
 

 

 

 

 
 
 

 כפר יונה עיריית
 
 
 

 09/2021פומבי מס'  מכרז
אספקה, התקנה ואחזקה למערכות אזעקה ולחצני שירותי 

 מצוקה במוסדות חינוך ומבני ציבור
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 הזמנה להציע הצעות

 
רכות שירותי אספקה, התקנה ואחזקה למעהצעות למתן נה בזאת מזמי ,"(העירייה)להלן: " עיריית כפר יונה             

ובהסכם הכל כמפורט במסמכי המכרז המצורפים ו אזעקה ולחצני מצוקה במוסדות חינוך ומבני ציבור
 . ימנוממהווים חלק בלתי נפרד ההתקשרות ה

כפר  9של העירייה , הממוקמת ברח' הרצל  את מסמכי המכרז ניתן יהיה לרכוש באמצעות מחלקת הגבייה
 1,000. חוברת המכרז תימסר תמורת תשלום בסך של  13:00עד  08:30יונה בכל ימות השבוע, בין השעות 

)במילים: אלף שקלים חדשים(, אשר לא יוחזרו. מובהר בזאת , כי רכישת מסמכי המכרז על ידי המציע  ₪
 בעצמו הינה חובה ומהווה תנאי להגשת הצעה.

חירים לצרכן, בלתי על המציע לצרף להצעתו, בנוסף לכל מסמכי המכרז, ערבות בנקאית צמודה למדד המ

)חמישים אלף כולל מע"מ  ₪ 50,000מותנית וניתנת לגבייה ללא כל תנאי עפ"י פניית העירייה , בסך של 
 03/02/2021עד ליום שקלים חדשים(. הערבות תעמוד בתוקפה 

 1רחוב שרת שבבניין העירייה הגדול בחדר הישיבות  10:00בשעה  21/10/21ביום סיור מציעים יתקיים 
 יונה. כפר

 בצהריים. 14:00בשעה  26/10/21עד ליום  –המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה 

, חתומים ע"י המציע, יש הנדרשים רוף כל מסמכי המכרזי(, בצ, מקור והעתקתקיםוע בשניאת ההצעה )
 ,2קומה  4מנכ"ל העירייה ברח' שרת בלשכת  09/21 מס' פומבי מכרז–להגיש במעטפה סגורה, עליה מצוין 

 . 0021:בשעה  4/11/2021לא יאוחר מיום כפר יונה 

לפני הפקדת ההצעות ב"תיבת המכרזים" יש להחתימן בחותמת "נתקבל" אצל עוזרת מנכ"ל הגב' אסנת 
 טל , בלשכת מנכ"ל העירייה בכתובת המצויינת לעיל.

 הצעות שלא תוגשנה במועד לא תתקבלנה.

 דנית. אין לשלוח הצעות בכל דרך אחרת למעט מסירה י

מכרזים לפתיחת תיבת המכרזים ומעטפות המציעים, תימסר הודעה למגישי העל מועד ישיבת ועדת 

נוכחים בישיבת ועדת המכרזים במועד פתיחת תיבת המכרזים  . המציעים רשאים להיותההצעות

 והמעטפות. 

 המכרז. במסמכיהוראות מפורטות נוספות מצויות 

 

           

 ידורכ שושי כחלון        

 העירייה ראש           

 
 

 



 

 

 

 
 'אמסמך 

 

   
 

 עיריית כפר יונה

 9/21מכרז פומבי מס' 

 

 שירותי אספקה, התקנה ואחזקה למערכות אזעקה ולחצני מצוקה במוסדות חינוך ומבני ציבור
 

 תנאי המכרז והוראות למשתתפים

 נשוא המכרז .1

אספקה, התקנה תן שירותי מזמינה בזאת הצעות למ( "העירייה)להלן: " כפר יונה עיריית .1.1
" ו/או העבודות" -)להלן ביחד  ואחזקה למערכות אזעקה ולחצני מצוקה במתקני העירייה

  (, הכל כמפורט במסמכי המכרז המצורפים ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו."השירותים"

ו/או גופים  העירייהשל  עירונייםבתוצאות מכרז זה רשאים לעשות שימוש גם תאגידים  .1.2
 .העירייה, לפי דרישת העירייהם הנתמכים על ידי אחרי

 להלן ריכוז הפעילויות במכרז זה עפ"י סדרם הכרונולוגי : ,יםהמציע לנוחות .1.3

 

רכישת מעטפת 

 ומסמכי מכרז

 

  .העירייהבגזברות    ₪ 1,000 –עלות רכישה 

 בשעות העבודה הרגילות.

 

מועד ואופן הגשת 
הבהרות ושאלות 
בקשר עם מסמכי 

 מכרז.ותנאי ה

 

 . 12.00עד השעה  לא יאוחר מיום
 

לא  העירייהבמועד, בפורמט ובמבנה שהוכתבו במסמכי המכרז. 
 תענה על שאלות שלא הוגשו בפורמט המבוקש.

 
 

להשבת  העירייהנציג 
שאלות /  על מענה

 בקשות להבהרה

 

"ל:           דוא הביטחוןמר ירון חוכימה מנהל אגף 

daliaj@kfar-yona.org.il 

 

 

מועד ומקום הגשת 
 הצעה

 

 

ההצעה תוגש במעטפת מכרז סגורה וחתומה ובמסירה ידנית 
לתיבת  12:00עד השעה  4/11/21בלבד לא יאוחר מיום 
 .העירייהי המכרזים המוצבת במשרד

 

 

 פתיחת תיבת מכרזים

 
 

 הודעה תימסר למציעים בהתאם לתקופה ולמועדים , עפ"י חוק.
 

 

 



 

 

 

מתקנים בהם מותקנות מערכות אזעקה ו או  100כ  בעירייהז קיימים נכון למועד פרסום המכר .1.4
אין באמור כדי  לחצני מצוקה, בהם נדרשת העירייה לספק שירותים כמפורט במכרז שלהלן.

להוות התחייבות מצד העירייה למספר האתרים, ומספר האתרים יקבע על פי צרכי העירייה 
 מעת לעת.

אין העירייה , אך יובהר כי מערכות חדשות 10 -שנה כ העירייה מעריכה כי היא תרכוש מדי .1.5
העירייה את הזכות  מתחייבת להיקף העבודות הנ"ל או לכל היקף אחר, וכן שומרת לעצמה

הבלעדי המוחלט  ו/או להגדיל את ההיקף הנ"ל הכל לפי שיקול דעתה( 100% -להקטין )אפילו ב
בפרט.  ל ועבודות נשוא מכרז זהועפ"י אילוצים תקציביים הקשורים בביצוע עבודות בכל

הגדלה או הקטנה של היקף העבודות, לא תקנה למשתתף במכרז עילה לתביעה ו/או דרישה 
המחיר שהציע במכרז או לכל תביעה אחרת, והמשתתף במכרז מוותר כל טענה ו/או  להגדלת

 מהצפוי. דרישה כנגד העירייה במידה ולא יימסרו לו עבודות בהיקף קטן או גדול תביעה ו/או

 העירייה "( כאשרהתקופה המקורית" -)להלן ו ההסכם הינה לשנה אחת מיום חתימת תקופת .1.6
-ל תקופת ההסכם המקוריתאת להאריך תהא רשאית, עפ"י שיקול דעתה וקביעתה הבלעדית, 

"(. על התקופה תקופת ההארכה" -)להלן  שנים נוספות, כולן או כל חלק מהן בכל פעם 4
ופת ההארכה, ככל שיארך ההסכם, יחולו הוראות ההסכם בשינויים המקורית וכן על תק

 אינה מתחייבת לממש את האופציה להארכת תקופת החוזה. העירייה. מובהר כי המחייבים

 מסמכי המכרז .2

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

 צעות.הזמנה להציע ה  -  מסמך א'

 .תנאי המכרז והוראות למשתתפים  -   מסמך ב'

 ערבות מכרז.    -נספח א'

 הסכם.  -  ג'מסמך 

 הצעת המחיר.                 -נספח ב 

 פירוט הצעת המחיר.    -נספח ג

 התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים.    -דנספח 

 אישור הצעה    -הנספח 

 ע הצהרת המצי    -ונספח 

 אסמכתאות ומסמכים שיש להגיש למכרז                -זנספח 

 וותק וניסיון המציע                -חנספח 

 תצהיר היעדר קרבה               -  ינספח 

 

 

 



 

 

 

 תנאי סף – השתתפות במכרז .3

 להלן: המפורטים המצטברים תנאיםכל הרשאי להשתתף במכרז מציע  העומד ב

לצורך מע"מ, מנהל ספרי חשבונות כחוק ובעל אישורים על ניכוי מס עוסק מורשה המציע הינו  .3.1
 קיד השומה.פבמקור מטעם 

, 1976 –על כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו בהמציע הינו  .3.2
 כמפורט בתצהיר והאישור המצורפים כמסמך ז' למסמכי המכרז.

ושה פרויקטים , כקבלן ראשי, בביצוע של2017-2021במהלך השנים  בעל ניסיוןהמציע הינו  .3.3
אזעקה מערכות  התקנתהבאים: תחומים ים מהשני,  בלפחות ישראלגופים ציבוריים ב עבור

 ₪ 250,000שלא יפחת מסך של כולל בהיקף  ,או התקנת מצלמות/ו לחצני מצוקההתקנת או ו/
  .במצטבר

רדי ממשלה, תאגידים ממשלתיים, רשויות מקומיות, מש -" לעניין סעיף זהגופים ציבוריים
 .תאגידים עירוניים, תאגידי מים וביוב

טכנאי שירות במהלך השנה האחרונה, שני ( יחסי עובד מעבידבאופן ישיר )העסיק המציע  .3.4
 .לפחות )בו זמנית(

המציע ו/או מי מבעלי השליטה בו לא הורשעו בשלוש השנים שקדמו להגשת המכרז ביותר  .3.5
המציע או מי מבעלי השליטה אחת הנוגעת לחוקי העבודה וכן  הנוגעותמשתי עבירות פליליות 

ביותר משני קנסות בגין עבירות ש השנים האחרונות ע"י משרד הרווחה לא נקנסו בשלובו, 
 בחוקי העבודה. המנויות

 המציע רכש את מסמכי המכרז ובידו קבלה עבור רכישת מסמכי המכרז. .3.6

 .בנוסח המצורף למכרז זה, מכרזב צירף ערבות בנקאית להשתתפותהמציע  .3.7

על שם המציע  יוצריך שיה נות הנדרשים לעילמובהר ומודגש בזאת כי הרישיולמען הסר ספק יובהר כי 

 .במכרז ולא על שם אחר כלשהו

 

 מסמכים .4

 :מסמכים שפורטו לעיל, את המסמכים שלהלןמציע יצרף להצעתו בנוסף לה                  

לטונות מע"מ ואישור מרואה חשבון מוסמך או מפקיד השומה כי תעודת עוסק מורשה מאת ש .4.1
 .)מקור/העתק מאושר למקור מאומת ע"י עו"ד/רו"ח( הינו מנהל ספרים כחוק

)מקור/העתק מאושר למקור מאומת ע"י  ישור על ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומהא .4.2

 . עו"ד/רו"ח(

חתומים ומאומתים ע"י עו"ד,  כשהםלמסמכי המכרז,  כמסמך ז'המצורפים  תצהיר ואישור .4.3
 .1976 -גופים ציבוריים, התשל"ו  חוק עסקאותהמעידים על עמידת המציע ב

 .של המציע עסקשיון היהעתק ר .4.4



 

 

 

 .לעיל 3.3בהתאם לסעיף בגין ניסיון פירוט  .4.5

 טכנאי שירות בו זמנית 2הצהרה ואישור מקור מרו"ח של המציע המאשר העסקת לפחות  .4.6
 .בשנה האחרונה

של מכון התקנים הישראלי בתוקף. על המציע לצרף אישור תו התקן  9001תקן איזו  תעודת תו .4.7
 שהוצא על ידי מכון התקנים הישראלי בתוקף.

 .בנוסח המצורף למכרז מקוריתרבות בנקאית ע .4.8

 .המציע על ידי קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז .4.9

את  ליו לצרףעתאגיד ובתנאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אופן, ם המציע הוא א .4.10
 המסמכים הבאים:

ביצוע העבודות הינו במסגרת סמכויות התאגיד, על כך כי  התאגידמעו"ד או רו"ח  אישור .4.10.1
ת התאגיד הצעכי התאגיד קיבל החלטה כדין להגיש הצעה עפ"י תנאי מכרז זה, כי 

בחתימתם על  התאגידולחייב את  התאגידחתומה ע"י האנשים המוסמכים לחתום בשם 

וכי ההשתתפות במכרז וכן ביצוע העבודות נשוא המכרז הינם בהתאם  רזמסמכי המכ
 .למסמכי ההתאגדות

 שמות מנהלי התאגיד. .4.10.2

 שמות האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ושחתימתם מחייבת את התאגיד. .4.10.3

 כתובת משרדו הרשום של התאגיד. .4.10.4

ליו לצרף אישור אם המציע הינו שותפות, ובתנאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אופן, ע .4.11

עו"ד/ רו"ח השותפות בדבר זכויות החתימה בשם השותפות וקבלת החלטה כדין של השותפות 
 בעניין הגשת ההצעה והשתתפות במכרז.

לחקור  הבלעדי, , על פי שיקול דעתםשמורה הזכותאו למי שמונה על ידה,  לוועדת המכרזים .4.12
 סיונו,ילהוכחת כשירותו, נ דרשימסמך נוסף שימידע ו/או הציג כל ל ולדרוש מהמציע

)לרבות  וכיוב' יכולת המימון שלו והתאמתו לביצוע השירותים נשוא המכרז מומחיותו,
המציע יהיה חייב למסור לוועדה את מלוא המידע/ המסמכים להנחת דעתה. . המלצות(

ה להסיק וועדרשאית ה ,המציע יסרב למסור מסמך הסבר או ניתוח כלשהוא כאמורבמקרה בו 
  נות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.מסק

 הצהרות המציע .5

שור שכל פרטי המכרז יהגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה וא  .5.1
כל בחן את קיבל את מלוא המידע הנדרש, ומסמכי המכרז ידועים ונהירים למציע וכי המציע 

ין ויודע את כל התנאים הנדרשים מבמהות העבודות  –הנתונים, הפרטים והעובדות ובכלל זה 
והסכים להם בהתאם להצעתו. כמו כן, הגשת ההצעה כמוה כהצהרה כי יש  ותלביצוע העבוד

הכישורים והסגולות המקצועיות והאחרות הדרושים כח האדם, למציע את כל הידיעות, 
וכי , כי הוא עומד בכל התנאים המקדמיים האמורים דלעיללביצוע כל העבודות נשוא המכרז, 

   הכל כמפורט במסמכי המכרז. -הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את העבודות נשוא המכרז 



 

 

 

הגשת ההצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז, על מסמכיו, לרבות  .5.2
 החוזה, והכל בלא כל שינוי ו/או תוספת.

הו או לפרטים כלשהם ל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשכ .5.3
, לא תתקבל במסמכי המכרזמפרטי המכרז ו/או ההסכם על נספחיו ו/או דבר שאינו מופיע 

 לאחר הגשת הצעת המציע.

 גויותיאיסור הכנסת שינויים והסתי .6

  אסור למציע למחוק, לתקן או לשנות את מסמכי המכרז.  .6.1

משום הסתייגות המציע  תהא רשאית לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון כאמור, העירייה .6.2
 מתנאי המכרז/ההסכם, ולפסול את הצעת המציע.

 הבהרות .7

מובהר בזאת  מטרתם לתאר את האופי, הטיב והיקף העבודה שעל המציע לבצע. מסמכי המכרז .7.1
כמנהל לצורך  הי שמונה על ידמאו   ,העירייההנחיות כי מלבד מסמכים אלו יהא הזוכה כפוף ל

 .ו/או מי מטעמו "(להמנהביצוע מכרז זה )להלן: "

לא בכתב, ע"י המציע סתירה, שגיאה, אי התאמה בין מסמכי המכרז וכל הסתייגות תובא  .7.2
                     לכתובת: דוא"לעל ידי משלוח  ,0012:שעה עד ה 9/8/19 יוםיאוחר מ

yona.org.il-daliaj@kfar המכרז בכתב,  תשלח לכל מי שרכש את מסמכי ייההעירשובת ת
לא יחייבו ו/או ע"י גורם אחר סופית. כל פירושים, הבהרות או הסברים שניתנו בע"פ  ותהא

 .העירייהאת 

והמציע נדרש  תשובות, הבהרות, תיקונים שניתנו כאמור בסעיף זה יהוו חלק ממסמכי המכרז .7.3
 . ולצרפם כחלק בלתי נפרד מהצעתו

שו בנוסח אישור על עריכת יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבק ירייהלעכמו כן,  .7.4
 לעירייה. מובהר, כי העירייהלאישור שינויים אלה ע"י יועץ הביטוח של  , בכפוףביטוחים

כזה הזוכה  כלשהם בנוסח האישור הנ"ל, ובמקרהשיקול דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים 
כנדרש בתנאי  העירייההמכרז, ואי המצאתו חתום לידי  מסמכישצורף למחויב לנוסח המדויק 

 .העירייההחוזה, יהווה הפרה יסודית של התחייבויות הזוכה כלפי 

 והבטחת הצעת המציע ערבות לצורך השתתפות .8

אלף חמישים )כולל מע"מ  ₪ 50,000 שלהמציע חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית בסכום  .8.1
 .המצורף כנספח א' למכרז זהבנוסח  3/2/2022ליום  עדשתעמוד בתוקפה שקלים חדשים( 

ערבות  זהה לשם מבקש הערבות, ולא תתקבל להיות המציע למען הסר ספק מובהר, כי על שם  .8.2
שות המשפטית שהגישה את ילפי בקשת צד שלישי, שאינו ה / חברת ביטוחשהוצאה מהבנק

 .ההצעה למכרז

מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי  אוטונומית, בלתי, דיןכעל הערבות להיות חתומה  .8.3
כל  העירייהומבלי להטיל על  או הגזבר ו/או מי מטעמם העירייהצדדית של ראש -פנייה חד

 .חובה לנמק את דרישתה

mailto:daliaj@kfar-yona.org.il


 

 

 

ימים  90של  תהיה רשאית לדרוש מהמציע להאריך את הערבות למשך תקופה  העירייה .8.4
סקים מיום שהופנתה אליו דרישה כאמור. ימי ע 3נוספים והמציע יהיה חייב לעשות כן תוך 

 , וזאתהעירייההמציע מתחייב להאריך את תוקף הערבות לעיל, על חשבונו, עפ"י דרישתה של 
 . התקשרות הסכםיחתום על  יבחר סופית במכרזהזוכה שיעד ש

תנאי המציע את אחד מסכום הערבות ישמש פיצויים קבועים ומוסכמים מראש בגין אי מילוי  .8.5
 ההצעה. 

