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 הוד השרון תעיריי
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 ציוד מכני הנדסיעבודות 
 
 

 עניינים   תוכן
 
 
 

 עמוד                          הנושא                                      מס'
 
 
 

 הזמנה למתן הצעות למכרז   -מסמך ההזמנה .1
 

 תנאי המכרז והוראות למשתתפים   -  'א מסמך .2
 

  בנקאית להשתתפות במכרזוסח ערבות נ  -  1'א מסמך
 

 תצהיר העדר הרשעות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  -  2'א מסמך
          

  על העדר/קיום הרשעות פליליות תצהיר -  3'א מסמך
 

  תצהיר על אי העסקת עובדים זרים ללא אישור -  4'א מסמך
 

  הצהרה בדבר התחייבות למניעת ניגוד עניינים -  5'א מסמך
 

 ם והיעדר הפרות בדיני עבודההצהרה בדבר תשלום שכר מינימו -  6'א מסמך
  

  אישורים והמלצות על ניסיון קודם -  7'א מסמך
 
 

 הצעת המציע   -'  במך מס .3
             

     

                                                                         ונספחיו חוזה קבלנות  -  'ג מסמך .4

 

 לביצועערבות בנקאית נוסח   -  1'ג נספח
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 מפרט דרישות לביצוע  -   4'ג נספח
 

 כתב התחייבות למתן שירותים בזמן חירום  - 5'גנספח 
 

 כתב כמויות ומחירים  -   6'גנספח 
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 רוןהוד הש  תעיריי 
 213 /20  מס' פומבי  מכרז 

 עבודות ציוד מכני הנדסי                                                      
 

 למכרז הצעות מתןל הזמנה
 

 העבודות    .1
 

לאספקה והפעלת ציוד מכני הנדסי הצעות קבלת מזמינה  ,("עירייהה")להלן: הוד השרון תעיריי   
 . ("העבודות")להלן: ציוד מכני הנדסיעם עבודות  לביצוע ,("כלי צ.מ.ה")להלן:

מסמכי )להלן:" .חלק בלתי נפרד הימנו המהווהונספחיו וחוזה הקבלנות בהתאם לתנאי המכרז  ,הכל  
 "(. המכרז

 

   רכישת מסמכי המכרז .2
 

מסמכי ")להלן: ועלייידרש לחתום במכרז  הזוכהש הקבלנות החוזאת נוסח  הכוללמסמכי המכרז את 
במשרדי  ,שלא יוחזרו (ש"חחמש מאות ו פייםאל)ש"ח  2,500 תמורת סך שלניתן לרכוש "(, המכרז

  בין השעות ,עד ה' א'  בימיםהוד השרון,  28רח' יהושע בן גמלא  ,חוזים ומכרזיםמחלקת  עירייהה
 . 15:30 עד 08:30

 . hashron.muni.il-www.hodבאתר העירייה בכתובת:    ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם

 כיםמציע את שם הגוף רוכש המסמכים, שמות אנשי קשר מוסמה ימסור ,עת רכישת מסמכי המכרזב       
 .למסירת הודעות למציעודוא"ל  ,מספר פקסימילה ,וכן כתובת מוסמכת ,לייצג את המציע לעניין המכרז

 

 תקופת התקשרות .3
 

   .ודשיםח  24 -ל  הינה, לביצוע העבודותתקופת ההתקשרות 
 ,הקבלנות חוזהההתקשרות בלהאריך את תקופת לפי שיקול דעתה הבלעדית, שמורה הזכות  עירייהל     

  .("התקופה המוארכת")להלן: או חלק ממנה כל תקופהחודשים  12 שלתקופות נוספות   3 -ל
 .הקבלנות החוזהאריך את תקופת לייבת לממש את האופציות אינה מתח עירייהמובהר כי ה       

      

 עמידה בתנאי כשירות .4
 

תנאי המכרז  – 'אמסמך בהמפורטים  במכרז, לעמוד בתנאי הכשירות להשתתפות המציעעל 
 .אי עמידה בתנאי הכשירות כנדרש, תביא לפסילת ההצעה . 5.1סעיף , למשתתפים והוראות

 

 ערבות בנקאית .5
 

 נוסחב( ףאל ים וחמשעשרש"ח ) 25,000 על סךלהשתתפות צרף להצעתו ערבות בנקאית כל מציע י
   להלן.  1'א מסמךב צורףהמ

 

 הגשת הצעות .6
 

פרוטוקול מסמכי המכרז וצרופותיו, הכוללים את כל , נוסף והעתק מקור -בשני עותקים את ההצעה 
במסירה יש להגיש ת וחתימה, רות, חתומים על כל עמוד בחותמהמפגש מציעים, מסמכי תשובות והב

וללא כל סימני זיהוי או  סגורההמקורית הנושאת את מספר ושם המכרז בלבד, כשהיא במעטפה אישית 
נציג/ת רישום נוסף, לקבל אישור וחתימת נציג/ת העירייה על מועד ושעת מסירתה, ולהפקידה  בנוכחות 

לא , הוד השרון  )קומת קרקע( 28מלא במחלקת מכרזים רחוב יהושע בן ג, בתיבת המכרזים העירייה
 . 13:00שעה    14.7.2020  יאוחר  מיום

 .לא יתקבלו מעטפות מכרז ו/או מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל,
 

 הוראות כלליות נוספות בקשר עם המכרז .7
 

  .מכרזמגיש הצעה לעל מועד פתיחת תיבת המכרזים, תימסר הודעה לכל  7.1
 

רשאית להזמין את והיא  מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא עירייהה אין 7.2
בהתאם לשיקול דעתה , העבודות בין זוכיםביצוע להזכיה לפצל את יחיד או העבודות כלן מזוכה 

 .הבלעדי
 

כי מסמיתר נכללות ב ,הוראות מפורטות נוספות בדבר תנאי המכרז ותנאי ההתקשרות עם הזוכים 7.3
  .וונספחי הקבלנות החוזלרבות נוסח המכרז 

http://www.hod-hashron.muni.il/
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 אמיר  כוכבי                               
   עירייהה ראש                                                                
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   'א  מסמך                                                                                                             
                                                        

 הוד השרון  תעיריי
 213/  20  מס' פומבי  מכרז 

 עבודות ציוד מכני הנדסי
 

 למשתתפים  הוראותו המכרז תנאי
 

 

 עבודות הכללי של תיאור  .1
 

ומשאית  4 נספח ג' –בחוזה הקבלנות כהגדרתם וגים מהס סידציוד מכני הנהפעלת ו ,כולל הובלהאספקה  1.1

 להלן:המפורטים רכינה, 

 ,טרקטור עם מכסחת, (באגר)חפר מ, אופני מחפרון, אופני מיני מחפרון )שופל(, אופני יעה       
  (,"צ.מ.ה"/צ.מ.ה"כלי ")להלן:

והובלת  ,("משאית")להלן: כלי צ.מ.העם בפסולת כבדה  ת המשאיתלהעמסעם ארגז  X 8 4 משאית רכינה       

  .חומרים לסוגיהם לאתרים מורשיםפסולת ו
של העיר בכל תחום השיפוט  ,מפורט במסמכי המכרזסוג עבודה נדרשת ככל ביצוע בהתאם ל, זאת       

 (. "העבודות")להלן:
 

 ביצוע עבודות עם כלי צ.מ.ה שאינם נדרשים במכרז 1.2
 

לבצע עבודות באמצעות כלי צ.מ.ה לספק ובמכרז, בודות בביצוע עמקבלן שזכה  דרושהעירייה רשאית ל
במכרז כגון: מפלסת/מוטוגריידר,  נדרשיםשאינם או באפשרותו להשיג, נוספים/אחרים שבבעלותו או ברשותו 

 מכבש, וכיוצ"ב. 
בהפחתה המוזמנים הצ.מ.ה  לכלי עדכני מחירון "דקל" בניההתשלום לקבלן יקבע על בסיס במקרים אלו, 

  מהמחירון. 20% של 
 

 בין היתר: יבצע על חשבונו ("הקבלן")להלן:מציע זוכה  1.3
  

המשטרה, הרשות  :נציגיוקבלת אישורי עבודה מ ,בהתאם לצורךלפני תחילת ביצוע העבודות תיאום מוקדם  -
הנדרש לתיאום  כל גורם נוסףשל  םנציגיחברת חשמל, בזק, מינהל הנדסה של העירייה, והלאומית לדרכים, 

