבלנים  2.19
 לטיפול בהם )אולמות, מגרשים ומוסדות ציבור למיניהם(.

רד. אין להוציא חשבוניות דרישה מהקבלן הוצאת חשבוניות פרטניות על כל פרויקט בנפ 2.20
 כלליות או על כמה פרויקטים.

 הכנת מכרז, ביקורת המכרז וחוות דעת טכנית. )במקרה רלוונטי של מכרז(. .3

אישורם אצל המזמין, לרבות הכנת/ בדיקת כתבי כמויות, הכנת מסמכי המכרז ו 3.1
להתקשרות  בהסכמים בין המזמין לקבלנים הסכם  העובדות תיאורים טכניים של 

 תקשרות ביניהם.הה

רור מיון, ודרוג הצעות הקבלנים ומתן חוות דעת טכנית בכתב לועדת מכרזים ביחס ב 3.2
אומדן מפורט ומנומק לצורך השוואתו להצעות.  והכנת  הגשת להצעותיהם, כולל 

 המתכנן ישתתף בישיבות ועדת המכרזים אם יזומן ללא תיאום נוסף. 

בלנים שהתקבלו, תוך בדיקה באם המציע ביקורת פורמאלית וחשבונאית של הצעות הק 3.3
 קיים את כל תנאי המכרז.

יתוח הצעות הקבלנים, עריכת טבלת השוואה של הצעותיהם, והערכת המתכנן תוך ציון נ 3.4
 .באם היו מתנאי המכרז סטיות 

 .לקבלןחוות דעת מקצועית בגין מסירת העבודה  3.5

 ררו, ככל והתעוררו.אחד או יותר לבירור בעיות שהתעו קבלןניהול משא ומתן עם  3.6

בתיאום עם היועץ המשפטי של  מפקחעריכת הצד המנהלי והטכני של החוזה עם ה 3.7
 המזמינה.



 
 
 

 3/  2020מס'  ביפוממכרז 
 במוסדות חינוך וציבור פיקוח על עבודות שיפוץ ותוספת בניהוניהול  למתן שרותי

 בשטח השיפוט של עיריית כפר יונה
 מסמכי המכרז

 
 

 
23 

וחותמת חתימה 
 המציע/מורשי חתימה

 

 מפקחעדכון האומדן התקציבי בהתאם להוצאות המכרז, טיפול בחתימת החוזה עם ה 3.8
 וקביעת מסגרת תקציבית בהתאם.
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 הצעת המחיר -' דנספח 

_ ___________________________________[ _המציע ומספר זהות/תאגידהח"מ ]שם אנו  .1
מצהירים ומאשרים בזאת, כי הבנו את כל האמור במסמכי ההזמנה והגשנו את הצעתנו בהתאם, 
כי אנו מסכימים לכל האמור  ולא נציג תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה, 

 ואנו מוותרים מראש על טענות כאמור. 

צעתנו זו עונה על כל הדרישות הנדרשות וכי אנו מקבלים על עצמנו את אנו מצהירים, כי ה .2
התחייבויות לספק את השירות לשביעות רצונה המלא של המועצה, וכי אין כל מניעה חוקית 

 ;במתן השירותים על ידינו

אנו מצהירים בזה, כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים וכי הצעתנו  .3
 ה סופית ולא נהיה רשאים לדרוש תוספת מחירים כלשהי מעבר להצעתנו. הינה הצע

יום מהמועד  120הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול ו/או לשינוי ותהא תקפה במשך  .4
האחרון להגשת ההצעות או לתקופה נוספת בהתאם להארכת המועד להגשת הצעות, בהתאם 

 לסמכות המועצה. 

צעתנו היא בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו אנו מסכימים, כי ה .5
מוגשת ההצעה, כי אנו רשאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין כל מניעה על פי כל דין 

 או הסכם לחתימתנו על הצעה זו. 

 אנו מצרפים להצעתנו את כל המסמכים והאישורים הנדרשים הרלוונטיים להצעתנו וברור לנו כי .6
 ככל שיחסרו מסמכים או הוגשו מסמכים שגויים יהיה בכך כדי לפסול את הצעתנו. 

לשון יחיד גם לשון רבים במשמע ולהיפך, ולשון זכר גם לשון נקבה במשמע ולהיפך, בהצהרה זו  .7
 הכל לפי המקרה.

 
 

עבור מתן שירותי ניהול ופיקוח לפי כל דרישות המכרז וההסכם וכן 
 :למכרז, אבקש ג'נספח כמפורט במפרט השירותים 

 

 

 
 

אחוז מעלות הפרויקט בפועל על ידי הקבלן 
)ללא מע"מ( עבור שירותי ניהול ופיקוח לפי כל 

 דרישות המכרז והחוזה

לא יתקבל  –הנחהאחוז  –הצעת המציע 
 אחוז תוספת.