תהא רשאית לחלט את ערבות ההשתתפות בכל אחד  העירייהמבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .8.6
 מהמקרים הבאים:

 אם המציע נהג במהלך המכרז בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים;   (1)

 אם המציע מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק;   (2)

עה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות אם המציע חזר בו מההצ   (3)
 במכרז;

אם המציע נבחר כזוכה במכרז ולא החזיר חוזה חתום וכל הנספחים הרלוונטיים במועד    (4)
 מכרז.הנקוב לכך ב

רשאית לחלט את הערבות ללא כל תנאי  העירייהההסכם, תהא  יסרב המציע לחתום על .8.7
ו/או  העירייההערבות כדי למצות את תביעותיה וטענותיה של מוקדם. מובהר, כי אין בחילוט 

לתבוע פיצויים מהמציע, בגין הנזקים הממשיים שיגרמו על ידו, עקב  העירייהבזכות כדי לפגוע 
 ., בהתאם לזכויותיה עפ"י הסכם זה ועפ"י כל דיןאי קיום ההצעה

 מועד הגשת ההצעותואופן  .9

סמכי המכרז. על המציע לפרט ולנקוט הצעתו למ המצורףהמציע יגיש הצעת מחיר בנוסח  .9.1
 הכספית בגין כל אחד מהרכיבים המפורטים. 

, שירותמחירי ההצעה מהווים תשלום מלא וסופי בגין ביצוע הלמען הסר ספק יובהר, כי  .9.2
בביצוע הכרוכות  ,מכל מין וסוג שהוא , בין מיוחדות ובין כלליות,כוללים את כל ההוצאותו

מכרז בשלמות ומהווים כיסוי מלא לכל התחייבויות המציע נשוא החוזה, השירות על פי תנאי ה
לרבות כוח אדם, ציוד, כלי רכב, חומרים, כלי עבודה, ביטוחים, רישוי והיתרים וכיוצ"ב. 

לרבות הפרשי  לא יתווספו למחירים אלה סכומים נוספים מכל מין וסוג שהואמובהר, כי 
  .הצמדה למדד

. כן העירייהסף לתמורה מע"מ בשיעורו עפ"י דין אשר ישולם על ידי על אף האמור לעיל, יתוו .9.3
 הסכם בלבד.פרק התשלומים האמורים בבהתאם להוראות התמורה תעודכן 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל ההיטלים הממשלתיים, מכס, בלו, מס קניה וכיו"ב  .9.4

 ייחשבו ככלולים במחירי ההצעה ובמחירי היחידה/ות שבהצעה.

צעה תוגש אך ורק על גבי הטפסים המצורפים למכרז. על המציע למלא הצעתו כמפורט הה .9.5
סמן כן לההצעה בשני העתקים והמכרז, הסכם ההתקשרות ומסמכי דלעיל ולחתום על גבי 

רשם בגוף מסמכי המכרז יבראשי תיבות של חתימתו כל דף של מסמכי המכרז. הערה שת
 עלולה להביא לביטול ההצעה. 



 

 

 

 ימים 90שתוגש תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה, נספחיה וצרופותיה למשך כל הצעה  .9.6
לתקופה תהיה רשאית לדרוש מהמציע להאריכה  העירייהמהמועד הקבוע להגשת ההצעות. 

נוספת כפי שתורה ובכלל זה להאריך, על חשבונו, את תוקף הערבות הניתנת ע"י המציע 
 לעשות כן. והמציע חייב יהיה להבטחת קיום הצעתו,

 אופן החתימה על ההצעה .10

אם ההצעה תוגש על ידי יחיד, יחתום המציע תוך ציון כתובתו, מספר הזהות שלו ויצרף את  .10.1
 חתימתו.

, יחתמו על ההצעה כל )ככל שהדין מאפשר התאגדות כאמור( אם ההצעה תוגש על ידי שותפות .10.2
פרי זהותם וכתובתם, השותפים המוסמכים לחתום בשם השותפות, תוך ציון שמם המלא, מס

על זכות החתימה בשם השותפות ותעודת  אישור עו"דצורף יובצרוף חותמת השותפות. כן 
 רישום השותפות.

יחתמו על ההצעה תאגיד )ככל שהדין מאפשר התאגדות באופן זה(, אם ההצעה תוגש ע"י  .10.3
ם שלו המוסמכים בשם התאגיד תוך ציון שמם המלא, כתובת התאגיד ומספר הרישו המורשים

על זכות החתימה בשם התאגיד והוכחה על  אישור עו"דצורף יובצרוף חותמת התאגיד. כמו כן 
 רישום התאגיד. 

בצירוף כל מסמכי המכרז הנדרשים חתומים על ידי המציע, יש בשני עותקים(, את ההצעה ) .10.4
ידנית את המעטפה יש להניח " .  9/21’מכרז פומבי מס"להכניס למעטפה סגורה ועליה לציין: 

בשעה  4/11/2022וזאת עד ליום  כפר יונה 1רחוב שרת בכתובת:  העירייהבתיבת המכרזים של 
 . בכל דרך אשר איננה מסירה ידנית כאמור דלעילן לשלוח הצעות .אי 12:00

 . זהלא תתקבל ולא תידון הצעה שנתקבלה לאחר המועד כאמור בסעיף  .10.5

 העירייההחלטות בחירת הזוכה ו .11

 (, ולחתום עליהם  ועל כל מסמכימקור והעתקהצעתו בשני עותקים )ולהגיש  על המציע למלא  .11.1

המכרז בחתימת מקור. על העותקים להיות זהים. במקרה של אי התאמה בתמורה הנקובה 
גובה התמורה לפי העותק בו נקוב גובה  יובא בחשבוןבעותק אחד, לעומת העותק השני, 

 התמורה הנמוך יותר.

מסמכים כלליים ומקצועיים , הצעתו, את חוברת המכרז ק במסגרתעל המציע לספ .11.2
אסמכתאות ומידע הנדרש על פי מכרז זה. לצורך הוכחת כשירות המציע ולצורך אספקת מידע 

מקצועי הנדרש לצורך הערכת הצעתו, המזמין רשאי לדרוש מידע נוסף על הנדרש במסמך זה 
 ובשאר מסמכי המכרז והנספחים לו. 

 הכספית על גבי הצעת המציע, בהתאם להוראות מסמכי המכרז. הצעתואת המציע ימלא  .11.3

שמורה הזכות לדרוש מהמציע להציג ו/או להשלים לאחר הגשת הצעתו כל מסמך  לעירייה .11.4
נוסף שיידרש להוכחת כשירותו, ניסיונו וכיו"ב לרבות מסמכים ו/או נתונים המעידים על 

ל ממליץ ו/או איש קשר ו/או צד תהא רשאית לפנות לכ העירייהעמידתו בתנאי הסף, וכן 
 שלישי כלשהו על מנת לקבל כל המצלה ו/או נתון ו/או מידע לגבי המציע.

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי המכרז/החוזה  .11.5
ידועים ונהירים לו, כי יש לו את כל הידיעות, הכישורים והסגולות המקצועיות, הניהוליות 



 

 

 

כי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את העבודות נשוא ההצעה, הכול כמפורט והאחרות ו
 במסמכי החוזה.

 חל איסור מוחלט לתאם את ההצעות שיוגשו למכרז זה עם מציעים נוספים או כל גורם אחר. .11.6

המציע אינו רשאי למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את המסמכים שיועברו אליו או תנאי  .11.7
ובמקרה זה תהא ועדת המכרזים רשאית לפסול את הצעת המציע או כלשהוא מתנאי  המכרז 

לראות בכל שינוי,  תרשאי העירייהלהתעלם מן התיקונים והשינויים, הכל כפי שתסבור לנכון. 
 מחיקה או תיקון כאמור משום הסתייגות המשתתף מתנאי המכרז ולפסול את הצעתו.

 תאם להוראות כאמור לעיל.תהא רשאית לפסול הצעה שלא תוגש בה וועדת המכרזים .11.8

יות סופר או טעויות חשבונאיות שנפלו בהצעה, או תהא רשאית לתקן טעווועדת המכרזים  .11.9
לפסול הצעה שנפלו בה טעויות או אי התאמות כאמור, הכול לפי שיקול דעתה  לחילופין

 .הבלעדי והמוחלט

, בכפוף לכל לשהיאינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או הצעה אחרת כ העירייה .11.10
 .  דין

 העירייהעל ידי  בקיומו של תקציב מאושר םמותניוהיקפה  הזוכהההתקשרות עם יובהר, כי  .11.11
וכן בקבלת כל האישורים התקציביים וההשתתפות מאת משרדי הממשלה או מאת גופים 

 לעירייהלא יהיה אחרים שאמורים לממן או להשתתף במימון ביצוע העבודות. במקרה בו 

ו/או ההרשאות מאושר לביצוע העבודות ו/או לא יתקבלו כל האישורים התקציביים תקציב 
ו/או לא יבוצע חלקן של כלל  הזוכהלביצוע העבודות כמפורט לעיל, לא יבוצעו העבודות ע"י 

ולא תהיה למציעים ו/או לזוכה כל טענה  העבודות אשר לא  נתקבלה בגינו הרשאה תקציבית
 . ו/או תביעה עקב כך

לבצע עבודות עבודות או הזמנת חלק מהאו להחליט על ו/רשאית לבטל את המכרז  ירייההע   .11.12
או ו/ העירייהשל הבלעדי  בהתאם לשיקול דעתההכל  ,דומות באמצעות נותני שירות אחרים

שומרת על זכותה לפרסם מכרז/ים חדש/ים  העירייה ה.קציב שיעמוד לרשותבהתחשב בת
נותני או חלקו כאמור דלעיל וכן למסור את העבודות ל במקרה בו החליטה על ביטול המכרז

 .העירייהאחרים שעובדים עם  שירות

למען הסר ספק, ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעה אשר לדעתה הינה הצעה גירעונית ו/או  .11.13
הצעה אשר מעלה חשש לאי מילוי התחייבויות הקבלן כלפי עובדיו לפי תנאי מכרז זה ובהתאם 

 דה. להוראות דיני עבו

להוראות המכרז והכל בהתאם לצרכיה, את היקף  להקטיןלהגדיל או שמורה הזכות  לעירייה .11.14
 .העירייהקב"ט  ו/או  העירייה הדין ושיקול דעת

מכל סיבה או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו, וטל המכרז או הוקטן היקפו או הוגדל היקפו ב .11.15
תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו כל תביעה ו/או זכות ו/או לזוכה לא תהא למציע , שהיא

המציע נדרש לצרף להצעתו את כל המסמכים והנתונים הנדרשים לפי תנאי  :לתשומת לב המציעים

הסף למכרז, כולל את כל מסמכי ההבהרות למכרז ומסמכי התשובות. על המציע ועליו בלבד, האחריות 
ואם להצעתו. לא לבחון את המסמכים המבוקשים במסגרת תנאי הסף למכרז ולדאוג לצרפם במל

 תישמע כל טענה מצד המציעים בעניין זה.  



 

 

 

לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג ולא ייערך כל שינוי ו/או הזוכה המציע ונזק כאמור, 
 .בתמורה שתשולם לו

                      בחירת ההצעה הזוכה  .12

 ההצעה הזוכה תהא ההצעה שנמצאה כשרה והמיטיבה ביותר מבחינת מחירה עם העירייה. 

 כה עפ"י המכרזחובת הזו .13

ימים  7כשהוא חתום, תוך  לעירייהדרש לחתום על החוזה המצורף למכרז ולהחזירו ייהזוכה  .13.1
 לזוכה בדבר זכייתו במכרז. העירייהמתאריך הודעת 

את ימי עסקים  7ולא יאוחר מ  ,עד למעמד חתימת ההסכם על ידו ,לעירייהימציא   הזוכה .13.2
 : המסמכים הבאים

מטעמו על עריכת הביטוחים כנדרש בחוזה על פי נוסח אישור  טוחתום מאת חברת ביאישור ח .13.2.1
 .(המכרז למסמכי ו'מסמך קיום ביטוחים )

13.2.2.  

עשרים )במילים:   כולל מע"מ ₪ 20,000בסך , להבטחת ביצוע העבודות נשוא המכרזחתומה   .13.2.3
, העירייהלהנחת דעתה של והערבות עם מסירת . במקובל בבנקיםבנוסח  שקלים חדשים( אלף

. על הערבות לעירייהשהומצאה להשתתפות במכרז ולהבטחת ההצעה ר לזוכה הערבות תוחז
המחירים לצרכן, המפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  למדד הלהיות צמוד

 . חתימת החוזההידוע ביום האחרון כשמדד הבסיס הינו המדד 

אינם בעלי הרשעה  רייההעיבמתן השירותים בתחום אישור כי כל העובדים שיועסקו על ידו  .13.2.4
 ימים.ת העסקת עברייני מין במוסדות מסובעבירת מין כהגדרתה בחוק למניע

לביצוע  חתומה , ולא החזירו כשהוא חתום ובצרוף ערבותחוזהזוכה שנדרש לחתום על ה .13.3
ימים מיום הדרישה כאמור לעיל,  7תוך וכל האישורים האחרים הנקובים לעיל ב ההסכם

מבלי לפגוע זאת ווהבטחת הצעת המציע לצורך השתתפות במכרז  תחולט הערבות שצורפה
ישמש כפיצוי קבוע ומוסכם מראש בגין אי קיום ההתחייבויות סכום הערבות בכל סעד אחר, 

רשאית, מבלי לתת כל  העירייהשנוטל על עצמו המציע בהגשת הצעתו למכרז. כמו כן, תהא 
ת לפי שיקול דעתה הבלעדי. לזוכה לא להתקשר בהסכם עם מציע אחר וזא ,הודעה או התראה

עם מציע אחר  העירייהתהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרותה של 

 במקומו.  

את ההפרש בין ההצעה  לעירייהיהיה הזוכה חייב לשלם  –עם מציע אחר  העירייההתקשרה  .13.4
בכספי גם זה להשתמש  רשאית לצורך העירייהלבין הצעתו הוא, ו העירייהשנבחרה על ידי 

  הערבות שחולטו כמפורט לעיל. 

לבין הצעתו של הזוכה קטן מסכום  העירייההיה ההפרש שבין ההצעה שנבחרה על ידי  .13.5
תהא רשאית לחלט את  העירייההערבות, ישמש סכום הערבות פיצוי קבוע ומוסכם מראש, ו
תהא רשאית לחלט  יההעיריכי  ,הערבות להשתתפות במכרז במלואה. למען הסר ספק יובהר

במלואה גם במקרה בו לא תתקשר ולהבטחת הצעת המציע את הערבות להשתתפות במכרז 
 עם מציע אחר במקום הזוכה. 



 

 

 

כנגד הזוכה עקב הפרת המעצה אין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות     .13.6
  ההתחייבויות שנטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז.

ו/או מי  בהתאם להנחיות המנהללבצע את העבודות, כהגדרתן בהסכם ונספחיו וכה יידרש הז   .13.7
 , הכל כמפורט במסמכי המכרז.העירייהולשביעות רצונו ורצון  מטעמו

המנהל ו/או מי מטעמו עם  ורצוף קבועשמור על קשר לצורך ביצוע העבודות, יידרש הזוכה ל   .13.8
כל אמצעי תוך שימוש ב ,ך תקופת ההתקשרותבמהל העירייה מוקדטחון ויועם מחלקת הב

  .ותם יחזיק על חשבונוהקשר המקובלים א

לבצע את העבודות הזוכה החל ממועד חתימת החוזה ובמשך כל תקופת ההתקשרות מתחייב    .13.9
תשולם כי לא  ,. למען הסר ספק יובהריהיו פעילים העירייה, ככל שמוסדות גם בשעות חירום

לזוכה לא תחרוג בשום התמורה המשולמת כי ו ,השירותים כאמור כל תמורה נוספת בגין מתן
 מחירי הצעתו.  אופן מ

, כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה על פיו ו/או ההסכםלא יסב ולא יעביר את  הזוכה    .13.10
למען הסר ספק, הזוכה לא יורשה להעסיק  התחייבות על פיו לאחר במישרין או בעקיפין.

ו/או מי מטעמה מראש  העירייההעבודות, אלא לאחר קבלת אישור קבלני משנה לצורך ביצוע 
ובכתב. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, לא יהא בהעסקת קבלני משנה כדי לגרוע מהתחייבויות 

 , הכל כאמור במסמכי המכרז.העירייההזוכה עפ"י מסמכי המכרז, לרבות אחריותו כלפי 

לפי הסכם זה לאחר,  העירייהמכום כלשהו לא יהיה זכאי להמחות את זכותו לקבלת סהזוכה    .13.11
תהא רשאית לסרב  העירייה .העירייההסכמה לכך בכתב של גזבר מראש אלא אם קיבל 

לבקשות הזוכה בעניין זה, לרבות סירוב להמחות סכומים או התניית ההמחאה בתנאים 
יעת שייראו לה לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות תנאים בדבר הגדלת ערבות הזוכה או קב

 בטחונות נוספים להבטחת ביצועו של ההסכם. 