  .("העבודות")להלן: העבודות לפני ביצועדם מוק
 

 –הקבלן יבצע ( "ים/"האתר)להלן:שטח פועל בבלפני תחילת ביצוע העבודות  ,בהתאם לאישורים ולדרישות -
 באתר.בהתאם לצורך וכל דרישה נוספת  ,הצבת מפקחים ,שילוט ,תמרור

 

עם  באתר/ים, בודות הנדרשותבביצוע העם הפעלתו (חזור/)הלוך הםומ ים/אתרהאל צ.מ.ה כלי הובלת  -

 .נים/ומיומן יים/מקצועי ים/מפעיל
 

אגריגטים ו/או עודפי עפר ו/או  -ת העמס וביצועמשאית רכינה  אספקת – ולדרישת העירייה צורךבהתאם ל -
לכל סוג חומר  אתרים מורשיםסוגיהם להחומרים ל הובלת ,מכל סוג ו/או פסולתו/או שאריות חומרים סלעים 

  .לחלוטין יםנקי ים/השארת האתרו ו/או פסולת,
 

 .ביצוע העבודות בשעת חירום בין שהינה מוכרזת ובין שאינה מוכרזת, בהתאם לדרישות העירייה -
 

 40במרחק נסיעה שאינו עולה על פסולת בנין, עודפי עפר, וכיוצ"ב, התקשרות חוזית עם אתר/י קליטה/טיפול ב -
, במרחק נסיעה שאינו פסולת מעורבת ה/טיפול/סילוקקליטוהתקשרות חוזית עם אתר מבנין העירייה,  ק"מ

 מבנין העירייה. ק"מ 40  עולה על
 

 

 מסמכי המכרז  .2
 

מסמכי יחד ולחוד בהלן ליקראו ו מהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז ,נספחיהםו המסמכים המפורטים מטה  2.1

  הצעות למכרז מתןלהזמנה  - ההזמנה  סמךמ  -  :המכרז
 

  תנאי המכרז והוראות למשתתפים - 'א  מסמך   -              

 )ערבות ההצעה(  ערבות הבנקאית להשתתפות במכרזנוסח   - 1'א מךסמ      

  תצהיר העדר הרשעות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים          -  2'א מסמך
  תצהיר על העדר/קיום הרשעות פליליות -  3'א מסמך

  עובדים זרים ללא אישור תצהיר על אי העסקת -  4'א מסמך
  הצהרה בדבר התחייבות למניעת ניגוד עניינים -  5'א מסמך

  הצהרה בדבר תשלום שכר מינימום והיעדר הפרות בדיני עבודה -  6'א מסמך

 אישורים והמלצות על ניסיון קודם -  7מסמך א'                   
 

 ע העבודותלביצוהצעת המציע   -   'בסמך מ  -                
 

 ונספחיו לביצוע עבודות צ.מ.הקבלנות  חוזה -    'גסמך מ  -                
 

  )אם ישלחו( שישלחו  ו/או תשובות ו/או עדכונים מסמכי הבהרה - מסמכים נוספים                         
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 .משתתפים במכרזל
 

 
 

 
 
 

והוראות למשתתפים, תנאי המכרז  - א'מסמך  בין ,כל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעותב  2.2

 .הקבלנות ונספחיו ה, תכרענה הוראות חוזהקבלנות ונספחיו החוזמסמך ל
 

רשאית לראות בכל שינוי, מחיקה, או  עירייהמציע אינו רשאי למחוק, לתקן, או לשנות את מסמכי המכרז. ה  2.3

 .אית לפסול את הצעת המציעמשום הסתייגות המציע מתנאי המכרז ותהא רש תיקון כאמור,
 

 שאלות והבהרות .3
 

 

סתירות, שגיאות, אי התאמות, או שיהיה לו ספק כלשהו למובן המדוייק של  –ימצא המשתתף במסמכי המכרז  3.1
מנהל חוזים ומכרזים בדוא"ל:  –כל סעיף או פרט, יהא רשאי לפנות לעירייה, באמצעות עו"ד חזי קינן 

 hasharon.muni.il-michraz@hod  שאלות הבהרה בכתב  במסמך 13:00שעה  5.7.2020ליום , ולהעביר עד ,

WORD :פתוח בלבד, עם אישור מסירה, ובהתאם למבנה שלהלן בלבד 
 

 המסמך או הנספח מס"ד

 אליו מתייחסת ההבהרה

 פרק וסעיף

 רלוונטיים

 נוסח השאלה/ ההבהרה

1    

2    

 
בפניה באמצעות הדוא"ל, יש לציין את פרטי איש הקשר מטעם המציע, כולל כתובת דוא"ל ומספר טלפון. יש   3.2

 .   09-7759548/9:  לוודא קבלת הבקשה בטלפון
   

       

יודגש, . בלבד לנציגי העירייהכמפורט לעיל העירייה לא תענה לשאלות ו/או בקשות הבהרה, אלא אם נשלחו  3.3

 .רייה אינה חייבת לענות על כל השאלות ו/או הבקשות להבהרה שיוגשוכי העי
 

 –שהוא. רק תשובות בכתב  פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף-כל הסבר, פרשנות, או תשובה, שניתנו בעל 3.4
 תחייבנה את העירייה.

 

שינויים להכניס תיקונים ובכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, רשאית מיוזמתה  עירייהה  3.5

יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז, ביוזמתה או בתשובות לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור, 
יובאו לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז בדוא רשום,ו/או בדוא"ל ו/או בפקסימיליה לפי הפרטים שנמסרו על ידי 

 רוכשי מסמכי המכרז , והמציע יחתום עליהם ויצרף אותם להצעתו.
 

ככל שיהיו שינויים במכרז, תופץ הודעה לכל רוכשי חוברת המכרז, והיא תהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי  3.6

 המכרז.
  

   ערבות בנקאית להשתתפות במכרז .4
 

 1מסמך א'במקור, חתומה כדין לפי הנוסח המצורף לתנאי מכרז זה ת יערבות בנקא יצרף להצעתוהמציע  4.1
  ." (להצעה ערבות) להלן: "והוצאה על ידי בנק בישראל. , (ףלא ים וחמשעשר)₪  25,000על סך בלבד, 

  .ייב להיות זהה לשם המציע במכרז ח ,הערבות הבנקאית "מבקש"יודגש, כי שם  
 

במידת הצורך ועל פי דרישת העירייה, מתחייב המציע כולל.  30.11.2020 תעמוד בתוקפה עד ליום  ערבותה 4.2

 ת.להאריך תוקפה של הערבות לתקופה נוספ
 

הערבות תהא בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פניה חד צדדית של העירייה. מודגש כי יכול  4.3
נוסח הערבות להשתתפות, אשר  – 1והערבות תוגש לחילוט גם באמצעות פקסימילה, הכל כמפורט במסמך א'

 הינו חלק ממסמכי המכרז. 
 

ו/או לאחר סיום  ים במכרזה/עם הזוכ חוזהם חתייר ששהצעתם לא נתקבלה, לאחמציעים הערבות תוחזר ל 4.4

  .לפי המאוחר –הליכים משפטיים , ככל שיתקיימו 
 

 כשירות תנאי  -השתתפות במכרז  .5
   

 :, המהווים תנאי סף להגשת הצעהתנאי הכשירות הנדרשים להשתתפות במכרז 5.1
 

 תם. יהיו בתוקף במועד הגש  ,הנדרשיםהמסמכים האישורים וכל למען הסר ספק, 
 

 :הסכם עם חברת ליסינגב ברשותו/בחזקתואו  בבעלותוצ.מ.ה  כלי  (1)
 

 ואילך. 2015משנת יצור ,  כ"ס לפחות 150  בעל , אופני )שופל( יעה  .א

mailto:michraz@hod-hasharon.muni.il
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                          ואילך. 2015משנת יצור  , כ"ס לפחות   30  בעל          - מיני מחפרון  .ב

 ואילך. 2015משנת יצור   ,ס לפחותכ"   60  בעלאופני          מחפרון   .ג
 

 במכרז. יהיו במצב תקין וכשיר, המאפשר הפעלתם לביצוע העבודות הנדרשות י הצ.מ.ה כל
 

 
 
 

 
 

כלי צ.מ.ה בעלי ברשותו בהסכם התקשרות עם בבעלותו או ומשאית רכינה כלי צ.מ.ה  (2)
 :או עם בעל משאית רכינה

 

  –כולל שרשרת  ,ואילך 2015ת יצור כ"ס לפחות עם מכסחת עשביה משנ 60טרקטור בעל  .ד
 רוטור אחורי.