 
 )שלושה וחצי אחוזים( 3.5%

 
 

 הנחה_________ %



 
 
 

 3/  2020מס'  ביפוממכרז 
 במוסדות חינוך וציבור פיקוח על עבודות שיפוץ ותוספת בניהוניהול  למתן שרותי

 בשטח השיפוט של עיריית כפר יונה
 מסמכי המכרז

 
 

 
25 

וחותמת חתימה 
 המציע/מורשי חתימה

 

 

 מפקחאישור לעריכת ביטוחי ה –   ח ה'נספ

             _______תאריך: 

 לכבוד

 

 )להלן: " הרשות " ( עיריית כפר יונה 

 

 אישור עריכת ביטוח ע"ש ...................... )להלן: "המבוטח"(    הנדון:
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 ערבות ביצוע –' ונספח 

 לזוכה )צמודה( אוטונומית ערבות בנקאית נוסח

 " ביצוע"ערבות 

  לכבוד

  יית כפר יונהעיר

 

מצ"ב כתב ערבות בנקאית מס' ___________________ של 
בנק_______________ על פיו הננו ערבים כלפיכם ערבות מוחלטת ובלתי 

 ₪ 10,000מותנת בכל תנאי לסילוק כל סכום שתדרשו מאיתנו עד לסך כולל של 
יב", שייקרא להלן "החי _____________ המגיע או העשוי להגיע לכם מאת: 

למתן שרותי ניהול ופיקוח על עבודות שיפוץ  3/2020: רז פומבי מסמכעם בקשר 
 .בשטח השיפוט של עיריית כפר יונה ותוספת בניה במוסדות חינוך וציבור

סכום זה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י 
 דה שלהלן:המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, בתנאי ההצמ הלשכה

שהתפרסם    2020_________   "המדד היסודי" לעניין ערבות זו, יהא מדד חודש
 לחודש שלאחריו )או בסמוך למועד זה(, בשיעור ______ נקודות. 15 -ב 

"המדד החדש" לעניין ערבות זו, יהא המדד שיפורסם לאחרונה וקודם לקבלת 
 דרישתכם על פי ערבות זו.

בות זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי המדד החדש הפרשי ההצמדה לעניין ער
עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה הסכום השווה למכפלת ההפרש 
בין המדד החדש לבין המדד היסודי בסכום הערבות, מחולק במדד היסודי. אם 
המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב 

 בות, כולל כל הפרשי הצמדה.בדרישתכם עד לסכום הער

אנו נשלם לכם מיד לאחר קבלת דרישתכם בכתב שבה יצוין בפירוט הסכום 
הנדרש כמפורט להלן וזאת מבלי שתהיו חייבים לבסס דרישתכם או לדרוש 
תחילה מאת החייב בתנאי שהסכום הכולל שיהא עלינו לשלם על פי ערבותנו זו 

 .₪ 10,000לא יעלה על סך 

סיום ממועד  חודשים 3 בתוקפה תישאר זו עד ערבות אר בתוקפהערבות זו תיש
 . תקופת ההתקשרות

כל דרישה על פי ערבות זו, צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהמועד 
 הנ"ל.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.

_____________________ 

 חתימה וחותמת הבנק                 
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 העירייה והעדר ניגוד עניינים לחבר או העירייה לעובד קרבה העדר בדבר הצהרה-' זנספח 

 מביאה בזאת לידיעת כל מציע את הוראות הסעיפים הבאים: כפר יונהת ייירע

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

אמורים חלק העולה מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מה חבר ")א( .א
 לאחיו, או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, וברו על עשרה אחוזים בהונו או

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

ללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור כה של 12זהה קיימת גם בכלל  הוראה
 (.3114ות המקומיות )י.פ. תשמ"ד עמ' וירשב

רייה לא יהיה נוגע מעונין במישרין עילפקודת העיריות קובע כי פקיד או עובד  174ף עיס .ב
או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן זוגו או שותפו או סוכנו בשום חוזה שנעשה עם 

 ם עבודה המבוצעת למענה.ושבהעירייה ו

, תפחתישודיע בהצהרה שבסמך אם יש או אין לך קרבה מלהבקש לכך הנך מת םהתאב
 לפי ההגדות דלעיל, עם חבר מועצה כלשהו, או עם עובד עירייה.

 זו הינה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. הצהרה   

( 3א' )122וראות סעיף המ אמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרטבין א
מחבריה ובאישור שר הפנים  2/3ייה ברוב של ת העירמועצלפקודת העיריות, לפיהן 

נ"ל ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ( הא' )א122יר התקשרות לפי סעיף תלה תרשאי
 ברשומות.

 הצהרה       

, כפר יונהיית ריעידי -ם עלספורש ח"מ ____________________ המעונין להשתתף במכרזהני א
 מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:

 אמור לעיל והנני מצהיר:י את התקרא .1

בן או בת, אח או אחות ואף לא , ורההאין לי: בן זוג,  כפר יונהת עיריית צמוע חברי בין א()
 סוכן או שותף.

מאלה המוגדרים  ד אחלשבשליטתי ואשר באמצעותו הגשתי את הצעתי, אין  דיגאתב ב()
ואין אחד , יםחואו ברון הוב אחוזים 10ר לעיל חלק העולה על כאמובמונח "קרוב" 

 ו עובד אחראי. א מהמנויים לעיל מכהן בו כמנהל

 זוג, שותף או סוכן העובד בעירייה.-ין לי  בןא ג()

רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה  היהלי כי ועדת המכרזים של העירייה תע דוי .2
 ור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.כאמ משפחתית

נו היו ז נים ומלאים, והאמור בהצהרהכוים שמסרתי לעיל הינם נהיר בזאת כי הפרטמצ יאנ .3
 .אמת

 ה באתי על החתום: ילראו 
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 ך: __________יראמת המציע: _______________  תי_______________  חת  ציע:מם הש
 בכל מקרה בו קיים חשש לניגוד עניינים תכריע דעת יועמ"ש העירייה בכפוף לנוהלי משרד הפנים. *

 דו"ח מפקח –דוגמא לטבלת אקסל  –' נספח ח
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

סוג 
 מוסד

שם 
/ מוס"ח
מבנה 
 ציבור

שם 
 המקום

מיקום 
 הליקוי

תיאור 
 הליקוי

מבקש  
  העבודה

 הערות סיבה

             

             

             

             

             

             