נדרשים להיות בתוקף במועד הגשת ההצעות, כתנאי התעודות ה ו/או בכל מקרה בו האישורים .13.12
הזוכה חייב לדאוג לכך שכל האישורים ו/או התעודות יהיו בעלי הינם בעלי תוקף מוגבל,  -סף

 ף אם זו תוארך מכל סיבה שהיא. תוקף גם במועד חתימת החוזה ולכל אורך תקופת החוזה, א

       יתרת התנאים וההוראות ביחס להתקשרות מפורטים בנוסח החוזה ובמסמכי המכרז. .13.13

 חובה מציעיםסיור  .14

משתתף   .העירייהבחדר הישיבות שבבניין  10:00בשעה  21/1021יתקיים ביום  חובהסיור מציעים 
 ף.אשר לא השתתף בסיור והגיש הצעה, הצעתו תיפסל על הס

 ועורך המכרז מטעמה העירייהרכוש  –מסמכי המכרז  .15

, והם הבלעדים קניינוהוא  והיועץ עורך המכרז מטעמה העירייהמסמכי המכרז הינם רכושה של 

ולא לשום מטרה אחרת. מקבל  כאמור במכרז זה לעירייהנמסרים למציעים למטרת הצעת הצעות 

לא  לעירייהטרת הגשת הצעתו, ויחזירם מסמכי המכרז לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא למ

ובין  לעירייהכאמור לעיל, וזאת בין שהגיש הצעה  –יאוחר מאשר המועד האחרון להגשת ההצעות 

 .אם לאו

 



 

 

 

 
 כידור שושי כחלון

 העירייהראש 
 אישורים שעל המציע להגיש במסגרת ההצעה

 9/21מכרז מספר  –טופס הגשת הצעה 

 

 :כפר יונה עירייתלכבוד 

 

חברת _______________________________מגישים בזאת את הצעתנו למכרז שבנדון. אנו  .1

 יום מהמועד האחרון הנקוב למסירת ההצעות. 180הצעתנו תקפה למשך 

 פרטי המציע: .2

 _________________________________________________________שם המציע  .2.1

 _____________________________________ג התאגיד____________________סו .2.2

 ___________________________________ו מס' ח.פ.__________________ת.ז. א .2.3

 __________________________________________ישום_____________תאריך ר .2.4

 _____________________________________________________כתובת:_______ .2.5

 ______________________________________________________טלפון:__ .2.6

 ____________________________________________________טלפון נייד:_____ .2.7

 ____________________________________________________מס' פקס:_____ .2.8

 ______________________________________________כתובת דואר אלקטרוני:__ .2.9

ם ולהתחייב בשם פרטי המוסמכים לחתו .2.10

 _______________________________:המציע

 

 

מצהירים בזאת כי כל מסמכי המכרז וחוזה  אנו הח"מ בשם חברת _______________________

ההתקשרות נקראו על ידנו וכל האמור בהם מקובל עלינו ואנו מסכימים למכלול התנאים, ההתניות 

 התקשרות ואנו מתחייבים לפעול על פיהם.וההוראות המובאים במסמכי המכרז וחוזה ה

 

 _____________חותמת התאגיד:    ______________ תאריך:



 

 

 

 

 ___________________________ חתימה מלאה ומחייבת של המורשים לחתום בשם המציע:



 

 

 

 נספח א'

 נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז

 

 שם המוסד הבנקאי____________________                             תאריך_________________

  

 לכבוד 

  עיריית כפר יונה

 

"( הנערב": לפי בקשת ____________________ מס' ח.פ./ח.צ.__________________ )להלן .1
ש"ח  50,000אנו ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של 

"( שתדרשו מאת הנערב בקשר הערבות סכום": )להלן (אלף שקלים חדשים חמישים :)במילים
שירותי אספקה, התקנה ואחזקה למערכות אזעקה ולחצני מצוקה במוסדות חינוך  9/21 למכרז מס'

 , ולהבטחת מילוי ודרישות תנאי המכרז.עבור עיריית כפר יונה ומבני ציבור

יום מקבלת דרישתכם  14אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך  .2
להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו,  הראשונה בכתב, שתגיע אלינו, מבלי

משפטית או בכל דרך אחרת,  או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המציע בתביעה
 יכם.ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי, שיכולה לעמוד למציע בקשר לחיוב כלשהו כלפ

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ״ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל  .3
מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל  אחת מהן מתייחסת לחלק

 הנ״ל.

 . רת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטולערבות זו הינה בלתי חוז .4

לצרכן, כפי שפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביום ערבות זו צמודה למדד המחירים  .5
 .ערבות זו כתיבת

)כולל( בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת.  3/2/2022ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  .6
דרישה  כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.

 .שה לעניין כתב ערבות זהבפקסימיליה לא תיחשב כדרי

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .7

 

 

 בכבוד רב, 

 

___________ 

 

 

 

 



 

 

 

 תצהיר בדבר תשלום שכר מינימום ותשלומים סוציאליים

 

____, נושא ת.ז. מס' _________________, מורשה החתימה _______________אני הח"מ _______

__________ שמספרה ____________________)להלן: ___________________________מטעם 

 המציע( מצהיר בזאת, בכתב, כדלקמן: 

 הנני מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה:   .1

המציע ובעל הזיקה אליו, לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים בשנה  .א

 שקדמה למועד חתימת ההצהרה. 

ליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים אם המציע או בעל הזיקה א .ב

 ההרשעה האחרונה לא הייתה בשלוש השנים שקדמו למועד חתימת ההצהרה.  –זרים 

  –לעניין סעיף זה  

גם בעל השליטה בו או  –מי שנשלט על ידי המציע ואם המציע הוא חבר בני אדם  – "בעל זיקה"

 בעל השליטה בו.  חבר בני אדם אחר שבשליטת

חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(,  – "חוק עובדים זרים"

 .1991 -התשנ"א

 .1968 -כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח – "שליטה"

 

 הנני מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה: .2

 מינימום.המציע ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר  .א

 חוק שכר מינימום, אך במועד חתימתהמציע או בעל הזיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי  .ב

 ההצהרה חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה. 

המציע או בעל הזיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, אך במועד  .ג

 ה האחרונה. חתימת ההצהרה חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשע

  –לעניין סעיף זה   

 . 1981 -כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א – "שליטה" -"אמצעי שליטה", "החזקה" ו

 כל אחד מאלה: - "בעל זיקה"  

 חבר בני אדם שנשלט על ידי הספק. (1  

 אם המציע הוא חבר בני אדם, אחד מאלה: (2

 בעל השליטה בו;)א(   

     רכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של חבר בני אדם שה )ב(

 המציע, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של המציע;       

 מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה; )ג( 

 

בני אדם אחר, שנשלט שליטה חבר  –אם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  (3

 מהותית בידי מי ששולט במציע;

הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה לפי חוק שכר מינימום, שנעברה לאחר יום כ"ה בחשון  – "הורשע" 

  (.31.10.02התשס"ג )



 

 

 

 . 1987 -חוק שכר מינימום, התשמ"ז – "חוק שכר מינימום" 

 

   ותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני החזקה של שלושה רבעים או י – "שליטה מהותית"

 אדם. 

יהיה  העירייה, ושהפרה יסודיתידוע לי כי הפרת ההתחייבות בדבר אי העסקת עובדים זרים הינה 

רשאי, לפי שיקול דעתו, לבטל את החוזה או לחלט את הערבות שברשותו, או שניהם יחד, וזאת 

-לרבות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"אעל פי כל דין,  העירייהמבלי לגרוע מזכויות 

1970. 

 

 

_______, כי החתימה המופיעה בשולי _____________________הנני מצהיר כי שמי הוא ______

 גיליון זה היא חתימתי וכי תוכן הצהרתי אמת. 

 

 

 

 

___________________     _____________________ 

 + חתימה שם המצהיר                                                                                      תאריך                    

 

 

 

 אישור עו"ד

 

________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני _______אני הח"מ, ________

מר/גב' במשרדי ברחוב _________________ בישוב/עיר ______________ 

_______ _____________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. __________________

/המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים 

 הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

 

 



 

 

 

 9/21 ות במכרזתצהיר בדבר אי תיאום הצע

 

___________ ______________________________________ מס ת"ז _______ אני הח"מ

 העובד בתאגיד _____________________ )שם התאגיד( מצהיר בזאת כי: 

 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם התאגיד ומנהליו. 

 ד במכרז זה. אני נושא המשרה אשר אחראי בתאגיד להצעה המוגשת מטעם התאגי

המחירים או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי התאגיד באופן עצמאי, ללא התייעצות, 

 הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר. 

המחירים או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה 

 יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה. או תאגיד אשר 

 לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה. 

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו. 

 שהוא. לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג 

הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או מתחרה 

 פוטנציאלי אחר במכרז זה. 

 למיטב ידיעתי, התאגיד מציע ההצעה לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז.

א לחוק 47פועל לפי סעיף אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר ב

 . 1988-ההגבלים העסקיים, תשמ"ח

 

         

חתימת   שם המצהיר     חותמת התאגיד     שם התאגיד    תאריך      

 הירהמצ

 

 אישור עו"ד

 

___________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ___________________ __אני הח"מ _____________

___________________ בישוב/עיר ___________הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב 

__________ מר/גב' ______________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________

__________________ המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי 

 עשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/ת

 

_________________     ______________________     ___________________ 

 חתימת עורך הדין           חותמת ומספר רישיון עורך דין                תאריך               



 

 

 

 

 2011-על דיני העבודה, תשע"ב ( לחוק להגברת האכיפה1)א()28הצהרה בהתאם לסעיף 

 

_____ העובד ______________________________________ מס ת"ז __________ אני הח"מ

 ___________ )שם התאגיד( מצהיר בזאת כי: _________________בתאגיד __________

 

עלויות הדרושות אני מתחייב כי הצעת המחיר אותה הצעתי למכרז האמור, כוללת עלויות נוספות מעבר ל

 להשלמת השירות, לרבות עלות רווח. 

 במסגרת העלויות המגולמות בתמורה אשר הגשתי בהצעה למכרז, אני מתחייב כי עלות זו כוללת:

 

 את כל העלויות הדרושות עבור תשלומים הנדרשים לפי החוק המכרז וחוזה ההתקשרות. .1

 עלויות נוספות הכוללות רווח כלכלי. .2

 ת כדרוש על פי החוק או מעבר לה, עבור עובדיי. עלות שכר מינימלי .3

  

 ולהצהרתי זו  באתי על החתום

 

         

חתימת   שם המצהיר     חותמת התאגיד     שם התאגיד    תאריך      

 הירהמצ

 

 

 אישור עו"ד  

 

אני הח"מ ________________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ___________________ 

_____________ בישוב/עיר -______________בפני במשרדי אשר ברחוב ______הופיע/ה 

________________ מר/גב' ______________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. 

__________________ המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי 

 ים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבוע

 

 

_________________     ______________________     ___________________ 

 חתימת עורך הדין      חותמת ומספר רישיון עורך דין         תאריך                         



 

 

 

 

 

 עובדים זריםהתחייבות לעניין אי העסקת 

 

 

אני הח"מ מורשה חתימה מטעם המציע ______________ )להלן: "המציע"(, נושא ת.ז. 

________________ מצהיר בזאת, כי לצורך ביצוע העבודות לא יועסקו עובדים זרים, על ידי בין 

 במישירין ובין בעקיפין, וכן ידועים לי הצעדים שינקטו נגדי במידה ואפר התחייבות זו.

 

 

 ולהצהרתי זו  באתי על החתום

 

 

         

חתימת   שם המצהיר     חותמת התאגיד     שם התאגיד    תאריך      

 הירהמצ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 תצהיר המציע ושל בעלי הזיקה בו, בדבר קיום חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים

 

ימה בחברת אני הח"מ, ____________, ת.ז. __________, מורשה חת

__________________________, ח.פ. ______________, )"המציע"( לאחר שהוזהרתי כי עלי 

 להצהיר אמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלקמן:

 

חברתי מקיימת את חובותיה בדבר שמירת זכויות עובדים על פי דיני העבודה, צווי ההרחבה  .1

 מים הקיבוציים שחלים עליה לצורך אספקת השירותים במכרז זה.וההסכ

 

 במשבצת המתאימה( X)חובה לסמן  .2

  )לא הורשעוהמציע ובעלי השליטה בו וחברות אחרות בשליטת מי מבעלי השליטה )אם קיימות 

 בהרשעות פליליות בגין הפרת דיני עבודה.

 הורשעושליטה )אם קיימות( המציע ובעלי השליטה בו וחברות אחרות בשליטת מי מבעלי ה 

 השנים האחרונות.  3בהרשעות פליליות בגין הפרת דיני עבודה ב 

 השנים האחרונות:  3פירוט העברות הפליליות ב 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________ 

 

 במשבצת המתאימה( X)חובה לסמן  .3

  )לא כנגד המציע ובעלי השליטה בו וחברות אחרות בשליטת מי מבעלי השליטה )אם קיימות

 פסקי דין חלוטים בגין הפרת דיני עבודה. נפסקו

  )נפסקוכנגד המציע ובעלי השליטה בו וחברות אחרות בשליטת מי מבעלי השליטה )אם קיימות 

 חלוטים בגין הפרת דיני עבודה. פסקי דין

 פירוט פסקי הדין החלוטים בגין הפרת דיני עבודה: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________ 

 

 במשבצת המתאימה( X)חובה לסמן  .4

 לא הוטלומציע ובעלי השליטה בו וחברות אחרות בשליטת מי מבעלי השליטה )אם קיימות( על ה 

קנסות בגין הפרה של חוקי העבודה על ידי משרד הרווחה, בשנתיים האחרונות שקדמו 

 למועד האחרון להגשת ההצעות.

  )והוטלעל המציע ובעלי השליטה בו וחברות אחרות בשליטת מי מבעלי השליטה )אם קיימות 

קנסות בגין הפרה של חוקי העבודה על ידי משרד הרווחה, בשנתיים האחרונות שקדמו 

 למועד האחרון להגשת ההצעות.



 

 

 

פירוט הקנסות בגין הפרה של חוקי העבודה על ידי משרד הרווחה, בשנתיים האחרונות 

 שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______________ 

 

 במשבצת המתאימה( X)חובה סמן  .5

  )לא הוטלועל המציע ובעלי השליטה בו וחברות אחרות בשליטת מי מבעלי השליטה )אם קיימות 

מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד  עיצומים הכספיים בגין הפרה של חוקי העבודה על ידי

בהתאם לחוק כלכלה, בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות, 

 .2011 -הגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב

 הוטלות מי מבעלי השליטה )אם קיימות( על המציע ובעלי השליטה בו וחברות אחרות בשליט 

עיצומים הכספיים בגין הפרה של חוקי העבודה על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד 

בהתאם לחוק כלכלה, בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות, 

 .2011 -ת האכיפה של דיני העבודה, התשע"בהגבר

 

פירוט עיצומים הכספיים בגין הפרה של חוקי העבודה על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה 

במשרד הרווחה, בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות, בהתאם 

 .: 2011 -לחוק הגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______________ 

 

 

 

 אישור עו"ד

 

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי 

עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה אשר ברחוב ____________ בישוב/

עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר 

אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר 

 דלעיל. 

 

 

    

_________________     ______________________     ___________________ 

חתימת עורך הדין            חותמת ומספר רישיון עורך דין                תאריך               

http://www.knesset.gov.il/laws/data/law/2326/2326.pdf
http://www.knesset.gov.il/laws/data/law/2326/2326.pdf
http://www.knesset.gov.il/laws/data/law/2326/2326.pdf
http://www.knesset.gov.il/laws/data/law/2326/2326.pdf


 

 

 

  

 תצהיר ייצוג הולם

 (11תנאי לעסקה עם גוף ציבורי )תיקון מס'  –תצהיר בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות 

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

הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ ח.פ. / ע.מ. ___________  .1
"(. אני מצהיר/ה כי הרשות)להלן: " כפר יונה עירייתקש להתקשר עם "( המבהגוף" –)להלן 

 הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.

 אני מצהיר כדלקמן: .2

חוק שוויון )להלן: " 1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  
 "( לא חלות על הגוף.זכויות

 לחוק שוויון זכויות חלות על הגוף והוא מקיים אותן; 9הוראות סעיף  

עובדים לפחות הוא מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד  100ככל שהגוף מעסיק או יעסיק  .3
לחוק שוויון  9העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

)ג( 9בלת הנחיות בקשר ליישומן; בהתאם להוראות סעיף לשם ק –זכויות, ובמידת הצורך 
לחוק שוויון זכויות, הגוף מתחייב לפעול על פי ההנחיות כאמור וליישמן כמו גם לעדכן את 

 הרשות על הפניה עצמה ויישום ההנחיות כאמור. 

אנו מתחייבים להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה  .4
 ימים ממועד תחילת ההתקשרות. 30רתיים, בתוך והשירותים החב

         ____________________ 
 חתימת המצהיר                                                                                                              

 

 אישור

____, עו"ד מ.ר. _________, אשר משרדי הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפניי, ___________
ברחוב ____________, מר/גב' ____________, המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר 
את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו 

 בפניי.