 

 ואילך. 2015משנת יצור ,  כ"ס לפחות 110  בעל , (באגר) מחפר .ה
 

 ואילך. 2015,  משנת יצור  ןעם ארגז רכי  X 8 4  משאית      .ו
 

, במרחק נסיעה פסולת בנין, עודפי עפר, וכיוצ"בטיפול ב/עם אתרי קליטהחוזית התקשרות  (3)

סילוק  טיפול//אתר קליטהעם התקשרות חוזית וק"מ מבנין העירייה,  40שאינו עולה על 
 .ק"מ מבנין העירייה 40  , במרחק נסיעה שאינו עולה עלפסולת מעורבת

 

 :צירוף מסמכים ואישורים 5.2
 

נאמן למקור בחתימת עורך דין,  מקור או העתק – בתוקףיצרף להצעתו אישורים ומסמכים , מגיש הצעה

 להלן:, כמפורט חתימת עו"דבותצהירים מאומתים 
 

נכון למועד תדפיס מעודכן מרשם החברות , צילום תעודת רישום של התאגיד - מציע שהינו תאגיד 5.2.1
, בו מפורטים התאגידשל רישום לפני המועד האחרון להגשת הצעות(  ימים 01)עד  הגשת ההצעות

על זהות בעלי המניות בתאגיד אישור עורך דין/רו"ח של התאגיד , בעלי המניות והמנהלים של התאגיד
 וזהות המוסמכים לחתום בשם התאגיד.  

 

   .1975 -עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו אישור  5.2.2
 

על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים מפקיד שומה /רואה חשבון אישור  5.2.3

 . וכן אישור ניכוי מס במקור  ,1976  - ותשלום חובת מס( התשל"ו  )אכיפה ניהול חשבונות
 

פורט כמ המשאית,של ושל כלי הצ.מ.ה.  ,יון רכב בתוקף וביטוח חובה בתוקףשיצילום נאמן למקור של ר 5.2.4
 .לעיל  5.1 ףבסעי

 

ליסינג ו/או אישור מחברת הליסינג על קיום הסכם ליסינג בין חברת הליסינג ובין המציע  הסכםעותק  5.2.5

 .לעיל 5.1 ףבסעי, כמפורט משאית רכינהבעל או  כלי צ.מ.הלבעל  מציעה בין התקשרות ו/או הסכם
 

עותק של הסכם פסולת בנין, עודפי עפר, וכיוצ"ב, ועותק של הסכם התקשרות עם אתרי קליטה וסילוק  5.2.6

 .פסולת מעורבתעם אתר קליטה וסילוק 
 

 .ן, להל7, א6, א5, א4, א3, א2כנדרש במסמכים:  אחתומים אישורים ותצהירים  5.2.7
    

כל הזוכים  , ידרשוימי עסקים ממועד החתימה על הסכם ההתקשרות מול העירייה 4בתוך יובהר, כי  5.2.8
מערכת איכון  הרכב שלהם, המיועדים לביצוע העבודות עבור העירייה,כלי במכרז זה להתקין על כל 

אמת ו/או ומאפשרת העברת הנתונים לעירייה בזמן  ,המאפשרת לדעת את מיקום הרכב בכל רגע נתון
 או דומה(.  ,בדיעבד )כגון מערכת איתוראן/פוינטר

 

אשר בכלי הרכב שלהם מותקנת מערכת  למציעים 10%עדיפות של תינתן  בנוסף יודגש, כי 5.2.9

הרכב, כולל מתן אפשרות לעירייה של צפייה בזמן  יהמקליטה ומשדרת בוידאו את הנעשה בכל

ר סלולרי )כגון מערכת סרווז'ן או דומה(. אמת או בדיעבד באמצעות העברת קבצי וידאו בשידו
ף כאמור לעיל, יש להציג אישור מספק המערכת על כך כי המערכת ילצורך קבלת הניקוד העד

כלי רכב ספציפי שיהיה זהה לכלי רכב המוצע, כולל ציון שם, דגם ומספר כלי מותקנת בכל 
 רכב אותה מציג הקבלן בהצעתו.ה

 

 נוספים  אישורים/דרישת פרטים .6
 

 

 באמצעות הפנית דרישה ,באופן עצמאי שמורה הזכות בהתאם לשיקול דעתה המוחלט, לחקור ולדרוש עירייהל 6.1

ן אם נכללו ברשימת ביתמצא לנכון, כפי שמסמך או אישור מידע או ראיה או  בפניה כל מציע להציגל

צע את העבודות לבויכולתו  ניסיונו, כשירותו בחינתלאו, לצורך אם לעיל ובין  5.2  המסמכים המפורטים בסעיף
 בהתאם להצעתו הכספית באיכות גבוהה ובאופן מקצועי. 

 

 ,האישורים, וההוכחות ,המסמכיםלהציג ולמסור את המידע, הראיה, את העירייה  אם תדרושהמציע חייב  6.2
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ית רשא עירייהה תהא  - עירייהסירב המציע למלא אחר דרישת ה . לעיל  6.1 בהתאם לסעיף עירייהשתדרוש ה

 לפסול את הצעתו.
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 ובחירת זוכה הליך בחינת ההצעות .7
 

   שלבי בחינת ההצעות 7.1
 

  : מפורט להלןבהתאם לשלבים כיתבצע הליך בחינת ההצעות 
 

 תנאי הסף.המהווים כשירות למכרז תנאי הב המציעיםו ההצעותעמידת  בדיקה ובחינת  - א' שלב  
 

  כמפורט להלן: לבחירת הזוכה שרות שיוותרו לדיוןמבין ההצעות הכ הצעותדרוג   - ב' שלב  
 

   לכל סעיף המחירים, ינתנו  בציון לדירוג הצעות  90%                                
             

 , יוענקו רק למציעים אשר בכלי הרכב אותם הם בציון לדירוג ההצעות נוספים 10%                                 

   לעיל. 5.2.9ושידור כמפורט בס"ק  צילוםבמכרז זה, מותקנת מערכת מציגים 
        

 אפשרויות הזכיה  7.2
 

עם  בחלקן בביצוע העבודות כולן אועפ"י שיקול דעתה וקביעתה הבלעדית של העירייה, כל מציע יכול לזכות 
 .מסוג אחד בלבדצ.מ.ה כלי 

 

  עירייההחלטות ה 7.3
 

ייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר )וזאת מנימוקים מיוחדים אין העירלמען הסר ספק מובהר, כי 

  .וכן, הרשות בידה לחלק את העבודה או כל חלק ממנה, בין מספר מציעים שיירשמו( או כל הצעה שהיא
 

 תאום הצעות  איסור .8
 

מציע האחר או או מי מטעמם, לא יתאמו כל הצעה עם כל מציע אחר, בעל זיקה ל אחר מציע, בעל זיקה למציע 8.1
 מטעמם; מבלי לגרוע מכלליות האמור, תיאום הצעה לרבות אלה: מי 

 

הסכמים, הסדרים או הבנות מסוג כלשהו, במפורש או מכללא, לגבי עניין הקשור למכרז, בין היתר,   8.1.1

 .חוזההצעות המחיר ותנאי ה בעניין 
 

או גילויו בצורה אחרת בין מציעים, בעלי זיקה מסירת מידע בכל עניין הקשור למכרז, קבלתו, החלפתו   8.1.2
 מי מטעמם. אליהם או 

 

  תפסלנה הצעות המציעים  –מידה ויתגלה כי מציע או בעל זיקה לו או מי מטעמם הפר את האיסור בסעיף זה ב 8.2

 שהצעותיהם תואמו. 
  