_________________  
 __________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד                                                                                            תאריך            

 
 
 



 

 

 

 

 

 נוסח אישור קיום ביטוחים

 

 לכבוד
 "(העירייה)להלן : "  כפר יונה עיריית

 
 
 

 (”קהספ“)להלן :  ……………………………………… שם המבוטח :
 

 כתובתו : .............................................................................

 
 -הננו מאשרים בזאת כי ניתן ע"י חברתנו כיסוי ביטוחי ע"ש הנ"ל וכמפורט בהמשך :

 
אספקה, התקנה ואחזקה למערכות מתן שירותי :  נשוא אישור זה .1

 9/21מכרז  אזעקה ולחצני מצוקה
 
 

 …………………………עד    ………………… -קופת הביטוח :  מ ת .2
 
 
 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבולות אחריות של :  .3

 
 סה"כ לתקופה. ש"ח.. …………………לאירוע ו    ש"ח  ……………………

 סה"כ לתקופה[. ש"ח 4,000,000  -לאירוע ו  ש"ח  4,000,000]לפחות  
 

 י הפוליסה הידועה בשם "ביט".ביטוח זה יבוצע בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנא
 

 ,”הספק“בגין מעשה ו/או מחדל של  ”העירייה“ביטוח זה מורחב לכסות את  
 .סעיף אחריות צולבת בכפוף ל

 
 .ש"ח.  …………השתתפות עצמית :   

 
 ביטוח אחריות מעבידים בגבולות אחריות של : .4
 

 למקרה ולתקופה. ש"ח ……………… -לעובד  ו  ש"ח.. ………………
 למקרה ולתקופה[ ש"ח 20,000,000  -לעובד ו ש"ח 6,000,000]לפחות :  

 
 ביטוח זה יבוצע בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט".

 
ו/או בגין  ”הספק“היה ותחשב כמעביד של מי מעובדי  ”העירייה“ביטוח זה מורחב לכסות את 

 ”קהספ“כלפי עובדי  ”העירייה“אחריותה השילוחית של 
 .ש"ח  .....................השתתפות עצמית :   



 

 

 

 
 ביטוח אחריות מקצועית בגבול אחריות של  :   .5

 
 סה"כ לתקופה. ש"ח.. …………………לאירוע ו    ש"ח  ……………………

 סה"כ לתקופה[. ש"ח 4,000,000  -לאירוע ו  ש"ח  4,000,000]לפחות  
  

 .”הספק“או מחדל של בגין מעשה ו/ ”העירייה“ביטוח זה מורחב לכסות את 
 ".העירייה, אולם הפוליסה אינה מכסה תביעות של המבוטח נגד "+ סעיף אחריות צולבת 

 
 .ש"ח.  …………השתתפות עצמית :  

 
 בכפוף למפורט להלן :

 
 בפוליסה מבוטלים הסייגים הבאים :   5.1

 או שם רע או פגיעה בפרטיות.הוצאת דיבה  -
 .אובדן מסמכים -

  ב כתוצאה ממקרה ביטוח.ו/או עיכו אובדן השימוש -

   

 חריג/סייג "אי יושר וכו'" יחול רק לגבי אותו אדם שעשה אותו מעשה.   5.2

 

 חודשים. 6"תקופת גילוי" של   כוללתהפוליסה    5.3

 
ו/או  החברות  כפר יונה עיריית משמע : ”העירייה“בקשר עם הכיסוי הניתן עפ"י אישור זה,  .6

" העירייהועדי/אגודות היישובים שבתחום "הכלכליות/העירוניות/העמותות שלה ו/או ו
 ועובדיהם.

 
 לעיל,   6הגופים הנזכרים בסעיף ע"י  ךהביטוחים הנ"ל הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנער .7

 .והם לא יידרשו להפעיל את ביטוחיהם
 
בכל הפוליסות הנ"ל מבוטל חריג רשלנות רבתי, אולם אין בביטול זה בכדי לגרוע מחובת  .8

 של המבוטח ו/או מזכויות המבטח עפ"י חוק חוזה הביטוח. הזהירות

 
 י למילוי כל החובות המוטלות על המבוטח עפ"י הפוליסות הנ"ל.אלבדו אחר המבוטח .9

 ”.העירייה“בתום לב לא תפגע בזכויות  המבוטחהפרת חובות אלו ע"י 

 

אם הנזק ייגרם על  למעט”, העירייה“בכל הפוליסות הנ"ל נכלל זכות ויתור על זכות השיבוב נגד  .10
 בכוונת זדון. םיד

 לבדו אחראי לתשלום הפרמיה וכן לתשלום ההשתתפות העצמית בכל מקרה ביטוח. המבוטח .11
ות במהלך תקופת ו/או ביטול הפוליס צמצוםהננו מאשרים בזאת שבכל מקרה של  .12

יום ממועד מתן  30ו/או הביטול לא ייכנסו לתוקף בטרם חלפו  צמצוםה – הביטוח
 .”העירייה”מבוטח וגם לעל כך במכתב רשום גם לההודעה 

 
 בכבוד  רב,        

 רה לביטוח בע"מ.חב                                                                                                    
 

 



 

 

 

 כפר יונה עיריית

 9/21מכרז פומבי מס' 
 קה ולחצני מצוקה במוסדות חינוך ומבני ציבוראספקה התקנה ואחזקה למערכות אזעשירותי 

 
 הסכם

 
  2022שנת ______ לחודש __________  יוםב  כפר יונההאזורית  בעירייהשנערך ונחתם 

 
 

  כפר יונה עיריית   בין:     
 "(  העירייה)להלן: " 

 

 מצד אחד;                                                                                                   
  _______________________  לבין:

  _______________________ 
 "(הספק)להלן:  "

 מצד שני;                                                                                                      
 

לאספקה, התקנה ושירותי אחזקה למערכות אזעקה  9/21 פרסמה מכרז פומבי מספר העירייהו הואיל 

המפורטים במפרט המכרז על כלל נספחיו  ולחצני מצוקה במוסדות חינוך ומבני ציבור

 המכרז"(; וצרופותיו המצ"ב כחלק בלתי נפרד מהסכם זה. )להלן: "

, בעירייהה הספק עיין בכל הוראות והנחיות המכרז והגיש את הצעתו למתן שירותי האבטחו והואיל 

 ;כשהיא מבוססת ומותאמת להוראות מסמכי המכרז

 העירייהראש  ההחליט __________מיום  העירייהועדת המכרזים של  ובהתאם להמלצת והואיל

  ;ספק לביצוע השירותים הנדרשיםלבחור ב

  ;את השירותים נשוא המכרז בהתאם להוראות המכרז ולהצעהלספק והספק התחייב לפעול ו  והואיל 

את השירותים המפורטים במכרז, בהצעה  העירייההצדדים מעוניינים כי הספק יבצע עבור ו  והואיל 

 ;ובהסכם זה כמפורט בתנאי ההסכם, המכרז וההצעה

והצדדים מסכימים כי התקשרות זו תהיה על בסיס קבלני ולא תיצור יחסי עובד מעביד בין   והואיל 

וזאת בהתחשב בתנאי ההתקשרות שאינם הולמים  הכפר יונ עירייתהספק ולמי מעובדיו לבין 

 ;התקשרות במסגרת יחסי עובד מעביד

 

 
 אי לכך הוצהר, והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 
 מבוא

 זה וכל יתר מסמכיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.להסכם המבוא 

 

 



 

 

 

 הגדרות .1

צידן יהיו למונחים להלן ההגדרות במההסכם זה ובכל המסמכים המהווים חלק בהסכם  .1.1
 )אלא אם כוונה אחרת משתמעת מגופו של עניין(:

 .כפר יונה עיריית -" או "המזמין" העירייה" .1.2

אספקה/ התקנה/ אחזקה למערכות אזעקה ולחצני השירותי  -עבודות" "השירותים/ "ה .1.3
במפרט הטכני בחוזה זה ובכל מסמכי המכרז וכן על פי הוראות והנחיות מפורט כ ,מצוקה

 .ת על ידי המנהל ו/או מי מטעמומעת לע ספקשימסרו ל

ומורשיו המוסמכים, ולרבות כל קבלן משנה,  הספקשל  ועובדיו רבות נציגיול - ""ספק .1.4
 בשמו ומטעמו.הפועל 

ו/או שליחיו ו/או המועסקים על ידו או אלה ששרותיהם הספקעובדיו של   -"הספק"עובדי  .1.5
, אזרחי מדינת ישראל חיויושכרו או ירכשו על ידו או על ידי עובדיו או על ידי שלי

בביצוע  העירייהעל ידי מחלקת ביטחון של  העירייהומאושרים לעבודות במוסדות 
אחראי על פי כל דין למעשיו או  הספקהסכם או בקשר אליהם וכל מי שההעבודות ו/או 

 למחדליו.  

 .בעירייההביטחון  אגףמנהלת  – ""המנהל .1.6

 הצהרות והתחייבויות הספק .2

הוא חתם על הסכם זה לאחר שבחן היטב את המפרט והבינו וקיבל מנציגי הספק מצהיר כי   .2.1
את כל ההסברים וההנחיות הנחוצים לו לגיבוש הצעתו והתחייבויותיו ולא תהא  העירייה

בקשר עם אי גילוי מספיק או גילוי חסר, טעות או פגם בקשר  העירייהלו כל טענה כלפי 
 ים. לנתונים או לעובדות הקשורים למתן השירות

הספק מצהיר בזאת כי יש לו את היכולת והאמצעים הדרושים לרבות האמצעים הכספיים   .2.2
ומשאבי האנוש העומדים לרשותו וכן את הידע המקצועי, הניסיון והמומחיות הנדרשים 

 לשם אספקת השירותים.

הספק מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא מחזיק במסמכים ואישורים התקפים בהתאם  .2.3
, 1973 –"ג ללחוק החוזים, )חלק כללי(, התש 27ובהתאם להוראות סעיף  להוראות כל דין

הנדרשים לשם התאגדותו או ביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה, לרבות המסמכים 
והאישורים התקפים מאת הרשויות המוסמכות. הספק מתחייב להחזיק מסמכים תקפים 

 בכל עת שידרוש. ייהלעירכאמור לעיל במהלך כל תקופת ההסכם ולהציג המסמכים 

מובהר כי נכונותן של הצהרות הספק המפורטות בסעיף זה על כל חלקיו היא תנאי מהותי   .2.4
בהסכם זה. אי נכונות הצהרות אלה או חלקן, בין בעת חתימת הסכם זה ובין בכל מועד 

 שלאחר מכן ייחשב כהפרה יסודית של הסכם זה מצד הספק.

כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו, לרבות על כל צו  מיד על לעירייההספק מתחייב להודיע  .2.5
שניתן כנגדו והאוסר או מגביל את יכולתו לתן את השירותים בהתאם להסכם זה על 

 נספחיו.



 

 

 

שעות, על כל שינוי במעמדו החוקי  48בע"פ ובכתב, לכל המאוחר בתוך  לעירייההספק יודיע  .2.6
את השירותים המבוקשים, בכוח או  או על כל מקרה בו עולה כי לא יהיה באפשרותו להעניק

בפועל או על כל אפשרות כי לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו על פי המכרז והסכם זה, כולן או 
חלקן, מכל סיבה שהיא, או על כל עניין אחר שיש בו כדי להשפיע על מתן השירותים 

 המבוקשים.

למתן השירותים  הספק מתחייב לספק את השירותים בהתאם להוראות כל דין החל בקשר .2.7
 נשוא הסכם זה.

בכל הקשור למילוי התחייבויותיו על פי הוראות המכרז  העירייההספק ישתף פעולה עם  .2.8
באופן שוטף וברמת זמינות גבוהה, וזאת בהתאם לצרכי  העירייהוהסכם זה ויעמוד לרשות 

 או מי מטעמה. העירייה, ככל שיידרש, מאת העירייה

בהתאם להסכם זה אינו פוגע  לעירייהשירותים על ידו הספק מצהיר ומתחייב כי מתן ה .2.9

 בזכויות צד ג' כלשהו, לרבות בכל הקשור לזכויות בקניין רוחני של צד ג' כלשהו.

ודרישותיה כמפורט במפרט וכי הוא בעל רקע  העירייההספק מצהיר כי הבין את צרכי  .2.10
י יספק את מקצועי מתאים המאפשר לו לספק את השירותים ברמה הגבוהה ביותר וכ

השירותים ברמה הגבוהה ביותר עד למילוי מלא של כל התחייבויותיו על פי הסכם זה. סעיף 
 זה מהווה סעיף עיקרי להתקשרות הצדדים והפרתו תחשב הפרה יסודית של הסכם זה.

שומרת לעצמה את הזכות לבצע חלק מהעבודות  העירייהמובהר ומודגש בזה ובמפורש, כי  .2.11
שומרת לעצמה  העירייהלות במכרז בהתאם למגבלות התקציביות. ו/או מהכמויות הכלו

הזכות, במפורש, לבצע העבודות נשוא המכרז בשלבים, להשלים חלק מהעבודות בלבד ולחייב 
את הספק לבצע את יתרת העבודות רק לאחר שימצאו התקציבים להשלמת העבודות. כמו 

האמור בהסכם, לבצע חלק בלבד לעצמה את הזכות במפורש על אף כל  העירייהכן, שומרת 
מהעבודות נשוא המכרז מבלי שהפסקת ביצוע העבודה או ביטול חלקי ממנה יחייבו את 

בתשלום פיצוי מכל סוג שהוא לספק והספק מוותר בזאת על כל דרישה ו/או  העירייה
 .בביצוע חלק מהעבודות נשוא המכרז תביעה/טענה מכל סוג שהוא בכל הקשור והכרוך

על זכותה להזמין מהספק, בכל מועד מאוחר יותר, את חלקי  העירייהומרת כמו כן, ש .2.12
העבודות אשר לא הוזמנו בצו התחלת העבודה המקורי וביצוען נדחה כאמור. במקרה כזה 
 מתחייב הספק לבצע את אותן עבודות נדחות במחירי הצעתו ובתנאים המוגדרים בהסכם זה.

  תקופת ההסכם ושלבי ביצוע .3

ועד ליום ________לזוכה תהא החל מיום  העירייהות הראשונה שבין תקופת ההתקשר .3.1
__________ 

תחשב כתקופת ניסיון, במהלכה  __________ ראשונה, קרי עד ליום קופת ההסכם הת  .3.2
תהא  העירייה. מובהר כי העירייהתיבדק יכולת הספק לעמוד בכל תנאי החוזה ולשביעות רצון 

ימים מראש  30ההתקשרות עם הספק בהודעה של את  להפסיקרשאית במשך תקופה זו 
 .העירייהולספק, לא תהיינה כל טענות כלפי 

רשאית להאריך את ההתקשרות לתקופות נוספות, מעת לעת על פי שיקול דעתה  העירייה .3.3
חודשים בכל פעם, בהתאם להוראות הקבועות במכרז או בהתאם  12הבלעדי, לתקופה של עד 

. משך כל תקופת ההתקשרות, כולל תקופות ההארכה, העירייהלהחלטת וועדת המכרזים של 



 

 

 

הארכת  ._________יום חתימת ההסכם כאמור. )עדחודשים מ 60לא יעלה בכל מקרה על 
 ובכתב בלבד.  בעירייהההתקשרות תעשה על ידי מורשי החתימה 

ל יודגש כי הארכת ההתקשרות במסגרת האופציה כאמור, תהא על פי שיקול דעתה הבלעדי ש .3.4
 .העירייה

את השירותים במלואם ובמועדם, בהתאם למוגדר במסמכי המכרז ויעמוד  יספקהספק   .3.5
, לגבי ביצוע כל אחת מהמשימות שנקבעו ויקבעו לו העירייהבמועדים שייקבעו לו על ידי נציג 

 במסגרת מתן השירותים והסכם זה. 

ועדים או הזמנים לביצוע מוסכם ומוצהר בין הצדדים,  כי אי עמידה של הספק בכל אחד מהמ  .3.6
במסגרת הסכם זה,  תיחשב  העירייהכל אחת מהמשימות או במועדים שיקבעו על ידי נציג 

את כל הסעדים על פי דין או המפורטים בהסכם  לעירייהלהפרה יסודית של ההסכם ותקנה 
 בקשר עם הפרתו היסודית על ידי הספק. 

י ביצוע כנדרש של משימה, אשר נגרמו בשל בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של פיגור או א    .3.7
מעשה או מחדל של הספק, עובדיו או מי מטעמו, לרבות אי עמידה בלוחות זמנים, במסגרת 

רשאית, אך לא חייבת, להפחית מהתשלום המגיע לספק בגין אותה  העירייההסכם זה, תהיה 
 ו כל דין אחר.עלפי הסכם זה א לעירייהמשימה וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המציע יחל בביצוע השירותים כולם או חלקם, רק ולאחר    .3.8
 .העירייהשקיבל הזמנת עבודה מאושרת וחתומה על ידי גזבר 

תהיה רשאית, בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להביא  העירייהעל אף כל האמור לעיל,    .3.9
 30לקו, לתקופה קצובה או לצמיתות, בהודעה בכתב ומראש של לסיום הסכם זה, כולו או ח

ימים ולספק לא תהיינה כל טענות או תביעות כספיות ואחרות בגין מתן ההודעה כאמור, 
למעט זכותו לקבל את הכספים המגיעים לו, בגין ביצוע העבודות עד למועד הפסקת השירותים 

 בפועל

 ידי הספק-השירותים שיינתנו על .4

תמציא לספק צו התחלת עבודה אשר בו יפורטו השירותים שיידרש הספק לבצע עבור  העירייה   .4.1
רשאית להזמין מהספק, במהלך כל תקופת ההתקשרות, שירותים  העירייהוהיקפם.  העירייה

להורות לספק, בהודעה מוקדמת  העירייהנוספים כמפורט בהצעתו במכרז. כיוצא בזה, רשאית 
ירותים כולם ו/או חלקם ולספק לא תהא כל טענה כלפי יום, לצמצם את היקף הש 30של 

 בעניין זה. העירייה

הספק מתחייב לספק את השירותים המפורטים בהסכם, במכרז ובהצעה, בהתאם לדרישות    .4.2
 , להוראות הסכם זה על נספחיו וצרופותיו כאמור.העירייה

ובהתאם ובהצעה השירותים המבוקשים, יסופקו בהתאם ללוחות הזמנים הקבועים במכרז    .4.3

מעת לעת, במשך כל תקופת ההתקשרות בין  העירייהשייקבעו על ידי נציג ללוחות הזמנים 
 הצדדים.

תהיה רשאית לשנות, ללא צורך בהתייעצות או בהסכמת  העירייהמוסכם ומוצהר בזאת כי    .4.4
הספק, את השירותים הנדרשים ובלבד שהשינוי לא ישנה באופן משמעותי את האופי או את 

 עלות הכלכלית של השירותים שעל אספקתם הסכימו הצדדים בהסכם זה.ה



 

 

 

רשאית במהלך תקופת ההסכם, להורות לספק על שינוי בהיקף הסכם זה ולערוך  העירייה    .4.5
, וכן בעירייהעל ידו במסגרת הסכם זה  מערכות המסופקות או מתוחזקותשינויים במספר ה

 במועדי וזמני השירותים הכלולים בהסכם זה.

הספק מצהיר כי הוא חייב לספק את השירותים הקבועים בהסכם זה או השירותים שיוזמנו    .4.6
 ממנו במהלך תקופת ההתקשרות, באופן מידי ובצורה מיטבית והכל בהתאם למסמכי המכרז.

רשאית להגדיל את היקף השירותים המסופקים על ידי הספק במסגרת הסכם זה,  העירייה   .4.7
מהיקף השירותים. מובהר בזה, כי אישור הגדלת  50%יעלה על  ובתנאי ששיעור ההגדלה לא

 .והינו כפוף לכל דין בעירייההשירותים, יאושר וייחתם על ידי מורשי החתימה 

נוספים  מיגוןרשאית להזמין שירותי  העירייהלעיל ומבלי לגרוע ממנו,  4.7בכפוף לאמור בסעיף    .4.8
בלבד  מיגוןהשלמת ביצוע עבודות  אשר לא נכללו במסגרת מסמכי המכרז וזאת לצורך

לא הופיעו במסמכי המכרז, רשאית  העירייה. ככל ושירותים אלו אשר יידרשו על ידי בעירייה

לפנות לספק לקבלת הצעות מחיר ובתנאי ששיעור הזמנת השירותים כאמור, לא יעלה  העירייה
 משוויו הכספי של הסכם זה. 25%על 

באופן מלא, ולא תהיינה לו כל טענות  העירייהחר דרישות הספק מצהיר ומתחייב, כי ימלא א   .4.9
לעיל  4.8ו  4.7ואו תביעות כספיות או אחרות, בגין הגדלת היקף השירותים כאמור בסעיפים 

 וכי הוא לא יהא זכאי לכל פיצוי או תשלום נוסף בגין אספקת שירותים אלו ככל והוזמנו.

  ציוד .5

לשם אספקת השירותים, יירכשו ויסופקו על ידי הספק כל הציוד, הכלים והחומרים, הדרושים    .5.1
 ועל חשבונו בלבד.

חדשים כל הציוד, הכלים והחומרים בהם יעשה הספק שימוש לצורך מתן השירותים, יהיו    .5.2

בהתאם  ,ללא סייג למתן השירותיםלציוד המותקן במוסדות השונים ו המתאים מהסוג
 .העירייהלהסכם זה ובהתאם לדרישות נציג 

  זכות ייצוג העדר .6

ואינו רשאי  העירייהמוסכם ומוצהר בזאת בין הצדדים, כי הספק איננו סוכן, שלוח או נציג של    .6.1
בעניין כלשהו, וזאת בהתחשב במהות השירותים נשוא  העירייהאו מוסמך לייצג או לחייב את 

יפי , מראש ובכתב. אין לפרש כל סעיף מסעהעירייההסכם זה, למעט אם הוסמך לכך על ידי 
 המכרז או ההסכם כהסמכה כאמור. 

ויישא באחריות הבלעדית לכל נזק  העירייההספק מתחייב שלא להציג עצמו כרשאי לייצג את    .6.2
 או לצד שלישי, הנובע ממצג בניגוד לאמור בסעיף זה. לעירייה

 העסקת עובדים וקבלני משנה .7

העסיק כוח אדם הספק מתחייב, כי לשם אספקת השירותים נשוא המכרז והסכם זה, ל   .7.1
במספר, בהיקף ובעל כישורים, ניסיון והכשרות כנדרש במסמכי המכרז, ההצעה, ההסכם 

 ובהתאם לכל הכללים והוראות הדין בעניין.

לכל תרופה או סעד עפ"י כל דין בגין  העירייהמבלי לגרוע מהאמור לעיל, ומבלי לגרוע מזכות    .7.2
מגיעה לספק עקב מתן השירותים, סכומים תהיה רשאית לקזז מהתמורה ה העירייההפרה זו, 



 

 

 

יחסיים, אם יתברר כי הספק אינו מקיים את התחייבויותיו לעניין מצבת כוח האדם או 
 והוראות הסכם זה כולו או חלקו. העירייהאיכותו בהתאם לדרישות 

, , 1959-הספק מתחייב שלא  להעסיק עובד זר כהגדרתו בחוק שירות התעסוקה, התשי"ט   .7.3
 צוע הסכם זה, בין כעובד ובין כספק משנה.לצורך בי

הספק יישא לבדו ובאופן מלא בכל התשלומים או ההוצאות לעובדיו מכל סוג ומין שהוא.    .7.4
הספק יהיה האחראי היחידי והבלעדי כלפי העובדים, או המועסקים, או מי מהם בגין כל 

לרבות, בתשלומים  –אחריות, חובה או חבות שמעביד חב או עשוי לחוב בהם כלפי עובדיו 
לביטוח לאומי, ניכויי מס הכנסה או מסים או היטלים אחרים מכל סוג שהוא, שכר עבודה , 
פיצויי פיטורין, חוק שכר מינימום, תשלומים בגין חופשה שנתית או על פי חוק שעות עבודה 
 ומנוחה, וכן יהיה אחראי לקיום שלם ומלא של צווי הרחבה להסכמים קיבוציים החלים על

העובדים וכן, תשלומים והפרשות לקופות גמל או קרנות ביטוח כלשהן, וכל תשלומים והטבות 

סוציאליות מכל מין וסוג שהוא על פי כל דין, חוזה והסכם קיבוצי, וכל תשלומים על פי 
 זה:   חלפיהם של החוקים האמורים וכל דין שיבוא בנוסף להם או במקומם ובכלל

ות עבודה ומנוחה, חוק דמי מחלה, חוק חופשה שנתית, חוק חוק שירות תעסוקה, חוק שע

עבודת נשים, חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, חוק עבודת הנוער, חוק חיילים משוחררים 
)החזרה לעבודה(, חוק הגנת השכר, חוק פיצויי פיטורין, חוק הביטוח הלאומי, חוק שכר 

  מינימום וחוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(.

תהיה רשאית להורות לספק להפסיק את עבודתו של מי מהעובדים   העירייהמובהר כי כמו כן    .7.5
. מוסכם בין הצדדים, כי התנהגות של אחד או יותר מן העובדים העירייהתחום המועסקים ב

שלא בהתאם להוראות חוק או להוראות המקצועיות המקובלות לגביו או באופן שיש בו 
  העירייהו או במי מעובדיה ואו בצביונם הייחודי של  הבעיריימשום פגיעה  העירייהלדעת 

ותושביה ו או בצד ג' כלשהו,  התנהגות זו תחשב כהפרת הסכם זה על ידי הספק. סעיף זה 

 מהווה סעיף עיקרי להתקשרות הצדדים והפרתו תחשב הפרה יסודית של הסכם זה.

 כספק עצמאי בלבד.  מוצהר ומוסכם בזה על הצדדים כי הספק פועל במסגרת הסכם זה    .7.6

לבין הספק או מי מעובדיו או מי  העירייהבשום מקרה לא יתקיימו יחסי עובד ומעביד בין     .7.7
 מטעמו.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוצהר ומוסכם בזה, כי היה וייקבע על ידי ערכאה מוסמכת, כי על     .7.8
די הספק ו/או לבא לבין מי מעוב העירייהמעביד בין -אף האמור לעיל התקיימו יחסי עובד

בעד כל הוצאה בה תידרש לשאת )לרבות  העירייהמטעמו בקשר לחוזה זה, ישפה הקבלן את 
  הוצאות משפט(.

 לעירייהשמורה הזכות לדרוש ממנו פיצויים בגין כל נזק שיגרם  לעירייההספק מסכים כי     .7.9
ות הצדדים כתוצאה מהתנהלות הספק כלפי עובדיו. סעיף זה מהווה סעיף עיקרי להתקשר

 והפרתו תחשב הפרה יסודית של הסכם זה.

תוך תיאום ושיתוף פעולה עם עובדי מחלקת הביטחון ואגפים  יספק את השירותיםהספק     .7.10
 .העירייהמטעם  אספקת השירותיםכל גורם אחר שיפעל בקשר עם  ועם בעירייהנוספים 

ו אחרים, אשר בין היתר א עירייהלהעסיק מטעמה עובדי  העירייהמובהר בזה, כי בכוונת    .7.11
המסופקים על ידי הספק וכן על כלל  השירותים  בעירייה השירותיםיפקחו על אספקת 



 

 

 

פי המכרז והסכם ההתקשרות. הספק הזוכה מתחייב לפעול בשיתוף פעולה מלא -הקבועים על
ולהעביר לידיהם כל מידע וכל מסמך הדרוש להם  ולהישמע להוראותיהם העירייהעם נציגי 

. כמו כן, מתחייב הספק הזוכה לדאוג לכך, כי כלל העובדים ביצוע הפיקוח האמור לצורך
הביטחון המועסקים על ידו ינהגו אף הם בהתאם לאמור לעיל וישמעו להוראות אנשי 

 .העירייהשל  והבטיחות

ובהתאם לדרישות  העירייהעובדים בהתאם להנחיות נציג  העירייההספק הזוכה יציב במתקני    .7.12
חוזה ההתקשרות ובכלל זה, עובדים אשר עומדים בכל התבחינים המפורטים להלן המכרז ו

 והכל בהתאם להוראות משטרת ישראל והוראות כל דין בעניין.

 

 השירות הנדרש .8

 לדרישותאספקה, התקנה ומתן שירותי תחזוקה למערכות אזעקה ולחצני מצוקה והכל בהתאם  .8.1

 .להוראות המכרז והסכם ההתקשרותאם והכל בהתהעירייה כפי שיימסרו לספק מעת לעת 

מידתו בלוחות הזמנים על הקבלן לבדוק את כל התנאים בדייקנות ובמקצועיות על מנת לוודא ע .8.2

 כפי שיועברו לידו מעת לעת על ידי נציגי העירייה.הצפויים 

על הקבלן להיות מוכן בלוחות זמנים שיפורטו להלן בכדי לממש את תכנית המזמין בהתאם ללו"ז  .8.3

 קבע.שי

זמני המימוש יחלו מקבלת הזמנת עבודה חתומה ע"י המזמין והעברתה לקבלן לביצוע פרויקט.  .8.4

אופן המערכות הקיימות שעל הקבלן לקבל לידיו מרגע קבלת הודעת הזכייה ב זאת, מלבד תחזוקת

שעות מקבלת הזמנת עבודה חתומה ומאושרת על ידי מורשי החתימה  72מידי ולא יאוחר מ 

 .בעירייה

 לביצוע התקנה, מתחייב הספק לפעול כדלקמן:עת קבלת צו תחילת עבודה ב .8.5

 כתב כמויות ולוחות זמנים לביצוע מפורט לאתר.יעביר לנציג העירייה קבלן ה .8.6

 .כולל סקיצה להתקנה וטבלת ציוד CDRהקבלן יכין תכנון מפורט  .8.7

חשמל, טיפול  על ידי העירייה. )כגון: העברת שקעיעבודות  העברת דרישות טכניות לביצוע .8.8

 בארונות חשמל או תקשורת, העברה/ טיפול בתשתית קיימת וכיוצ"ב.

הקבלן מתחייב שלא לבצע כל עבודת תשתית כאמור לעיל, ללא קבלת אישור מוקדם ובכתב מאת  .8.9

 נציג העירייה.

 ביצוע התקנות בפועל בהתאם להוראות נציג העירייה. .8.10

 כולל תיק מתקן.לעירייה מסירה העברת תעודת  .8.11

 .בהתאם לאמור בפרק התמורה נת חשבוןהכ .8.12

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות שיוזמנו ממנו באופן העומד בדרישות המפרט הטכני ולהנחת  .8.13

 של המנהל, תוך עמידה בלוח הזמנים שיוקצב לו בצו התחלת העבודה. דעתו

בדיקת עם סיום ביצוע כל אחת מן העבודות, יודיע הקבלן למנהל על סיומה ויתאם עמו מועד ל .8.14

 העבודה שבוצעה.



 

 

 

בכל מקרה בו יקבע המנהל ו/או מי מטעמו כי העבודה, כולה או חלקה, אינה עונה על המפרט ו/או  .8.15

ונספחיו, מכל סיבה שהיא, מתחייב הקבלן לפעול לאלתר לתיקון אי ההתאמה ו/או  החוזה

 הכל לפי החלטת המנהל. –הרכיבים שאינם עומדים בדרישות  להחלפת החומרים ו/או

עפ"י כל דין, אם לא יתחיל הקבלן בביצוע  העירייהמבלי לפגוע באמור דלעיל וביתר זכויותיה של  .8.16

תהיה רשאית למסור את ביצוע אותה עבודה  העירייהו/או אם לא יסיימה במועד,  עבודה כלשהי

הקבלן הזוכה בהוצאות ביצוע העבודה על ידי אותו קבלן אחר, לרבות  לידי קבלן אחר ולחייב את

 האחר יעלו על המחיר שבהצעת הקבלן הזוכה. צאות נלוות, גם אם מחירי הקבלןהו

הקבלן מתחייב להעמיד את כל כוח האדם הדרוש לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה וכן את כל  .8.17

והאביזרים האחרים הדרושים לביצוע יעיל ומהיר של התחייבויותיו על פי הסכם זה.  הציוד המכני

בביצוע העבודות על פי הסכם זה עובדים במספר מספיק לביצוע  להעסיקכן מתחייב הקבלן 

 העבודות בצורה תקינה ובמועד על פי כל דין. 

ככל שהקבלן יידרש על ידי המנהל להוסיף עובדים ו/או ציוד, יעשה כן במהירות האפשרית. יובהר,  .8.18

ע העבודה כתוצאה לא יהא זכאי לכל תוספת תשלום ו/או שינוי בלוח הזמנים לביצו כי הקבלן

 מדרישת המנהל כאמור.

בעצמו במקום העבודה או להעסיק מנהל עבודה  להימצאלצורך ביצוע העבודות מתחייב הקבלן  .8.19

 ויקפיד על אורח ביצוע העבודות הנדרשות מעת לעת. מטעמו, שישגיח

המנהל רשאי לדרוש מהקבלן לבצע עבודות הכוללות מוצר/פריט הדרוש לו ולא מצוי בכתב  .8.20

מתחייב לבצעו ו/או לספקו בהתאם ולבצע העבודות הכרוכות  ויות, והקבלןהכמ

 תיקבע על פי המנגנון המופיע במפרט הטכני. בהרכבתו/התקנתו. התמורה בגין פעולות אלה

המנהל רשאי לדרוש מהקבלן לבצע עבודות נוספות, במקרה זה התמורה בגין עבודות אלו תחושב  .8.21

 רט הטכני.בהתאם למנגנון הקבוע במפ אף היא

 ניקיון מקום העבודה והשבת מצב לקדמותו .9

מבלי לגרוע מהאמור במפרט הטכני, הקבלן יסלק מאתר ביצוע העבודה, את עודפי החומרים     .9.1

מפעם לפעם, ומיד עם גמר ביצוע העבודות ינקה את מקום העבודה, ככל שנדרש,  והפסולת,

שהוא, לשביעות פסולת מכל סוג המתקנים הארעיים, שיירי החומרים, ה ויסלק ממנו אל כל

 .נציג העירייה רצונו של

באחריות הקבלן, לאחר ביצוע העבודה, להשיב את מצב השטח לקדמותו. על הקבלן לצלם את     .9.2

העבודות לפני הביצוע. יובהר, כי ככל שבמקום ביצוע העבודה היה קיים ליקוי  ביצוע סביבת

הקבלן להתקין את  (, עלתשתית אחר שבורה/אספלט סדוק/כל מתקן או מרצפת -לדוגמא)

הצילום יתבצע ללא תמורה נוספת. עבור השבת מצב לקדמותו תשולם לקבלן . אותו רכיב חדש

הפירוט בכתב הכמויות. התשלום יבוצע לפי מטר אורך צינור ועבור העבודות  תמורה על פי

 שיבוצעו בפועל.