 חובת זוכה במכרז  .9
 

בכפוף למחיקות ו/או  ,ונספחיו עבודות צ.מ.הלקבלנות  חוזהלחתום על  , יידרשבמכרזשיוכרז כזוכה מציע   9.1
בהתאם ולשינויים, , בהתאם להודעות, לתשובות, להבהרות עירייהעל ידי הבו לתיקונים ו/או לשינויים שייעשו 

 עירייהולהחזירו לאו המעודכנת לאחר משא ומתן, על העירייה המוסכמת למכרז שהגיש להצעת המחירים 

 . הזכייהבדבר מהעירייה  ההודעהמסירת ריך תאימים מ  10 כשהוא חתום, תוך
 

 : את המסמכים הבאים עירייהימסור הזוכה ל, החתום הקבלנות חוזהד מסירת עבמו   9.2
 

 ,"( ביצועהערבות  )להלן: "  יוערבות בנקאית להבטחת התחיבויותיו עפ"י חוזה הקבלנות ונספח 9.2.1
 עפ"י הפירוט הבא:          

 

 בהפעלת לפחות וכן, משאית רכינהבהפעלת ו אופני )שופל(הפעלת יעה קבלן שהצעתו זכתה ב (1)

 (.שקלים חדשים )חמישים אלף ₪ 75,000הערבות הבנקאית תעמוד על כלי צ.מ.ה אחד נוסף, 
 

קבלן שזכה  או, משאית רכינהבהפעלת ו )שופל( יעה אופניהפעלת קבלן שהצעתו זכתה ב (2)

 .)חמישים אלף( ₪ 50,000  להערבות הבנקאית תעמוד עכלי צ.מ.ה או יותר,  2בהפעלת 
 

הערבות , יעה אופני )שופל( ומשאית רכינה נוישאאחד צ.מ.ה כלי בהפעלת שהצעתו זכתה קבלן  (3)

 )עשרים וחמש אלף(.  ₪ 25,000תעמוד על הבנקאית 
 

 ובנוסח המפורט הקבלנות  חוזהאישור חתום מאת חברת הביטוח מטעמו, על עריכת ביטוחים כנדרש ב 9.2.2
 "(.ביטוחים )להלן: "בחוזה הקבלנות   ם ביטוחיםאישור קיונספח ב

 

לעיל, תחולט הערבות שצורפה   9.2 -ו 9.1 פיםאת הדרישות המפורטות בסעיזוכה שלא קיים במועד  9.3
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מבלי לפגוע בכל סעד אחר, ישמש סכום הערבות כפיצוי קבוע ומוסכם מראש, בגין אי . השתתפותו במכרזל

  .ערבותהעקב חילוט ו/או דרישה ו/או תביעה  לא תהיה כל טענהוכה ולזקיום ההתחייבויות שנטל על עצמו 

במכרז מבלי של הזוכה לבטל את זכייתו  פי שיקול דעתה הבלעדי,-על רשאית עירייהה תהאבנסיבות כאמור, 
לזוכה שלא קיים את התחייבויותיו כאמור ולהתקשר בחוזה עם מציע אחר ולתת לו כל הודעה או התראה 

 .עם מציע אחר במקומו  עירייהכל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרותה של ה לעיל, לא תהיה
כנגד הזוכה עקב  עירייהלעיל כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות ה אין באמורלמען הסר ספק,           

 הפרת ההתחייבויות שנטל על עצמו עם הגשת הצעתו למכרז. 
 

במועד הנקוב בצו , יחל בביצוע העבודות לעיל  9.2  -ו  9.1 פים בסעישות המפורטות את כל הדרי זוכהקיים  9.4
רשאית לקבוע מועד מאוחר  עירייהלמרות האמור לעיל, ה. מנהלהחתום על ידי שיימסר לו התחלת עבודה 

 .זוכהיותר לתחילת עבודתו של ה
 

ת פסולת לסוגיה, חייבת מאזני גשר על ידי העירייה, משאית הובל ה והפעלתהחל ממועד התקנ 9.5

להישקל לפני תחילת ההעמסה כשהיא ריקה )שקילת טרה(, ובסיום ההעמסה להישקל עם 
 הפסולת )שקילת ברוטו(. 

 

  יםאישור חוז .10
 

 בקיומו של תקציב מאושר.  המותנעל חוזה הקבלנות,   עירייהוחתימת ההתקשרות עם זוכה  10.1
 

כי כל בטחון  יןא. כל האישורים הנדרשים על פי דין, כפופה לקבלת ה הקבלנותעל חוז עירייהחתימת ה 10.2

 עירייה. אי קבלת אישור הנדרש על פי דין, לא יהווה הפרה של חובה כלשהי של האלה יתקבלו אישורים
 ולא תזכה את מי מהמציעים בפיצוי כספי ו/או בסעד ו/או בתרופה כלשהם.

 

 , העברת זכויות חוזההסבת  .11
 

זכותו לרבות את לו או מקצתו, הקבלנות, כאת חוזה  ,במישרין או בעקיפין לאחר, לא יסב ולא יעבירזוכה  11.1

אם קבל לכך  אלא ,על פיו ו/או התחייבות על פיו אחרת או כל טובת הנאה עירייהסכום כלשהו מה לקבל
 .ומראש בכתב עירייהאת הסכמת ה

 

המחות סכומים או התניית , לרבות סירוב ללעיל 11.1משנה  לפי סעיףרשאית לסרב לבקשות זוכה  עירייהה 11.2

 ., ולזוכה לא תהיה כל טענה בשל כךההמחאה בתנאים שייראו לה לפי שיקול דעתה הבלעדי
 

  הגשת הצעה אופן .12
 

 חתימת קיום וחתימה מלאה: 12.1
 

הצעה המוגשת על ידי יחיד תיחתם על ידי המציע, תוך ציון  -בכל מקום בו נדרשת חתימה מלאה   12.1.1

הצעה המוגשת על ידי תאגיד תיחתם ; ספר תעודת הזהות שלו וכתובתושמו המלא של החותם, מ
על ידי מורשי החתימה של התאגיד, תוך ציון שם התאגיד, מספר הרישום של התאגיד )ח.פ./מ.ש(, 

 כתובת התאגיד, שמם המלא של מורשי החתימה ומספר תעודת הזהות של כל אחד מהם.
 

בראשי  הצעה המוגשת על ידי יחיד תיחתם על ידי המציע -בכל מקום בו נדרשת חתימת קיום   12.1.2
בכל דף בחותמת המציע ובראשי תיבות על ידי מורשי הצעה המוגשת על ידי תאגיד תיחתם תיבות; 

 מציע.של ההחתימה 
 

 המציע ימלא את הצעתו ויגישה אך ורק על גבי מסמכי המכרז. 12.2
 

 הצעה.הערה שתרשם בגוף מסמכי המכרז, עלולה להביא לפסילת ה 12.3
 

   , בסדר המפורט להלן:אוגדן העתק   אוגדן מקור -בשני אוגדנים ותוגש תאוגד  ההצעכל  12.4
 

  הערבות הבנקאיתמסמך מקור של  יוכנס, אליה "מסמך הערבות הבנקאית"צוין מעליה  מעטפה  12.4.1

 להשתתפות. 
 

 המחיר הצעת .יעהצעת המצ – 'במסמך  אליה יוכנס ,"הצעת המחיר" עליה מצוין מעטפה  12.4.2
 . בחתימת קיום ובחתימה מלאה  תהיה מלאה על כל פרטיה וחתומה כדין על ידי המציע

 

כל המסמכים יהיו חתומים כדין   .לעיל עפ"י סדר רישומםהאישורים והמסמכים הנדרשים, כל    .3412.

 פי אותם מסמכים.  -הנדרשת מהמציע על  חתימה מלאה בחתימת קיוםידי המציע -על
 

 .בחתימת קיום ובחתימה מלאהידי המציע -כשהוא חתום כדין על מציעים פרוטוקול מפגשמסמך   12.4.4
 

 ידי -כשהוא חתום כדין על הליכי המכרזב תשובות הבהרות ועדכונים שנמסרו )אם נמסרו(מסמכי    12.4.5

 .בחתימת קיום ובחתימה מלאההמציע 
 

 . בחתימת קיום ובחתימה מלאה  ידי המציע-על כשהיא חתומה כדיןמסמכי המכרז חוברת   12.4.6
 

 תוקף ההצעה .13
 

ההצעה  שתוגש, תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה, נספחיה וצרופותיה, לרבות ערבות הצעהכל  13.1
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 . , בהודעה למציעעירייהה עפ"י דרישתיום נוספים,  90 -ליוארך פן תוק .יום 90למשך , שצורפה אליה

מכל סיבה שהיא, רשאית  , בהתאם לדרישה כאמור לעיל,הצעהה ערבותתוקף  הצעה ו/אותוקף  וארךלא ה 

כפיצוי קבוע ומוסכם מראש, בגין אי קיום ישמש סכום הערבות  .ההצעהערבות לחלט את  עירייהה
ו/או דרישה ו/או  לא תהיה כל טענהבהגשת הצעתו למכרז ולזוכה המציע ההתחייבויות שנטל על עצמו 

 . ההצעה בותעקב חילוט ער ,תביעה
 

המכרז לאחר מכל סיבה שהיא,  נשואצר מניעה להשלמת הליכי המכרז ו/או לביצוע העבודות ושתיו במקרה 13.2
ההצעה שצורפה  ערבותתוקף את ובכלל זה הצעתו תוקף רשאית לבקש ממציע כי יאריך את  עירייהה

 במקרה להלן.  1'ך אמסמכ עמיד ערבות חלופית בנוסח המצורףיאו  ככל שיידרש נוספת לתקופה להצעה

לתקופה נוספת בהתאם לבקשת תוקף הצעתו ו/או את תוקף ערבות ההצעה, לא יאריך המציע את ו
 , הצעת המציע תפסל ולא תהיה למציע כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין כך.עירייהה

 

 
 
 

 הליכי משפט  .14
 

, בגין כל עירייהאו בדרישות כלפי ה בטענות ,לא יבוא בתביעות זוכה,מציע , לרבות מובהר בזה, כי מציע 14.1

אשר יגרמו, אם יגרמו, כתוצאה מהליכי  קבועה, הפסקת עבודה זמנית או אובהשלמת הליכי המכרז עיכוב 
 צדדים שלישיים כלשהם.או ציע מעל ידי  , אם יינקטו,משפט שיינקטו

 

ו/או הקבלנות חוזה  בחתימתמצהיר בזה כי לקח בחשבון אפשרות של עיכובים  ,זוכה , לרבותכל מציע 14.2

 עקב כך. עירייהדרישה או תביעה כלפי ה ,והוא מוותר על כל טענה , זמנית או קבועה,הפסקת עבודה
 

 
 

  ההצעותהגשת  .15
 

 סגורההנושאת את מספר ושם המכרז בלבד, כשהיא במעטפה במסירה אישית יש למסור  ההצעות את

העירייה על מועד ושעת מסירתה, נציג/ת מת וללא כל סימני זיהוי או רישום נוסף, לקבל אישור וחתי
 28במחלקת מכרזים רחוב יהושע בן גמלא , בתיבת המכרזים נציג/ת העירייהולהפקידה בנוכחות 

  .13:00שעה    14.7.2020  לא יאוחר מיום, הוד השרון)קומת קרקע( 

 .לא יתקבלו מעטפות מכרז ו/או מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל,
 
 
 
 

 ,אמיר כוכבי

 

 עירייההראש 
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 פרטים  של  המציע                                           

 

 
 מעמד משפטי 

  חברה     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מעמד משפטי 

 שותפות     
   / 

חברה  
 בע"מ

ל ידי שם חברה  ______________________________________ .1
 המציע שהינו שותפות

 מס' ת.ז.  _____________ __________________        שמות בעלי .2
 המניות    

                 מס' ת.ז.  _____________                    __________________                           

 מס' ת.ז.  _____________                                     __________________                           

 כתובת החברה ______________________________________                            .3

 ____________  ____________ נייד____________ פקס מס' טלפון .4

 בעל זכות חתימה _________________  מס' ת.ז. ______________ . 5

 מס' ת.ז. ______________  _________________     בעל זכות חתימה      

 _________________ מס' ת.ז. ______________ בעל זכות חתימה   

 ______מס' חברה אצל רשם החברות )ח.פ( _________ . 6

 חותמת החברה .7

 

 שם השותפות  ______________________________________ .1

 מס' ת.ז. _____________ ________________  שמות השותפים .2

 מס' ת.ז. _____________                                     ________________                             

 מס' ת.ז. _____________                                   ________________                               

 כתובת השותפות ____________________________________ .3

 טלפון ____________   נייד____________  פקס__________ מס' . 4

 מס' ת.ז. ______________ __  ______________  בעל זכות חתימה  . 5

 ________________  מס' ת.ז. ______________  בעל זכות חתימה 

 _________________ מס' ת.ז. ______________ בעל זכות חתימה  
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 מס' עוסק מורשה ________________ . 6

 חותמת השותפות  .7

מממעמדמעמד 
 משפטי

  –מעמד משפטי 
 מציע פרטי

 
 מציע
 פרטי

 

 ימולא על ידי המציע שהינו שותפות

 שם המציע ___________________   מס' ת.ז._____________ . 1

 כתובת ___________________________________________ . 2

 מס' טלפון ___________ נייד __________ פקס ___________ . 3
                                       

 מס' עוסק מורשה ________________    . 4

 
 חותמת . 5

 
 

                  
 

                                                                            
                                                        

 1'אסמך  מ                                                        
 

   מכרזשתתפות בלהבנקאית  נוסח ערבות                                

 
 

 עיריית הוד השרון
 213/  20מכרז פומבי מס'   

 עבודות ציוד מכני הנדסי

 

 

 

 

 

 תאריך: __________                           הוד השרוןעיריית :  לכבוד

 

 ם רב,שלו

 

 כתב ערבות מס' .................................... הנדון:    

 

  מס'פומבי ( בקשר למכרז המבקש -)להלן __________על פי בקשת________________ .1

הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד עבודות ציוד מכני הנדסי,  213/20

 (.ים וחמש אלףעשר)במילים:   ₪ 25,000 – לסך השווה ל

 

ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב,  10סכום הערבות ישולם לכם על ידינו תוך  .2

וזאת ללא כל תנאי ומבלי  הוד השרון,חתומה ע"י עיריית לרבות באמצעות הפקסימיליה, 

להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה 

 כום הערבות מאת המבקש.את ס

 

או העתקו )במידה שיועבר אלינו באמצעות  נ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זההלדרישתכם  .3

 הפקסימיליה(.

נוסח ערבות בנקאית 
 מכרזהשתתפות בל
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מסר לנו לא יכל דרישה על פיה צריכה להכולל.   30.11.2020 תוקף ערבותנו זה יהיה עד ליום .4

בוטלת, אלא אם הוארכה על יאוחר מהמועד הנ"ל. לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומ

 ידינו.

 

 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. .5

 

 בכבוד רב,                                

 

 ________________:  בנק                             

                             

 ________________:  סניף                                                                                                        
 
 

 טלפון ישיר:  _______________                                                                                      

 

 
 
 

 2'אמסמך  
  

 ם ציבוריים, חוק עסקאות גופי העדר הרשעות לפיתצהיר  
 1976 –התשל"ו )אכיפה ניהול חשבונות ותשלום חובת מס (, 

 
 

               עיריית הוד השרון:  דלכבו

 
 ה/אני הח"מ, ________________, ת.ז.  ___________  לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר אמת וכי אהיה צפוי

 :לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן
 אני נציג/ה של _________________________ ח.פ. / ע.מ ______________)להלן:"המציע"(

 מכהן בתפקיד ______________________  והנני מוסמך/כת לתת תצהיר זה מטעם המציע.ואני 
 המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.

 
 1976-התשל"וופים ציבוריים " כהגדרתו בחוק עסקאות גבעל זיקהבתצהירי זה, משמעותו של המונח "

"(. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה חוק עסקאות גופים ציבוריים)להלן: "
 אותו.

 
עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים  –" עבירהמשמעותו של המונח "

, ולעניין עסקאות לקבלת שירות 1987-התשמ"זמום או לפי חוק שכר מיני 1991-התשנ"אהוגנים(, 
, גם עבירה על הוראות 2011-התשע"בלחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה,  2בסעיף כהגדרתו 

 החיקוקים והמנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.
 

 במשבצת המתאימה( X)סמן 
 

  יבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום ב)א( לחוק עסקאות גופים צ2הגוף ובעל זיקה אליו )כהגדרתו בסעיף
 "( בעל זיקה)להלן: " 1976-חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, התשל"ו

בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת  לא הורשעו        
 .1987 -מ"ז או חוק שכר מינימום, התש 1991 -תנאים הוגנים(, התשנ"א 

 

  בפסק דין חלוט בעבירה אחת או בשתי עבירות בלבד לפי חוק עסקאות עובדים  והורשעהגוף ובעל זיקה אליו
 –או חוק שכר מינימום, התשמ"ז  1991-זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

1987. 
 

  לפחות ממועד ההרשעה  וחלפה שנה אחתירות בפסק דין ביותר משתי עב הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו

 האחרונה ועד למועד הגשת הצעה למכרז.
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  לפחות ממועד  ולא חלפה שנה אחתבפסק דין ביותר משתי עבירות  הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו

 ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.
 