 

 אספקת ציוד וחומרים .10



 

 

 

הדרוש לצורך ביצוע העבודות, לרבות כל החומרים, כח  הקבלן נדרש לספק על חשבונו את כל .10.1

שיונות הדרושים, ביטוחים, אחריות וכל הדרוש לשם יהעבודה, ההיתרים והר האדם, כלי

 .שביעות רצון המנהלול ביצוע העבודות בשלמות

 כל החומרים והמוצרים שיסופקו על ידי הקבלן לביצוע העבודות יהיו חדשים ושלמים ויתאימו .10.2

יהם מכל הבחינות להוראות החוזה ולדרישות התקנים הישראליים המעודכנים. בתכונות

 תקנים, יהיו אלה חומרים ומוצרים שיתאימו לדוגמאות שיאושרו על ידי המנהל. בהעדר

 תקינות החלקים והתקנתם. המנהל עלבמהלך ביצוע העבודות יהיה על הקבלן לקבל את אישור  .10.3

הפגמים, המגרעות והליקויים שיתגלו בחומרים מוסכם במפורש, כי הקבלן אחראי לכל  .10.4

שהשתמש בהם לביצוע העבודה, אף אם החומרים או המוצרים עמדו בבדיקות  ובמוצרים

 .ו/או אושרו על ידי המנהל התקנים הישראליים

 טיפול בתקלות .11

הקבלן מצהיר ומתחייב, לפעול באופן מידי לטיפול ותיקון תקלות, כפי שיתקבלו במוקד  .11.1

 ימים בשנה. 365שעות ביממה  24הל, על פי קריאה מאת המנ העירייה או

שעות מקבלת קריאה ולא   5הקבלן מצהיר ומתחייב לטפל בתקלה על ידי טכנאי מטעמו בתוך  .11.2

 קבלת דיווח על תקלה, כפי שיועבר לו על ידי העירייה.שעות ממועד  8יאוחר מ  

לתיקון תקלות במועדים אחרים  למרות האמור לעיל וככל והמנהל יורה או יאשר לספק לפעול .11.3

לעיל, יפעל הקבלן בהתאם ללוחות הזמנים כפי שנקבעו לו  11.2מהמועדים הקבועים בסעיף 

 ובהתאם להוראות המנהל.

ובהתאם להצעת המחיר ככל ותידרש החלפת חלפים, מתחייב הספק לאספקת חלפים מקוריים  .11.4

 במכרז. שהוצעה על ידו

 נזיקין לגוף או לרכוש .12

ה אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל תאונה ו/או מחלה ו/או נכות ו/או הקבלן יהי .12.1

ו/או אובדן, שייגרמו כתוצאה ממעשה או מחדל כלשהו תוך כדי ביצוע  חבלה ו/או נזק

בעקיפין, לגופו או לרכושו של אדם/ גוף כלשהו לרבות  העבודות ובקשר אליהן, במישרין או

ו/או למי מטעמם ו/או לאדם אחר כלשהו,  דיהם ו/או לשלוחיהםו/או לקבלן ו/או לעוב לעירייה

ו/או לפי כל  (נוסח חדש)הנזיקין  ובכלל זה יהיה הקבלן אחראי כלפי כל צד שלישי לפי פקודת

המקרה, על חשבונו  לפי צות ולשפות את החברה ו/או הניזוקיםחוק אחר, ויהיה חייב לפ

הפיצוי  שו נגדה בקשר לכך, ובכל דמי הנזק ו/אווהוצאותיו, בגין כל דרישה ו/או תביעה שיוג

 / להם.שיגיע לו

מטעמה, מכל  , עובדיה, שלוחיה, ואת מי שבאהעירייההקבלן משחרר לחלוטין ומראש את  .12.2

 אחריות וחבות לכל ובגין כל תאונה ו/או מחלה ו/או נכות ו/או חבלה ו/או נזק ו/או אובדן ו/או

תוצאה מהאמור בסעיף זה, לכל אדם ו/או גוף אחר, קלקול לגוף או לרכוש כנ"ל, שאירעו כ

 בכל עילה שהיא. לגוף ו/או לרכוש,

הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזיקין או פיצויים המגיעים ע"פ דין לעובד או לכל אדם אחר  .12.3

הנמצא בשירותו, כתוצאה מתאונה או נזק כלשהו שנגרם תוך כדי ביצוע העבודות ו/או בקשר 



 

 

 

מחדל הקשורים, במישרין או בעקיפין, בביצוע התחייבויות הקבלן  או אליהן ו/או ממעשה

 עפ"י הסכם זה. 

בגין כל תשלום שתחויב לשלם כתוצאה מאי קיום התחייבותו  העירייהאת  הקבלן יפצה וישפה .12.4

 כאמור.

בגין כל פגיעה או נזק שיגרמו לה עקב שגיאה מקצועית  העירייההקבלן יהיה אחראי וישפה את  .12.5

 ו מחדל ו/או הזנחה במילוי חובתו המקצועית.ו/א של הקבלן

אחריותו של הקבלן תחול גם לגבי מקרים של שגיאות ורשלנות כאמור לעיל אשר יתגלו לאחר  .12.6

ההסכם. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הקבלן יחליף, על חשבונו, כל חלק של  תום תקופת

ל שימוש בכלים או חומרים העבודות אשר נפגםו/או התבלה, כתוצאה מביצוע לקוי ו/או כ

על ידי הקבלן בעקיפין או במישרין, וזאת אף לאחר סיום  שאינם מתאימים, בין אם הנ"ל בוצע

 ההתקשרות בין הצדדים.

 לעיל תחול גם בשל מעשים ו/או מחדלים של כל יותו של הקבלן כמפורטלמען הסר ספק, אחר .12.7

 עובדים, קבלני משנה וכיו"ב.גורם הפועל בשמו ו/או מטעמו בביצוע העבודות, לרבות 

תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד  העירייה  .12.8

נזק או אובדן כאמור בפרק זה, עד אשר תיושבנה תביעות אלה באופן סופי ומוחלט  הקבלן בגין

 .העירייהלשביעות רצון 

ו/או  לעירייהכום ו/או פיצוי, אשר יגיעו מבלי לפגוע באמור לעיל, מוצהר בזה ומוסכם, שכל ס .12.9

יהיה לשאת בהם מחמת שתתבע ע"י צד ג', בגין מעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או עירייה שעל ה

רשאית לקזז מהסכומים המגיעים  העירייהושכ"ט עו"ד, תהיה  מועסקיו, כולל הוצאותיה

ממהות העבודות,  אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מאחריות הקבלן הנובעת ממנה לקבלן.

 .זכמפורט במסמכי המכר

 

 דרישות נוספות .13

, באופן ההולם את צביונה וכן    בעירייההספק מתחייב כי עובדיו יעבדו וינהגו במסגרת עבודתם  .13.1
  יפעל באופן אחראי ושקול בכל הקשור להתנהגותם ומלבושם של עובדיו והכל בהתאם לחוק 

 ין.דולכל 

להיכנס לכל מתן השירותים במתקני העירייה, ידו ב-קים עללמועס כל רשות שתינתן לספק או .13.2
, לא העירייה, כניסתם ושימושם במתקני ת בהם יהיה צורך לספק שירותאותם המקומו

תתפרש בצורה כלשהי כמקנה זכות חזקה כלשהי לגבי המקום אליו הותר לכל אחד מהם 
 להיכנס בהתאם להוראות סעיף זה.

הורשה להיכנס לצורך ביצוע הסכם זה בלבד ואך ורק הספק ישתמש במבנים אשר אליהם  .13.3

 בהתאם להוראות הסכם זה ולא לכל מטרה אחרת. םשירותיה ועלצורך ביצ

הספק מתחייב לפעול בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לדרישות משרדי הממשלה והגופים  .13.4
 הרלוונטיים, בכל הקשור לביצוע עבודות בגובה.



 

 

 

יון וכל האישורים, ההיתרים והרישיונות לעבודה בגובה, ככל הספק מצהיר כי בידיו הידע, הניס .13.5
 שתידרש.

 איסור הסבת זכויות .14

הספק אינו רשאי להסב ו או להמחות ו או לשעבד ו או להעביר הסכם זה כולו או חלקו או כל  .14.1
זכות א טובת הנאה על פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, ו או להעביר ו או להמחות ו 

 ת זכויותיו על פי הסכם זה כולן או חלקן.או להסב א

מהשליטה במניות הספק בין אם ההעברה נעשתה בפעם אחת ובין אם בחלקים,  25%העברת  .14.2
 תחשב כהעברה המפרה את ההסכם.

הספק אינו רשאי למסור לאחר את ביצוע השירותים כולם או חלקם או למסור למן דהוא כל  .14.3
 ם הכלולים בו. עבודה הקשורה בהסכם או בביצוע השירותי

לעיל, "הפעלת ספק משנה" לא תתאפשר, אלא אם  20.3מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .14.4
בלבד. בכל מקרה, הפעלת ספק משנה,  העירייהכן, קיבל הספק אישור לכך בכתב מנציג 

כאמור, ובלבד שספק המשנה עומד בכל  העירייהתתאפשר לאחר קבלת אישור נציג 
 מכרז נשוא הסכם זה.הקריטריונים שנקבעו ב

 ביטוח   .15

מבלי לגרוע מאחריות הספק לפי כל דין ולפי הסכם זה, הספק מתחייב לעשות את הביטוחים  .15.1
להסכם )להלן: " אישור עריכת ביטוחים "( .  ריכת ביטוחים המצ"ב המפורטים באישור ע

 עלות הביטוחים וההשתתפויות העצמיות תחול על הספק בלבד.

 נזק שהוא, בין לנזק גוף בין לנזק רכוש, בין לנזק ממון, ו/או לכל נזק  יהא אחראי לכל” הספק“ .15.2

 ו/או החברות הכלכליות/העירוניות/העמותות "כפר יונה עיריית"אחר שייגרם ל    

ו/או לכל צד שלישי  "(העירייה)להלן : "" ועובדיהם העירייהשלה ו/או וועדי/אגודות היישובים שבתחום " 

 בין במהלך  שירותים נשוא הסכם זה,הנובע, מה”, הספק“ה ממעשה או מחדל מצד כתוצא ו/או לכל עובד,

 ו/או  ובין לאחר מכן, בין אם נגרם על ידו בין אם נגרם על ידי עובדיו ו/או שלוחיו שירותיםביצוע ה

 למרותו כל הנתון

הביטוחים הנדרשים, גבולות האחריות וסכומי הביטוח הרשומים באישור עריכת ביטוחים,  .15.3
או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון העומד  העירייההינם מזעריים ואין בהם משום אישור של 

לביטוח. על הספק יהיה לקבוע ביטוח וסכומים לביטוח ככל האפשר וכפי הסיכון כדי למנוע 
, לגופי סמך של  העירייה, לתאגידי  העירייה,  לישובים בתחום לעירייהנזק או הפסד לו, 

 ' כלשהו.ולצד ג העירייה

הספק יבטח את כל הציוד המשמש אותו בביצוע התחייבויותיו נשוא ההסכם לרבות כלי נשק  .15.4

 ומכשירי קשר. 

בכל הביטוחים אשר יערוך הספק ואשר קשורים לנשוא ההסכם, יירשם סעיף בדבר ויתור על  .15.5
, התאגידים של  העירייה,  הישובים בתחום העירייהזכות התחלוף של מבטח הספק כלפי 

 וכל הבאים מטעמם. העירייה, לגופי סמך של  עירייהה



 

 

 

בכל הביטוחים אשר יערוך הספק ואשר קשורים לנשוא ההסכם, יירשם סעיף בדבר ויתור על  .15.6
,  העירייה,  הישובים בתחום העירייהזכות הטענה לביטוח כפל של מבטח הספק כלפי 

 וכל הבאים מטעמם. העירייהלגופי סמך של  העירייההתאגידים של 

ימים לפני כניסת ההסכם לתוקף, או מועד תחילת מתן השירותים בפועל, לפי המוקדם  14 .15.7
ידי חברת ביטוח -את אישור עריכת ביטוחים כשהוא חתום על לעירייהמבניהם, ימציא הספק 

 בעלת רישיון של מדינת ישראל לעסוק בסוגי הביטוח הנדרשים בו. 

 לעירייהשור על קיום ביטוחים, ימציא הספק ימים לפני תום תקופת הביטוח הנקובה באי 14 .15.8
ידי מבטחיו בסיפא שלו תחת הכותרת "אנו -שוב את אישור עריכת ביטוחים כשהוא חתום על

מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה, כדלקמן:". תהליך זה יחזור על עצמו כל עוד לא 
 הסתיימו השירותים ו/או ההתחייבויות נשוא ההסכם.

פי -ר הביטוח כאמור לעיל, אין משום מתן פטור כלשהו לספק  מאחריותו עלבהמצאת אישו .15.9

ההסכם ו/או לפי דין, בין אם חברת הביטוח התחייבה לפצות על נזקים כאמור ובין אם לאו, 
 העירייה, כאמור לעיל, אין בה כדי להטיל על העירייהוהמצאת אישור עריכת ביטוחים לידי 

 ו של הביטוח.אחריות כלשהי לגבי היקפו וטיב

 רשאית לבדוק את אישור עריכת ביטוחים אך לא חייבת לעשות כך . העירייה .15.10

תהיה רשאית לבקש מהספק לשנות או לתקן את אישור עריכת  העירייהמוצהר ומוסכם כי  .15.11
ביטוחים על מנת להתאימו להתחייבויות לפי ההסכם. הבקשה לתיקון או שינוי לא תהווה 

 אחריות כלשהי.   העירייהח ולא תחול עקב כך על אישור לתקינות אישור הביטו

הסדרת ביטוח כנדרש, יישא -המצאת או אי-אם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההסכם עקב אי .15.12
 הספק בכל הוצאה או נזק שיגרם עקב כך. 

הספק לבדו יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לגבול  .15.13
 ה כלשהי.ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליס

 הספק לבדו אחראי לנזקים העולים על סכומי הביטוח וגבולות האחריות אשר בביטוח שלו. .15.14

 הספק יוסיף ויערוך ביטוח אחריות מקצועית כל עוד קיימת לו חבות על פי החוק. .15.15

 העירייהו/או  העירייההספק מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד  .15.16
ו/או  העירייהו/או לגופי סמך של  העירייהו/או התאגידים של  ירייההעהישובים בתחום 

הבאים מטעמם, בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי או שהיה זכאי לשיפוי ) אלמלא ההשתתפות 
העצמית או מסיבה אחרת כלשהי על פי תנאי הפוליסה וסייגיה ( עפ"י הביטוחים הנ"ל, והוא 

האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול כלפי  פוטר בזאת אותם מכל אחריות לנזק כאמור.
 אדם שביצע נזק בזדון.

 העירייההפר הספק את הוראות פוליסות הביטוח שלו באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות  .15.17
ו/או הבאים מטעמה, יהא הספק אחראי לנזקים שייגרמו באופן מלא ובלעדי, ולא תהיינה לו 

והבאים מטעמה, והוא יהא מנוע  העירייהאחרות, כלפי תביעות ו/או טענות, כספיות או 
 והבאים מטעמה. העירייהמלהעלות כל טענה כאמור כלפי 

ו/או הבעלים ו/או המחזיקים באתרי העבודה ו/או הבאים מטעמם  העירייההספק פוטר את  .15.18
ו/או בעלי זכויות אחרים באתרי העבודה מאחריות לכל אובדן ו/או נזק לרכוש המובא על ידו 



 

 

 

ו/או לאתרי העבודה ו/או המשמש אותו לצורך מתן  העירייהו/או מי מטעמו לחצרי 
השירותים, ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנ"ל בגין אובדן ו/או נזק 

 כאמור.

תהא רשאית, אך לא חייבת, לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא על ידי הספק  העירייה .15.19
ספק מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה שיידרשו על כאמור לעיל, וה

 מנת להתאים את הביטוחים נושא האישור להתחייבויותיו על פי הסכם זה.

, לפני תחילת מתן העירייה, מתחייב הספק להמציא לידי העירייהללא צורך בכל דרישה מצד  .15.20
ו/או לכל תשלום על חשבון התמורה,  השירותים נשוא הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות

את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטחיו. כמו כן, מיד בתום תקופת הביטוח, 
אישור עריכת ביטוח מעודכן בגין חידוש תוקף ביטוחי  העירייהמתחייב הספק להמציא לידי 

ו/או לתקופה הספק לתקופת ביטוח נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף 

לעיל. מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין  1מאוחרת יותר כמפורט בסעיף 
הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים נשוא הסכם זה ו/או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני 
משנה מטעם הספק, מתחייב הספק לדאוג כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח בהתאם 

הנדרשים על פי הסכם זה. לחלופין, רשאי הספק לכלול את קבלני המשנה לתנאים ולסכומים 
 בשם המבוטח מסגרת הביטוחים הנערכים על ידו כמפורט באישור עריכת ביטוחי הספק. 

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים  .15.21
ני משנה מטעם הספק, מתחייב הספק לדאוג נשוא הסכם זה ו/או חלק מהם יינתנו על ידי קבל

כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים על פי הסכם זה. 
לחלופין, רשאי הספק לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח מסגרת הביטוחים הנערכים על 

 ידו כמפורט באישור עריכת ביטוחי הספק. 

נדרשים במסגרת ביטוחי הספק כמפורט באישור עריכת הביטוח מובהר כי גבולות האחריות ה .15.22

כמפורט באישור קיום הביטוחים הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הספק שאינה 
פוטרת אותו ממלוא חבותו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין. הספק מצהיר ומאשר כי יהיה 

בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור. ו/או מי מטעמה  העירייהמנוע מלהעלות כל טענה כלפי 

אין בנספח הביטוח,  כדי לשחרר את הספק מאחריות כלשהי בגין נזק כלשהו המבוטח או 
 בפוליסת הביטוח.שאינו מבוטח 

 אחריות ושיפוי .16

לכל נזק גוף ו/או נזק רכוש ו/או אובדן ו/או הפסד  העירייההספק  לבדו יהיה אחראי כלפי  .16.1
ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או לעובדי  לעירייההעלולים להיגרם 

הספק  ו/או לקבלני משנה מטעם הספק  ו/או לעובדיהם ו/או למי מטעמם, כתוצאה ממעשה 
 ו/או מחדל של הספק ו/או עובדיו ו/או כל מי מטעמו ו/או בקשר לעבודות. 