ה שנעברה אחרי יום כ"ה בחשוון ידוע לי כי לצורכי החוק, הוגדרה הרשעה כהרשעה בפסק דין חלוט בעביר
 (.2002באוקטובר  31התשס"ג )

 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי  דלעיל אמת.
 

                                                                              ______________________     ____________________ 
 חתימה וחותמת                         שם המצהיר                                                                   

 
 אישור

 

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

_____  המוכר/ת ________שזיהה/זיהתה עצמו/עצמה על ידי ת.ז. ____ ______________________ מר/גב'

לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק 

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

 

 

  ___________                        _______________________                      ___________________ 
 חתימת  עורך דין          חותמת ומספר רישיון עורך דין                                                               תאריך         

 
 

                                                  
 3'אמסמך                                                 

 נוסח  תצהיר על העדר/קיום  הרשעות  פליליות                      
 ) יינתן על ידי כל אחד מבעלי / מנהלי החברה (                                      

 
 
 

               עיריית הוד השרון:  דלכבו
                                  

 תצהיר
 

 ז __________________ אני הח"מ  ___________________, בעל ת.
 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר 
 בזאת בכתב כדלקמן:

 

 ______________ בחברת _______________________ ח.פ. מס' _____________  -הנני משמש כ .1
 

למכרז פומבי  ,חברה ושהנני מוסמך להתחייב בשמהתצהירי זה ניתן במצורף להצעת מחיר שמגישה ה .2
 "(.המכרז)להלן: " לעבודות ציוד מכני הנדסי

 

 : ב'או   א' ס"ק    - יש למחוק את המיותר    .3
 

לא הנני מצהיר בזאת כי )מחק את המיותר(: אני ו/או החברה שהנני מנהל ו/או בעל מניות בה,  א.
 המפורטות להלן:בעבירה הקשורה לביצוע עבודות  הורשענו

 

 הפעלה וביצוע עבודות עם ציוד מכני הנדסי. 
 

הנני מצהיר בזאת כי )מחק את המיותר(: אני ו/או החברה שהנני מנהל ו/או בעל מניות בה,    ב.
 בעבירה הקשורה לביצוע עבודות המפורטות להלן :  הורשענו

 

 הפעלה וביצוע עבודות עם ציוד מכני הנדסי. 

 

 ם בהם הורשעתי ו/או הורשעה החברה:להלן פרטי התיקי 
  

 

 בימ"ש   _______________  סוג הליך   _______________   מס' תיק    ________________  
 

 _______________________ הנתבע/ים  __________________________ הצדדים:התובע/ת 
 

  מועד בו ניתן פסה"ד  ______________    מצ"ב עותק  מפסה"ד  
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 מועד בו ניתן גזה"ד   ______________     מצ"ב עותק  מגזה"ד 
 

 )אם הוגש ערעור( בערעורמועד בו ניתן פסה"ד  בערעור ___________ מצ"ב עותק  מפסה"ד  
  

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .4
 

                _________________ 
 חתימה              

 
 

 אישור
 

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

_____  המוכר/ת ________שזיהה/זיהתה עצמו/עצמה על ידי ת.ז. ____ ______________________ מר/גב'

ועים בחוק לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקב

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

 

  _________________                        _______________________                      _____________ 
 חתימת  עורך דין                חותמת ומספר רישיון עורך דין                                                         תאריך         

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
 4'אמסמך                                                          

 

 תצהיר על אי העסקת עובדים זרים ללא אישור
 
 

               עיריית הוד השרון:  דלכבו

               
                 
 

 

 אי העסקת עובדים זרים ללא אישורהצהרה בדבר 

 
 
 

אני הח"מ  ___________________, ת.ז __________________  לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי 
 בזאת בכתב כדלקמן: ה/אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר

 

 _____ ח.פ. / ע.מ ______________)להלן:"המציע/הגוף"( אני נציג/ה של _________________

 מטעם המציע.ת לתת תצהיר זה כוהנני מוסמך/המציע  אצל ________________נת בתפקיד: /אני מכהןו

 
 אני מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

 

 
ם זרים המציע לא יעסיק בביצוע העבודות והשירותים הניתנים על ידו במכרז זה, עובדים זרים, למעט עובדי

 שברשותם היתר תעסוקה תקף משירות התעסוקה לעבוד בישראל.

זאת, בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם על ידי המציע ובין באמצעות קבלן כח אדם, קבלן משנה, או כל 

 גורם אחר עמו אתקשר באישור המועצה במידה ויזכה במכרז.
 
 

 ה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.ז
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                                                                              ______________________     ____________________ 

 חתימה וחותמת                         שם המצהיר                                                                   

 
 
 
 
 

 אישור
 
 

ח"מ ___________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ________________ הופיע/ה בפני במשרדי אני ה

_____  המוכר/ת ________שזיהה/זיהתה עצמו/עצמה על ידי ת.ז. ____ ______________________ מר/גב'

הקבועים בחוק  לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים

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

 

                        _____________ _________________                       _______________________ 
 חתימת  עורך דין                    חותמת ומספר רישיון עורך דין                                                     תאריך         

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5'אמסמך                                                    
 

 הצהרה בדבר התחייבות למניעת ניגוד עניינים

  
 עיריית הוד השרון, עשוי להיחתם בין: לעבודות עם ציוד מכני הנדסי ולפי הזמנה למתן הצעות: הואיל

לביצוע  חוזה, ("ציע"המ)להלן: ____________________מציע _______ה(, לבין ן""המזמי)להלן:
  (; "חוזה"ה)להלן:ונספחיו חוזה בהכל כאמור  ,עבודות עם ציוד מכני הנדסי

               

יתחייבו  ,מטעמומי , הוא יעשה זאת בתנאי שהמציע ו/או חוזהשהמזמין יתקשר עם המציע בככל ו :והואיל
    ; חוזההנדרשים ב צא במצב של ניגוד עניינים עם מתן השירותיםהימלשלא 

              

 אי לזאת המציע מתחייב כלפי המזמין כדלקמן :

סוק או להתקשר בכל דרך שהיא בעיסוק שיגרום לו להיות במצב של ניגוד עניינים עם מתן שלא לע  .1
שר או לתת שירותים מסוג כל שהוא נגד שלא להתק ,בין במישרין ובין בעקיפיןלמזמין,  השירותים

   .עובדיואו המזמין או נבחריו, 
 

 עלול להעמיד אותו במצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד ה מצבלהודיע למזמין לאלתר, על כל       .2
 עניינים, ולפעול על פי הוראותיו של המזמין.

 

 יד המציע ו/ או מנהליו כמפורט להלן :מתייחס לבעלי התאג ,ניגוד עניינים בהתחייבות זו     .3
עניינו של קרוב משפחה, לענייניהם האישיים של כל מי שעובדים / פועלים בחברה, לעניינו של לקוח 
שהם או מעסיקיהם או שותפיהם או עובדיהם, מייצגים או מייעצים או מבקרים, לעניינו של תאגיד אשר 

יש אשר המציעה של במשרד או בחברה / שותפות להם או לקרוב משפחה שלהם, או למי מהעובדים 
חבר בו , מנהל אותו או עובד בו , או יש לו חלק בו או בהון מניותיו, או זכות לקבל רווחים, או  –קשר עמו 

בהתאמה לחברות  בעל שליטה בו, כהגדרתו בחוק ניירות ערך.  ניגוד עניינים לתאגיד המציע מתייחס
 או חברות בשליטת התאגיד המציע . ,לות שליטה בתאגיד המציעאם, חברות בת, חברות שהינן בע
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וסיום מתן השירותים,  חוזהחודשים ממועד סיום ה 6ועד  חוזהתהא תקפה במשך תקופת ה ,התחיבות זו     .4
 בו ותהא תקפה ביחס לכל עובדי המציע הח"מ, וביחס לכל תאגיד / שותפות אשר המציע   בעלי שליטה

 ו ; ביחס לכל מי שהוא בעל עניין בתאגיד / בשותפות המציע ., או בעלי עניין ב
 . 1969 –בעל עניין כהגדרתם בחוק ניירות ערך , התשכ"ח       

 

אין בהתחייבות כללית זו כדי לגרוע מהתחייבויות המציע, וכל המועסקים על ידו ו/ או הפועלים מטעמו,     .5
 טיפולו.בלכל מטלה להימנע ממצב של ניגוד עניינים קונקרטי באשר 

 

  התחייבות זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא בין המציע לביניכם.       .6

בנוסף על הצהרות הנ"ל, אני מצהיר כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד 
וההצהרות המפורטות לעיל , במסגרתו מאוגד המציע, כי אני מוסמך לחתום בשם התאגיד על טופס הצעה זו 

 לחתימתי על הצעה זו. חוזהולחייבו , וכי אין כל מניעה על פי כל דין או 
 

 

חתימה : _____________ חותמת : ____________                                תאריך: ___________   

 

                                                       אישור חתימות על ידי עו"ד 
 

 

________ ת.ז. ________ ת.ז.  מאשר/ת  בזאת כי מר ______אני הח"מ  ________________ עו"ד ______

להצהיר את  וכי עלי ועצמו / על ידי ת.ז. ______________ ולאחר שהזהרתי ה________________ ,  אשר זיה

עליה ם דלעיל וחת ון, אישר את נכונות הצהרתכ הצפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעש ההאמת וכי יהי

 בפני.