ול לכלים ו/או למכונות ו/או לציוד לאבדן, נזק או קלק העירייההספק לבדו יהיה אחראי כלפי  .16.2

 מכל סוג ותאור הנמצא או שהובא על ידו ו/או על ידי מי מטעמו לצורך העבודות נשוא ההסכם. 

ואת הפועלים מטעמה מכל אחריות לגבי נזקים כאמור  העירייהפוטר בזאת את הספק  .16.3
כום שתחויב ימים על כל ס 7ומתחייב לשפותה ו/או לפצותה ו/או את הפועלים מטעמה תוך 

תודיע לספק על כל תביעה  העירייהלשלם עקב נזקים כאמור לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד. 
 שתוגש נגדה כנ"ל ותאפשר לו להתגונן מפניה על חשבונו. 



 

 

 

רשאית לקזז מן התשלומים אשר הספק  זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל סיבה  העירייה .16.4
צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם על ידי  העירייהאחרת סכומים אשר נתבעים מ

מחמת מעשה או מחדל  לעירייהבאחריותו של הספק כאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו 
 שהם באחריותו של הספק כאמור לעיל.

מתחייב לבצע על ” הספק“זה ו/או עפ"י כל דין, חוזה עפ"י ” הספק“מבלי לגרוע מאחריות  .16.5
 ,Aרט בנספח "אישור עריכת הביטוח המצ"ב כנספח , כמפוחשבונו את הביטוחים הבאים

 במהלך כל תקופת החוזה וכל הארכה שלו.ולקיימם בתוקף 

 באופן רצוף כל עוד יש לו אחריות עפ"י דין. ”הספק“ביטוח אחריות מקצועית יחודש ע"י  .16.6

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות של לפחות :  .16.7

 סה"כ לתקופה. ש"ח 4,000,000 -לארוע ו ש"ח 4,000,000

 הכיסוי יהא בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט".

 ביטוח אחריות מעבידים, בגבולות אחריות של לפחות :  .16.8

 למקרה ולתקופה. ש"ח 20,000,000  -לעובד ו ש"ח 6,000,000

 ביט".הכיסוי יהא בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם " .16.9

לשלם למוסד לביטוח לאומי את כל התשלומים המגיעים כחוק, עבור ” הספק“]מובן שעל 

 העובדים[.

 לפחות :ביטוח אחריות מקצועית בגבול אחריות של  .16.10

 סה"כ לתקופה. ש"ח 4,000,000  -לארוע ו ש"ח 4,000,000

 באופן רצוף כל עוד יש לו אחריות עפ"י דין. ”הספק“ביטוח זה יחודש ע"י 

 פוף למפורט להלן :בכ

 

 בפוליסה יבוטלו הסייגים הבאים :

 או שם רע או פגיעה בפרטיות.הוצאת דיבה  -

 .אובדן מסמכים -

   ו/או עיכוב כתוצאה ממקרה ביטוח. אובדן השימוש -

 חריג/סייג "אי יושר וכו'" יחול רק לגבי אותו אדם שעשה אותו מעשה.

 .חודשים 6הפוליסה תכלול "תקופת גילוי" של לפחות 

חתום ע"י  ,את אישור עריכת הביטוח הנ"ל” עירייה”ימציא ל” הספק“במעמד חתימת החוזה,  .16.11

  חברת הביטוח שלו.

יום לפני תום תוקפו של כל  15אישור חדש, לפחות  ”העירייה”מתחייב להמציא ל ”הספק“

 אישור, כל עוד הוא מחוייב לכך עפ"י חוזה זה.

  רשאי לבצע ” הספק”ימום בלבד והביטוחים הנזכרים לעיל הינם דרישות מינ .16.12

 ביטוחים נוספים כראות עיניו, על מנת לכסות את מלוא אחריותו.

 מתחייב למלא בקפדנות את את כל דרישות והתנאות הפוליסות וכן בקרות ” הספק“ .16.13

 לפעול למימושן של הפוליסות. וכן  ”העירייה”להודיע על כך מיידית למקרה ביטוח 



 

 

 

 

 בגין כל אובדן או נזק לרכושו, לרבות לכלי  ”העירייה“ פוטר מאחריות את ”הספק“ .16.14

 רכב, המשמשים אותו לצורך מתן השירותים נשוא חוזה זה.                    

 

 ידו,ישא לבדו בכל סכומי ההשתתפות העצמית עפ"י כל הביטוחים הנערכים על   ”הספק“ .16.15

 תשלומים .17

ועל פי הצעתו במכרז, יהא זכאי  תמורת קיום כל התחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה .17.1
 הספק לקבלת תשלומים בהתאם להצעת המחיר שהגיש במסגרת המכרז וכמפורט להלן.

התשלומים שישולמו לספק יהיו בהתאם להצעתו במכרז ויהיו נקובים בשקלים חדשים ויכללו  .17.2
את, . המחירים יהיו סופיים ויכללו את כל הוצאות הספק ובכלל ז את כל המיסים כולל מע"מ

ציוד ואמצעים, הכשרות וכל הוצאות ישירות ועקיפות אחרות של הספק, שירותי משרד, 
  לרבות רווח קבלני.

יובהר כי למעט תשלום התמורה הנקובה בהצעה שהוגשה על ידו במסגרת המכרז,  לא יהיה  .17.3
הספק זכאי לכל תשלום או הטבה בגין ביצוע השירותים לרבות תשלומים בגין הוצאות 

 , דואר, הדפסות, כלכלה וכיו"ב.טלפונים

בפועל ובכפוף שבוצעו על ידי הספק  / אספקת ציודהתמורה תשולם על פי מספר שעות העבודה .17.4
 עבודה ודרישת תשלום.להגשת דו"ח 

 

 אופן הגשת חשבון וחשבונית .18

חשבון מפורט בגין השירותים  העירייהבו, יגיש הספק לנציג  10אחת לחודש, עד ליום ה  .18.1
במסגרת הסכם זה לחודש שחלף. לחשבון כאמור, יצורף  העירייהדו אשר בתחום שסופקו על י

 .השירותים שסופקו על ידודוח מלא של כל 

כאמור, יפיק הספק חשבונית מס כדין לפקודת  העירייהעל ידי נציג לאחר אישור החשבון  .18.2
תקפים על וזאת בכפוף להצגת אישורים  העירייההכל בהתאם להנחיות והוראות נציג  העירייה

 ניכוי מס במקור וניהול ספרים כדין.

תשולם ובמועד,  וככל והחשבוניות יוגשו כדין העירייהלאחר אישור החשבונית בגזברות  .18.3
 .העירייהימים מאישור החשבונית על ידי גזברות  45התמורה המגיעה לספק בתוך 

הספק יהיה תהיה רשאית לדרוש מהספק, להגיש את החשבוניות באופן ממוחשב ו העירייה .18.4
 חייב לפעול בהתאם להוראה זו.

לכל תשלום המגיע לספק החייב במע"מ, יתווסף מע"מ כדין ובשיעור המע"מ התקף במועד  .18.5
 הפקת החשבונית.

 ערבות ביצוע .19

 7, בתוך לעירייהלהבטחת מילוי כל התחייבויותיו של הספק בביצוע הסכם זה, ימציא הספק  .19.1
 .₪ 20,000בנקאית אוטונומית בסך של  , ערבותקבלת הודעת הזכייהימים ממועד 



 

 

 

מקובל הבהתאם לנוסח  העירייההערבות כאמור, תהיה ערבות בנקאית אוטונומית לטובת  .19.2
 .בבנקים

 1/3/2023קף הערבות יהיה עד ליום תו .19.3

תבחר להאריך את  העירייההספק מתחייב להאריך את תוקף הערבות בשנה נוספת אם וככל ו .19.4
ימים ובהתאם לתקופות  30בכפוף להודעה בכתב ומראש של תקופת ההתקשרות בין הצדדים ו

 .במכרזההארכה כמפורט 

, כי הספק אכן ממלא אחר כל התחייבויותיו לעירייהערבות הביצוע תשמש כביטחון וערובה  .19.5
 ובהסכם. המפורטות במכרז

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תשמש הערבות לכיסוי כל הפסד או נזק העלול להיגרם  .19.6
תידרש  העירייהעקב הפרת ההסכם על ידי הספק ו או כנגד כל תשלום והוצאה ש יהלעירי

 לשלם לצד ג' בעקבות מחדל של הספק.

הספק מצהיר כי ידוע לו, שהמצאת כתב ערבות ביצוע, הנו תנאי הכרחי לביצוע ההסכם וכי אי  .19.7
, העירייההמצאת ערבות בהתאם לנוסח המצ"ב או אי עמידה בלוחות הזמנים שנקבעו על ידי 

תהיה רשאית לבטל את זכייתו של הספק  העירייהייחשב הדבר כהפרה יסודית של ההסכם ו
במכרז או לסיים את ההתקשרות עם הספק באופן מידי ולספק לא תהיינה כל תביעות או 

 .העירייהטענות כספיות ואחרות כלפי 

ה של הפרת זכויות מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מצהיר הספק, כי ידוע לו שבכל מקר .19.8
, רשאית לחלט את סכום הערבות, כולו או חלקו, העירייהעובדים כמפורט בהסכם זה, תהיה 

 לא תשיב את הסכום שחולט לספק, עד אשר יתוקנו כל ההפרות כאמור. העירייהו

 הפרות, סעדים ותרופות .20

ם הקטנים, מוסכם בין הצדדים, כי כלל הסעיפים והתנאים המופיעים בהסכם זה כולל הסעיפי .20.1
הנם סעיפים ותנאים יסודיים של ההסכם והפרת כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית של 

 הסכם זה.

, בפיצוי קבוע העירייהפק מצהיר, כי ידוע לו שהפרת כל אחד מסעיפי ההסכם, תזכה את סה .20.2
 . ₪ 50,000ולא יעלה על  ₪ 10,000ומוסכם בראש, בסך שלא יפחת מ 

לעיל ובמידה והספק לא יעמוד ברמת השירות המוגדרת במכרז מבלי לגרוע מכלליות האמור  .20.3
ובהסכם זה,  הוא ישלם פיצוי מוסכם על פי מידת החריגה מהרמה המוגדרת ובהתאם 

ל"טבלת הפיצויים המוסכמים" המפורטת להלן. יובהר כי אין בטבלה שלהלן, כדי למצות את 
שמורה הזכות  לעירייהובהתאם למסמכי המכרז וההסכם  לעירייהקשת הסעדים השמורה 

לעיל או כחלף לפיצויים  26.2להפעיל סעדים אחרים, בנוסף לפיצויים שנקבעו בסעיף 
 המוסכמים שלהלן:

 

 

 



 

 

 

גובה הפיצוי  המקרה

 המוסכם

 הערות

ליום  ₪ 100 איחור בהתקנת מערכות

 לכל מערכת

לכל  ₪ 250ימים יגרור פיצוי של  7איחור של 

 יום איחור לכל מערכת

בתיקון/ החלפת מערכת/ עיכוב 

 שעות 48ציוד מעל 

ליום  ₪ 100

 לכל מערכת

לכל  ₪ 250ימים יגרור פיצוי של  3איחור של 

 יום עיכוב לכל מערכת

ליום  ₪ 500 אספקת ציוד שלא בתקן הנדרש

 לכל מערכת

 3על הספק להחליף את המערכת בתוך ועד 

 ימים

הפעלת ספק משנה ללא אישור 

 העירייה

ליום ₪ 0001,   

אי חידוש ביטוח או ערבות שאינם 

 בתוקף

ליום ₪ 1,000  בנוסף לפיצוי המוסכם, לא יועברו לספק  

 תשלומים עד לחידוש האישורים

 

, רשאי להפחית את סכום הפיצוי המוסכם ובתנאי שסך ההפחתה העירייהמובהר בזה, כי נציג  .20.4
 מהסכום הנקוב בטבלה שלעיל. 50%לא יעלה על שיעור של 

, כי לספק ניתנת זכות ערעור עם קבלת הודעה על דרישה לפיצוי מוסכם. הספק יגיש עוד יובהר .20.5
ימים מיום קבלת ההודעה לדרישת הפיצוי  7וזאת בתוך  העירייהאת הערעור בכתב לנציג 

 כאמור.

 ימים מיום הגשת הערעור. 7, ימסור את החלטתו לספק בתוך ועד העירייהנציג  .20.6

ת ימים מיום קבל 7ת, יוגש הערעור בכתב בלבד ובתוך ככל והספק יבקש לערער פעם נוספ .20.7
 בלבד. העירייה גזברההודעה על דחיית הערעור, ל

ימים, לביצוע החלטת  7, יפעל הספק באופן מידי  ולא יאוחר מ העירייהגזבר עם קבלת תגובת  .20.8
 כאמור. הנציג

 הפרות הסכם  .21

זכויות העומדות לה על פי , בנוסף להעירייההפרה החברה הוראה מהוראות הסכם זה, רשאית  .21.1
 כל דין, לנקוט באחד או יותר מהצעדים הבאים:

בגין הפרת ההסכם כאמור ו או  לעירייהלחייב את הספק בהוצאות ובפיצוי על נזקים שנגרמו  .21.2
לממש את הפיצוי המוסכם כמפורט בהסכם זה ו או לחלט את ערבות הביצוע כולה או חלקה 

 . יההעיריעל פי שיקול דעתה הבלעדי של 

לראות את ההסכם כממשיך לעמוד בתוקפו ולבצע באמצעות אחרים לתקופה קצובה וקבועה  .21.3
מראש, את ההתחייבויות המוטלות על הספק על פי הסכם זה וזאת על חשבון הספק, לרבות 

 לשלם לאחרים עקב ההפרה האמורה.  העירייההפרשי המחיר שתצטרך 



 

 

 

ה לתקן את הדרוש תיקון והוא לא לראות את ההסכם כבטל לאחר שנשלחה לספק דריש .21.4
ולחייב עקב כך את הספק, עד להתקשרות  העירייהתיקנה תוך המועד שנקבע בדרישת 

 עם ספק אחר, בכל ההוצאות והתשלומים הנובעים מהפרה זו. העירייה

 לחלט את ערבות הביצוע.   .21.5

גין נזיקין, תהיה רשאית, לקזז כל סכום המגיע לה מאת הספק, לרבות סכום המגיע ב העירייה .21.6
, העירייהבין על פי הסכם זה וכתוצאה ממנו ובין בכל דרך אחרת, מכל סכום המגיע לספק מ

 בין על פי הסכם זה וכתוצאה ממנו ובין בכל דרך אחרת.

 ביצוע עבודות בשעת חירום .22

הספק מצהיר ומתחייב, כי בכל מצב המוגדר כשעת חירום, בין אם הוכרז על ידי ממשלת  .22.1
 לעירייה, ביצוע העבודות ומתן השירותים הניתנים העירייההוכרז על ידי ישראל ובין אם 

במסגרת הסכם זה, יימשך כבשגרה. עוד מתחייב הספק, כי כל זמן שלא לא ניתנה לו הנחיה 
, שלא לספק את השירותים, יסופקו השירותים כמתחייב העירייהמפורשת ובכתב מנציג 

 מהסכם זה כאמור.

בודה, התשלום ככל שישנו, ישולם על העבודות שבוצעו על ידי הספק ניתנה הנחיה להפסקת הע .22.2
 בפועל ובהתאם למפורט בהסכם זה.

הספק מתחייב, כי בשעת חירום כאמור, הציוד והעובדים המופעלים על ידו בהסכם זה,  .22.3
תוכל לעשות שימוש בציוד ובעובדים אף כדי  העירייה. בעירייהירותקו לטובת המשך העבודות 

ות ו/או לתן שירות נוסף, שאינו כלול בעבודות נשוא ההסכם, ואולם ביצועם הכרחי לבצע עבוד
במצב של שעת חירום. יובהר כי ביצוע העבודות בשעת חירום, יתואם עם הספק והודעה על 

. הספק מתחייב, לספק את כלל העירייהביצוע עבודות "חורגות", יאושר בכתב על ידי נציג 
 .העירייהשעות ממועד קבלת ההודעה מנציג  4רום, בתוך ועד השירותים הנדרשים בשעת חי

 

 שונות .23

במימוש זכות מזכויותיו  העירייהכל ויתור או ארכה או הנחה או הימנעות או שיהוי מצדה של  .23.1
על פי ההסכם, לא תהא בתוקף או בעלת משמעות אלא אם כן נעשתה ונחתמה בכתב כדין על 

 . העירייהידי מורשי החתימה מטעם 

על הפרת הוראה מהוראות הסכם זה, לא יראה הוויתור כוויתור על כל הפרה  העירייהרה וית .23.2
שלאחר מכן של אותה הוראה או הוראות אחרות זולת אם נעשה הוויתור בהתאם לאמור 

 בסעיף קטן זה. 

לא יהיה תוקף לכל שינוי או תיקון להסכם זה או לחלק ממנו, לרבות המועדים בהסכם זה,  .23.3

 בכתב ונחתם כדין על ידי מורשי החתימה המוסמכים של הצדדים להסכם זה. אלא אם נעשה 

, לפי הסכם זה, העירייההמצאת אישורים: כתנאי מוקדם לביצוע תשלומים לספק על ידי  .23.4
את כל האישורים הנדרשים כמפורט במסמכי המכרז וההסכם וכן את  לעירייהימציא הספק 

 שך כל תקופת ההתקשרות בין הצדדים. כל האישורים הנדרשים לפי כל דין וזאת למ

 ובין הספק, יחשב הספק כספק עצמאי ולא כעובד.  העירייההקשור למערכת היחסים בין  בכל .23.5



 

 

 

מטעמו, הנם עובדיו בלבד וכי הם  בעירייההספק מצהיר כי העובדים שיבצעו את העבודות  .23.6
נושא בכל ההוצאות נתונים להוראותיו והנחיותיו והוא מפקח ומבקר אותם באופן קבוע והוא 

 הכרוכות בהעסקתם אצלו. 

הספק מצהיר, כי הוא ערוך לביצוע העבודות כולן כך שבמקרה של חוסר בעובדים, הוא יפעל  .23.7
להשלמתם באופן מידי וזאת בשל חוסר בעובדים מפאת מחלה, חופשה, שירות מילואים, ימי 

של עובדים מתאימים אבל וכיוצ"ב. עוד מתחייב הספק, כי לשם כך, קיימת אצלו עתודה 
העומדים בכל התבחינים והאישורים הנדרשים, במספר שלא יפחת מעובד אחד לפחות. הספק 

באופן מידי ובכתב, על צפי של מחסור בעובדים ולא יאוחר  העירייהמתחייב להודיע לנציג 
 משעה אחת טרם מועד ביצוע העבודה הנדרשת.

 אמצעי זהירות ובטיחות  .24

 צהיר הקבלן ומתחייב לפעול בביצועראות הסכם זה ו/או המכרז, ממבלי לפגוע באמור בהו .24.1

ל פי הסכם זה באופן בטיחותי, לשמירת רווחתם ושלומם של עובדיו וכל אדם עהתחייבויותיו 
 -הבטיחות בעבודה לרבות חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"די אחר בהתאם לחוק וגוף 

 והתקנות על פיהם, בהתאם לתדריך  1970-לחדש[, התש" ופקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח

והנחיות הממונה על בטיחות בעבודה בעירייה כפי שיינתנו בטרם יתחיל הקבלן במתן 
 השירותים. 

הקבלן מתחייב להימנע מלספק את השירותים מושא הסכם זה בטרם עבר תדריך בטיחות  .24.2
טיחות במידה וישנה , ביצע כל הוראה של הממונה על הבבעירייהאצל הממונה על הבטיחות 

כזו, המהווה הוראה אשר הגדירה הממונה על הבטיחות כהוראה שיש לבצע לפני תחילת 
אספקת השירותים במסגרת ההסכם. במידה ונתן הממונה על הבטיחות הוראה כאמור ברישא 

לסעיף זה, יהא הקבלן רשאי להתחיל באספקת השירותים רק לאחר שביצע את הוראות 
 ת לשביעות רצונו המלאה.הממונה על הבטיחו

 

  העירייהנציג  .25

 או עובד הוא מר ירון חוכימה מנהל אגף הביטחון בעירייה,לביצוע הסכם זה  העירייהנציג   .25.1
תהיה רשאית להחליף את הנציג בכל  העירייה"(. הנציג)להלן: " ויד-אשר הוסמך על העירייה

 עת על ידי מתן הודעה בכתב להספק.
 

 
 כתובות והודעות .26

 והספק, הינן כמפורט בראש ההסכם. העירייה תובותכ .26.1
ימי עסקים, ובלבד  3כל הודעה שתימסר לכתובת דלעיל, תיחשב כאילו נמסרה לספק תוך  .26.2

 שנשלחה בדואר רשום.
, ללא שיהוי, על שינוי בכתובתו. הודעה לפי סעיף זה תינתן לנציג לעירייההספק יודיע  .26.3

 .כפר יונה עירייתולגזברות  
שעות, אם  24גרה במכשיר פקסימיליה תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה בתוך כל הודעה אשר שו .26.4

שוגרה במהלך יום עסקים רגיל ונתקבל אישור מכשיר הפקסימיליה על העברתה התקינה 
 בשלמות.



 

 

 

 
 מיצוי זכויות .27

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי תנאי הסכם זה מהווים ביטוי שלם ומלא של זכויות הצדדים, 
 כם, מצג, הבטחה או נוהג שקדם לחתימתו.והם מבטלים כל הס

 
 

 

 

 

 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

__________________________            __________________________ 

 מורשי החתימה                                "הספק"                         

 כפר יונה עיריית                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 נספחים

 נספח א'

 9/21מכרז מס'  –הצעת מחיר 

 

 :כפר יונה עירייתלכבוד  .1

אנו חברת _________________________________ מגישים בזאת את הצעתנו במסגרת  .2

למתן שירותי אספקה, התקנה ואחזקה למערכות אזעקה ולחצני מצוקה  9/21מכרז פומבי מס 

 . כפר יונהת בעירייבמוסדות חינוך ומבני ציבור 

אנו מצהירים בזאת כי כל מסמכי המכרז נקראו על ידנו, וכל האמור בהם הובן על ידנו, מקובל  .1

ם המובאים במסמכי המכרז ומתחייבים עלינו ואנו מסכימים למכלול התנאים, ההתניות וההסדרי

 פיהם.-לפעול על

אנו מצהירים בזאת שביכולתנו לתת את השרות במגבלות הזמן שנקבעו במסמכי מכרז זה  .2

 ובמועדים שייקבעו ע"י הנציג מעת לעת.

אנו מצהירים בזאת כי הצעתנו זו מוגשת לאחר שבחנו היטב את מסמכי המכרז וקיבלנו מנציגי  .3

 הסברים וההנחיות הנחוצים לנו בגיבוש הצעתנו והתחייבויותינו.את כל ה העירייה

בקשר עם אי גילוי מספיק או גילוי חסר או טעות או פגם בקשר  העירייהלא תהא לנו כל טענה כלפי  .4

 לנתונים או לעובדות הקשורים לביצוע השירותים.

 לחתימת וקודם הזוכה ההצעה היא הצעתנו כי לנו תודיע  העירייהו ככל כי בזה, מתחייבים הרינו .5

 כנדרש וההתחייבויות, התנאים בכל ונעמוד הנדרשים האישורים כל את לעירייה נגיש ההסכם,

 עלול זכייתנו, על העירייה הודעת מיום עבודה ימי 7 בתוך זו התחייבות מילוי אי זה. מכרז במסמכי

 לאפשר וכן העירייה ידי על משפטיים או מנהליים צעדים ולנקיטת המכרז ערבות לחילוט לגרום

  אחרינו. דורגה שהצעתם המציעים או המציע עם להתקשר לעירייה

 ובהתאם המכרז במסמכי למפורט בהתאם הנו לעובד ידינו-על שישולם השכר כי מצהירים אנו .6

 דין. כל להוראות

 קביעת ולשם בלבד הערכה לשם הנן מטה, בטבלה הנקובים מערכות האתרים/ מספר כי לנו, ידוע .7

 לא ולנו המצ"ב הכמויות כתב את לשנות רשאית העירייה כי לנו, ידוע עוד ביותר. הזולה הההצע

 כאמור. הכמויות לכתב בקשר העירייהמ כלשהן תביעות או טענות כל תהיינה

 כחוק: מע"מ תוספת וללא עבודה שעת לכל ידנו על המוגשת המחיר הצעת להלן .8

 

 

 

 

 



 

 

 

 ב נספח

 

 ההצעה הגשתל אקסל מצורף המחיר הצעות טבלת
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 גנספח 

 התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים

 

 מבוא 

 

 כפר יונה עירייתלבין  ("הספק"ונחתם הסכם התקשרות בין __________________ )להלן:  הואיל

__ שנת _______ מיום _______בחודש _____ 9/21מס הסכם לפי מכרז  "(העירייה")להלן: 

 (; "השירותים"( לאספקת השירותים המפורטים בהסכם )להלן: "ההסכם")להלן: 

 .לעירייהידי הספק, כעובד או כספק, בין השאר, לשם אספקת השירותים -ואני מועסק על והואיל 

הסכימה להתקשר עם הספק בתנאי כי הספק לרבות עובדיו, קבלני משנה וכל אדם  העירייהו והואיל 

ר מטעמו ישמור על סודיות כל המידע כהגדרתו להלן בהתאם להוראות התחייבות זו, וכן על אח

 סמך התחייבות הספק לעשות את כל הדרוש לשמירת סודיות המידע כהגדרתו להלן; 

והוסבר לי וידוע לי כי במהלך העסקתי או בקשר אליה יתכן כי אעסוק או אקבל לחזקתי או  והואיל 

כלשהו לרבות תכתובת, חוות דעת, חומר, תכנית, מסמך, רישום, שרטוט,  יבוא לידיעתי מידע

סוד מסחרי/עסקי או ידיעות מסוגים שונים, שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור או מידע שהגיע 

"קיצור דרך" לשם הגעה למידע  -לידיעתי עקב או בקשר להסכם או מידע שידיעתו תשמש ל 

בעל פה ובין בכתב, לרבות בהעתק, באמצעי אחסון אלקטרוני שהכלל אינו יכול להגיע אליו, בין 

או בכל כלי ואמצעי אחר העשוי לאצור מידע בין ישיר ובין עקיף, לרבות, אך מבלי לגרוע 

 מכלליות האמור, נתונים, מסמכים ודו"חות )להלן: "המידע"(; 

בכל צורה שהיא לכל אדם או  והוסבר לי וידוע לי כי גילוי או אי שמירה בסוד או מסירת המידע והואיל 

 העירייההמוסמכים לעניין ההסכם, ללא קבלת אישור נציג  העירייהגוף כלשהם מלבד לנציגי 

 או לצדדים נזק מרובה ומהווה עבירה פלילית:  לעירייההמוסמך מראש ובכתב עלול לגרום 

 כדלקמן:  העירייהאי לכך, אני הח"מ מתחייב כלפי 

 חלק בלתי נפרד הימנה.  המבוא להתחייבות זו מהווה .1

 לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע או כל הקשור או הנובע ממנו.  .2

להשתמש במידע אך ורק למטרה שלשמה נמסר או הובא לידיעתי במסגרת מתן השירותים, ובכפוף  .3

לאמור לעיל, לא להשתמש במידע או לנצלו לפרנסתי או לכל שימוש עצמי אחר שלא בהתאם 

 יל, וכן לא לגרום או לאפשר לאחרים לנצל, בכל דרך או אופן שהם, את המידע. לאמור לע

ידי הספק או -מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנני מתחייב כי במשך כל תקופת העסקתי על .4

לאחר מכן לא לאפשר לכל אדם או גוף או מוסד כלשהם לקבל את המידע, בין במישרין ובין 

ר, להודיע, למסור או להביא לידיעת אדם או גוף וכן לא להוציא בעקיפין, לא לפרסם, להעבי

 מחזקתי את המידע או כל חומר כתוב אחר או כל חפץ או דבר, בין ישיר ובין עקיף, לצד כל שהוא. 

לנקוט אמצעי זהירות קפדניים ולעשות את כל הדרוש כדי לקיים את התחייבותי על פי התחייבות  .5

מידע, בין השאר, לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים מבחינה זו לרבות שמירה על סודיות ה

 בטיחותית, ביטחונית, נוהלית או אחרת. 



 

 

 

להביא לידיעת עובדי או קבלני משנה או מי מטעמי, ככל שישנם, את האמור בהתחייבות זו לרבות  .6

 חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה. 

כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג, אשר ייגרמו להיות אחראי כלפיכם על פי  .7

לכם או לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת התחייבותי זו, וזאת בין אם אהיה אחראי לבדי בגין 

 כל האמור ובין אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים. 

שקיבלתי מכם או  להחזיר לידיכם ולחזקתכם מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ .8

השייך לכם או שהגיע לחזקתי או לידי עקב מתן השירותים או שקיבלתי מכל אדם או גוף עקב מתן 

. כמו כן, הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כל שהוא העירייההשירותים או חומר שהכנתי עבור 

 של חומר כאמור או של המידע. 

 ש בו משום פגיעה בחובותיי שלפי הסכם זה.שלא לעסוק או להתקשר בכל דרך שהיא בעיסוק שי .9

לא ידוע לי על ניגוד עניינים קיים או שאני עשוי לעמוד בו בין מילוי תפקידי או עיסוקי במסגרת  .10

לבין עניין אחר שלי או עניין של קרובי או עניין של גוף שאני או קרובי חבר  לעירייהמתן השירותים 

 בו. 

בכל מקרה שאגלה מידע כאמור השייך לכם או הנמצא  בכל מקרה שאפר התחייבות זו לרבות .11

ברשותכם או הקשור לפעילויותיכם, תהיה לכם זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרת 

 חובת הסודיות שלעיל. 

הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שלא בהתאם לכתב התחייבות זה לרבות מסירתו לאחר  .12

 . 1981 -וחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1997 -התשל"זמהווים עבירה לפי חוק עונשין, 

 התחייבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא ביני לבינכם.  .13

מוסכם וידוע לי כי על העתקים של המידע, אשר יתקבלו בכל דרך שהיא, יחולו כל הוראות כתב  .14

 התחייבות זה. 

ל זכות או סעד או סמכות אחרת המוקנית מוסכם וידוע לי כי אין בהתחייבות זו כדי לגרוע מכ .15

 פי כל דין או הסכם לרבות ההסכם. -על לעירייה

 

 

 ולראיה באתי על החתום

 

 

 היום: ______ בחודש: _______________ שנת: ________

 

 שם פרטי ומשפחה: __________________________ ת"ז: ______________

 חתימה: _____________________



 

 

 

 דנספח  

 9/21מכרז  אישור הצעה

 שם מלא של הגוף המציע, 

 כפי שהוא מופיע ברשם החברות

 

  חתימה וחותמת

 

 

   

 מספר מזהה תאריך רישום סוג התאגיד

   

   

 

 פקסימיליה ודוא"ל טלפון כתובת משרד )רשום(

 

 שמות הבעלים )במקרה של חברה, שותפות(:

 מספר ת.ז. שם ושם משפחה

  

  

 

 סמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע/ה:פרטי המו

 תפקיד בתאגיד כתובת מספר ת.ז. שם ושם משפחה

    

    

    

    

    

 

 

 __________________________שם המנהל הכללי ________________________________

 

 ____________________________שם איש הקשר למכרז זה ופרטי ההתקשרות עמו __________

 

 

 
 



 

 

 

 
 הנספח 

 הצהרה והתחייבות

 

 שהנני ממלא תפקיד של ___    אני הח"מ ________________________ ת.ז. 

אצל המציע/ה מצהיר בזה כי האמור לעיל בשם: ___________________ )להלן:   

  ( אשר הנני מוסמך לחייבו בחתימתי וכי הפרטים המפורטים לעיל הנם אמת וכי ההצעה למכרז"המציע"

כמפורט לעיל, הנה הצעה מחייבת ואני מביע הסכמה לחתום על נוסח ההסכם  כפר יונה עירייתשל  9/21

 כפי שצורף למסמכי המכרז. 

 

 

       

 חותמת               חתימה                   תאריך     

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 אישור עו"ד:

 

 הנני מאשר כי בדקתי את פרטי המציע, והינם נכונים. 

 

 

 תאריך: ____________

 

 

 _______ חתימה וחותמת עו"ד ____________________     מספר רישיון _______________ 

 

 

 



 

 

 

 

 ונספח 

 ותק וניסיון המציע

 

גופים ציבוריים  מצלמותולחצני מצוקה של קה אספקה, התקנה ואחזבמתן שירותי סיון יבעל נהמציע  
רשויות מקומיות, משרדי ממשלה, תאגידים  -" לעניין סעיף זהגופים ציבוריים" ., כדלקמןלפחות

 2018-2021בעל ניסיון במהלך השנים  המציעכמו כן,  ממשלתיים, תאגידים עירוניים, תאגידי מים וביוב.
 ., כדלקמןסנסורים 10לות לפחות מערכות אזעקה הכול 50באספקה והתקנה של 

 

שנת  תיאור הפעילות שם הלקוח

 ביצוע

היקף 

כספי 

 )בש"ח(

 טלפון/טלפון נייד שם איש קשר

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

 .יש להוסיף שורות ככל שנדרש

 

 הצהרת המציע: 

     

 טלפון  תפקיד  שם

     

 סק מורשהמס' זהות/עו  תאריך  חתימה וחותמת

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 זנספח 

 הצהרה בדבר העדר קירבה

 זה בנספח המיותרות האפשרויות מחיקת על להקפיד נא

 

 העירייההצהרה בדבר העדר קירבה לעובד הרשות ו/או לחבר 

 

 -, הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:כפר יונה עירייתהנני מצהיר בזאת כי  .1

 יריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן:א' )א( לפקודת הע 122סעיף  1.1 

, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה עירייה"חבר 

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

 אחות." בן זוג, הורה, בן או בת, אח או - "קרוב"; לענין זה, העירייהלעסקה עם 

)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  12כלל  1.2

 המקומיות הקובע: 

לא יהיה צד לחוזה או לעיסקה עם הרשות המקומית; לענין זה, "חבר  העירייה"חבר  

רות או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגד עירייהחבר  -" עירייה

 ()ב(."1)5-()ב( ו1)1"בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף 

 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי:  174סעיף  1.3

לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על  עירייה"פקיד או עובד של 

בודה המבוצעת ובשום ע העירייהזוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם -ידי בן

 למענה."

בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי למציע, לבעלי המניות במציע ולעובד בתפקיד ניהולי  .2

 -במציע:

 .עירייהאין קרבה לחבר  2.1 

 .עירייהאין שותפות עם חבר  2.2 

 .בעירייהאין בן זוג, שותף או סוכן העובד  2.3 

שותפו, אינם מחזיקים במניות המציע ואינם שותפים בעשרה או קרובו, סוכנו או  עירייהחבר  .3

 אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד המציע.

 בתפקיד ניהולי. עירייהבתאגיד המציע לא מועסק קרוב של חבר  .4

תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור  העירייהידוע לי כי ועדת המכרזים של  .5

 הרה לא נכונה.לעיל, או אם מסרתי הצ

 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .6

 

 המצהיר: _______________ שם המציע: _______________________________    שם וחתימת

 

                                                   _______תאריך: _______________