         __________________                      

 חתימת וחותמת עו"ד            

 
 

                                                
 

 6'אמסמך                                                         
 

 צהרה בדבר תשלום שכר מינימום והיעדר הפרות בדיני עבודהה            
 
 

               עיריית הוד השרון:  דלכבו
 

 
 

 תשלום שכר מינימום והיעדר הפרות בדיני עבודההצהרה בדבר 
 
 

אני הח"מ  ___________________, ת.ז __________________  לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי 
 בזאת בכתב כדלקמן: ה/לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיראהיה צפוי 

 
 

 )להלן:"המציע"(   אני נציג/ה של ______________________ ח.פ. / ע.מ _________________
 מטעם המציע.ת לתת תצהיר זה כוהנני מוסמך/ ,של המציע מנהל הכספים /מנכ"לנת בתפקיד: /אני מכהןו
 

 :דלקמןאני מצהיר/ה בזאת כ
 

המציע שילם בקביעות לכל עובדיו המועסקים על ידו, שכר שאינו נמוך משכר מינימום לפי חוק שכר  .1
ותקנותיו וכן את כל הוצאות החובה של מעביד לרבות גמל פיצויים ופנסיה  1987-התשמ"זמינימום 

 בהתאם לכל דין.
 

 ההתקשרות.במסגרת  1953 -התשי"ג המציע לא הפר את חוק חובת עבודת הנוער,  .2
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קיים כלפי ל ,)לרבות כל תקופת התקשרות מוארכת( חוזהבתקופת ההתקשרות בכל כי המציע מתחייב  .3

השירותים נשוא המכרז, את האמור בהסכמים הקיבוציים העבודות ובביצוע  והמועסקים מטעמ
 דין.ואת האמור בכל  ,הרלבנטיים, את האמור בצווי ההרחבה הרלבנטיים

 
, ישלם )לרבות כל תקופת התקשרות מוארכת(בחוזה תקופת ההתקשרות כל בכי המציע מתחייב  .4

הנדרשים על פי לפחות את עלות השכר למעביד לשעת עבודה, כולל כל המרכיבים  ,למועסקים מטעמו
, בהתאם לנקבע בתקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה )רכיבי השכר המרכיבים את ערך כל דין

 , המתעדכנים על ידי שר התמ"ת.2012 –התשע"ב  שעת העבודה של עובדי קבלן(
 
 ה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.ז
 

 

                                                                              ______________________     ____________________ 
 חתימה וחותמת                         שם המצהיר                                                                   

 
 
 

 אישור
 

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

מוכר/ת _____  ה________שזיהה/זיהתה עצמו/עצמה על ידי ת.ז. ____ ______________________ מר/גב'

לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק 

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

 

  _________________                  ____________________________                   _____________ 
 חתימת  עורך דין          חותמת ומספר רישיון עורך דין                                                               תאריך         

 
 

 
 
 
 

                                                                            
                                             7'אמסמך                                                        

                                                                       

 אישורים והמלצות על ניסיון קודם                                         
 

 ממליציםו ,רשימת לקוחות, נתונים
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 . ת לעילמפורטהברשימה  ותקוחלמ, יש לצרף המלצות בכתב
 

 

 
 בכבוד  רב,                                                                                                           

 

            ___________________ 
 חותמת וחתימת המציע           

 
 

 

 
 
 

                                                                      

 
   המלצה /אישור  נוסח

 מרשות  מקומית /  גוף  ציבורי/ חברה פרטית

 

מס' 
 סד'
 

שם הרשות 
 /המקומית
 הלקוח

 שם ממליץ,
 תפקידו

 טלפון  ישיר

כלי צ.מ.ה תיאור 
 העבודותו

 משך ביצוע

 
היקף עבודה 

 חודשי

1 
 

  
 _________________ שם:

 
 _________________ תפקיד:

 
 _________________ טלפון:

 מחודש בשנת: החל 
 

______________ 
 

 חודש בשנת:עד 
 

______________ 

 

 : צ.מ.הכמות כלי 
 

 _ יח'____

 
 _____________סוג: 

 
 

2 
 

  
 _________________ שם:

 
 _________________ תפקיד:

 
 _________________ טלפון:

 מחודש בשנת: החל 
 

______________ 
 

 חודש בשנת:עד 
 

______________ 

 

 כמות כלי צ.מ.ה: 
 

 _____ יח'

 
 _____________סוג: 

 

3 
 

  
 _________________ שם:

 
 _________________ :תפקיד

 
 _________________ טלפון:

 מחודש בשנת: החל 
 

______________ 
 

 חודש בשנת:עד 
 

______________ 

 

 כמות כלי צ.מ.ה: 
 

 _____ יח'

 

 _____________סוג: 

 

4 
 

  
 _________________ שם:

 
 _________________ תפקיד:

 
 _________________ טלפון:

 מחודש בשנת: החל 
 

______________ 
 

 חודש בשנת:עד 
 

______________ 

 

 כמות כלי צ.מ.ה: 
 

 _____ יח'

 
 _____________סוג: 

 

5 
 

  
 _________________ שם:

 
 _________________ תפקיד:

 
 _________________ טלפון:

 מחודש בשנת: החל 
 

______________ 
 

 חודש בשנת:עד 
 

______________ 

 

 ה: כמות כלי צ.מ.
 

 _____ יח'

 

 _____________סוג: 

 

6 
 

  
 _________________ שם:

 
 _________________ תפקיד:

 
 _________________ טלפון:

 מחודש בשנת: החל 
 

______________ 
 

 חודש בשנת:עד 
 

______________ 

 

 כמות כלי צ.מ.ה: 
 

 _____ יח'

 
 _____________סוג: 
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 הוד השרוןעיריית  לכבוד: 
 39דרך רמתיים                
  45100הוד השרון                

 

 
 

 

 אישור,  חוות  דעת,  המלצה   הנדון:                            
 

 

 

 לבקשת   __________________,   ח.פ. /  ת.ז.  _____________,      
 

                                                                                                 אנו מאשרים  כי הנ"ל ביצע עבורנו את  העבודות המפורטות להלן:          
 
 

 וג: ________________ציוד מכני הנדסי מסהפעלת  -
 

 שנת  _________בעד חודש שנת  __________  ב חודשבתקופה                      
        

  

 ציוד מכני הנדסי מסוג: ________________הפעלת  -
 

 שנת  _________בשנת  __________  עד חודש בבתקופה חודש                       
        

 

 דסי מסוג: ________________ציוד מכני הנהפעלת  -
 

 שנת  _________בשנת  __________  עד חודש בבתקופה חודש                       
        

 
 

 שם מלא:  _________________  תפקיד:  ______________   טל ישיר:  ___________ 

  

  :חוות דעת והמלצה       

 

          ________________________________________________________________________________ 

     

                    _________________________________________________________________________ 
 

        _________________________________________________________________________ 

 

 
 

 ____________________   חתימה:                                                                                    ___________תאריך:         

 
          
       

                                                                              

 '  ב  מסמך                                                                                                                            
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 הוד השרון  תעיריי
 213/  20 מכרז פומבי מס'

 הנדסיעבודות ציוד מכני 
 

 הצעת  המציע   
                         

 לכבוד:  עיריית הוד השרון  
 

 
חוזה  לרבות מכרזהכי קראתי בעיון את כל מסמכי  ,מצהיר____________________________ הח"מ  אני .1

 מסמכי המכרז. כללראיה אני מצרף את חתימתי על .הקבלנות ונספחיו
 

בדקתי  ,משפיעים על ביצוע העבודות ידועים ומוכרים לי ואני מסכים להםכל התנאים, הדרישות, והגורמים ה .2

 החתומה על ידי.   הצעתימחירי את ושקלתי כל דבר העשוי להשפיע על מחירי הצעתי, ובהתאם לכך קבעתי 
          

 : מסכים, ומתחייב בזאת כי  ,אני מצהיר .3
    

בהתאם לכל הדרישות במסמכי עבודות נשוא המכרז והכישורים הדרושים לביצוע ה הניסיוןאני בעל הידע,  3.1

אפשרויות המימון. לראייה אני מצרף רשימת לקוחות אשר אני ביצעתי / מבצע ומבחינה מקצועית המכרז 
 עבורם עבודות נשוא מכרז זה. 

 

 ,ואמצעים ציוד ,, כלי רכבמקצועי ומיומן להשיג את כל האישורים הנדרשים, כוח אדם אפשרותיבברשותי או  3.2

במסמכי המכרז המפורטים , בהתאם לדרישות ולתנאים . הכלמכרזהע העבודות נשוא וצילבים הדרוש

 .והקבלנות ונספחי החוזבמסמכי המכרז וב טותהמפורלביצוע העבודות ונספחיו ובחוזה הקבלנות 
 

כלי הצמ"ה שאפעיל לביצוע העבודות בהתאם להגדרתם במכרז זה, הינם כלים שיהיו בבעלותי ו/או  3.3
רשותי, ואני אהיה אחראי על תיקונם ו/או החלפתם על חשבוני, והם יופעלו בהתאם לצורך עם ציוד נלווה ב

 , בזהירות מרבית במקצועיות ובמיומנות ראויה, ובכפוף לכל דין.שיחובר אליהם
 

על פי כל דין ו/או תקן לצורך ביצוע בכפוף לכל דין ו מפורטותמתחייב כי אעמוד בכל הדרישות ה אני 3.4
על פי חוק  םדרישות בטיחות וגהות בעבודה, תשלום לעובדיהשגת אישורים, עבודות נשוא המכרז, לרבות ה

רישיונות כמתחייב  יבעלמקצועיים ומיומנים, לפחות, והעסקת עובדים בוגרים  1987 –שכר מינימום התשמ"ז 

 . מכל דין
 

 יאהכי זולה ביותר או כל הצעה שהיא, ואינה  מתחייבת לקבל את ההצעה ה עירייהמצהיר כי ידוע לי שהאני  3.5

ביצוע העבודות נשוא המכרז, על פי שיקול דעתה את למסור לפצל את ביצוע העבודות בין מציעים ורשאית 
 הבלעדי ללא צורך במתן נימוקים כלשהם.  

י כן ידוע לי ואני מסכים שהעירייה על פי הצהרתה, אינה חייבת בכמות מינימום של שעות עבודה או ימ 

 עבודה במשך תקופת ההתקשרות. 
 

המנהל או מי העירייה או של  ת שירותלקריא ,כולל בערבי שישי וחג ובימי שבת וחגלהיענות  מתחייבאני  3.6
 מקבלת הקריאהשעות  3 -מקריאת שירות דחופה באופן מיידי ולא יאוחר לו שעות לכל היותר 6 מטעמו תוך

 ועד לרגע ההגעה למקום העבודה.
ב, כי מנהל מטעם החברה או אדם אחר המוסמך מטעמי, יהיה זמין טלפונית במשך כל שעות הנני מתחיי 

 .לקבלת קריאות שירות 22:00היום והערב עד השעה  
 

תשלום רק אם אבצע את העבודה כראוי ובאורח מקצועי ונכון. אם העבודות את מלוא הידוע לי כי אקבל  3.7

להפחית ולקזז מהתמורה המשולמת  עירייה, רשאית האינו נכוןו/או באופן שאינו ראוי ו/או  תבוצענה חלקית
כי מסמבמפורט ו/או לא נכון, בהתאם ל כראויעל ידי שלא בוצעה שבוצעה חלקית ו/או לי בגין עבודה 

 .  והקבלנות ונספחי החוז
 

ימים מתאריך  10 אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות מטה וזאת תוך 3.8
 עתכם בדבר זכייתי במכרז: הוד

 

 חתום  כדין.  ואכשה וולהחזירבהתאם לזכייתי ונספחיו קבלנות  חוזהלחתום על  (1)
 

)"ערבות  חוזה להבטחת קיום תנאי הבהתאם לדרישות חוזה הקבלנות, להמציא ערבות בנקאית חתומה  (2)

 הקבלנות.  הבנספח א'  לחוז  מפורטבנוסח ה ,לביצוע"(
 

 הבנספח ב' לחוז  מפורטהקבלנות כ הביטוחים  בהתאם לדרישות חוזאישור על קיום להמציא  (3)

 הקבלנות. 
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וקיום כל ההתחייבויות המוטלות עלי על פי דרישות המכרז מתחייב להתחיל בביצוע העבודות נשוא מכרז זה  אני .4

 מנהל, המורה לי להתחיל בביצוע העבודה. העד הנקוב צו התחלת עבודה חתום על ידי וחוזה הקבלנות, במו
 

 תישקלהחל ממועד התקנה והפעלת מאזני גשר על ידי העירייה, משאית הובלת פסולת לסוגיה, כי  ,מתחייב אני .5
 (. בסיום ההעמסה עם הפסולת )שקילת ברוטותישקל לפני תחילת ההעמסה כשהיא ריקה )שקילת טרה(, ו

 

כולן או מקצתן  ,לעיל 4ובסעיף   3.8 "ק אני מצהיר בזאת כי ידוע לי, שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בס .6

תהא רשאית לחלט את  עירייהבמועד/ים שהוקצב/ו לשם כך, אאבד את זכותי לבצע את העבודות נשוא המכרז וה

התקשר ייבויותינו נשוא חוזה הקבלנות ולו/או הערבות הבנקאית לקיום התחהערבות הבנקאית המצורפת להצעתי 
 עם מציע/ים אחר/ים. 

לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העירייה עקב  ,העירייהעל ידי  שבחילוט הערבותלי כן ידוע    
 הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז. 

 
 

 מסמכי   -בתוקף את המסמכים והאישורים ,  5.2 , 5  ' סעיףאך במסמ מצרף להצעתי, בהתאם לנדרש אני 7.1 .7

 . חתימת עורך דיןאישור ותק נאמן למקור בהעמקור או               

ס"ק    5  ידוע לי כי במידה ולא אצרף או לא אציג מסמך ו/או אישור מן האישורים המפורטים במסמך ב'  סעיף

 תבטל. עלולה להוזכייתי לביני  העירייבין החוזה קבלנות לא ייחתם   ,5.2
 

 כל מסמך ו/או אישור אחר שאדרש להמציא. שעות,  72באם אדרש על ידיכם, אמציא לכם בתוך   7.2
 

, כפי שהוגדר למכרז ימים מהמועד להגשת הצעות  90 הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של 7.3
ך תוקפה של הצעתי  עד למועד חתימת חוזה קבלנות עם , יוארואדרש על ידכםבמידה .  המכרז  בתנאי 

 יום.   30הזוכה ועוד  

ידוע לי ואני מסכים כי במידה ויינקטו הליכים משפטיים בנוגע למכרז, תעמוד הצעתי בתוקפה עד לתום         
 יום.  30הליכים משפטיים  אלה ובתוספת  

 

משאית הובלת פסולת זני גשר על ידי העירייה, מא ה והפעלתהחל ממועד התקנכי  ידוע לי ואני מסכים, .8

לסוגיה, חייבת להישקל לפני תחילת ההעמסה כשהיא ריקה )שקילת טרה(, ובסיום ההעמסה להישקל עם 
 הפסולת )שקילת ברוטו(. 

 

    בבעלותי ו/או ברשותי לצורך ביצוע העבודות: לציין  יש.  רשימת כלי צמ"ה וכלי רכב להלן .9
 

 
 

  

מ
 ס'

 נלווים כלים     מס' רישוי שנת ייצור  דגם           יצרן     סוג כלי      

 בבעלות/ברשותי .1
 

 מערכת צילום
 יש / אין    

 

 

    

 בבעלות/ברשותי .2
 

 מערכת צילום
  יש / אין    

 

 

    

 בבעלות/ברשותי .3
 

 מערכת צילום
 יש / אין    

 

 

    

 בבעלות/ברשותי .4
 

 מערכת צילום
  יש / אין    

 

 

    

 בבעלות/ברשותי .5
 

 מערכת צילום
  יש / אין    

 

 

    

6. 

 

 בבעלות/ברשותי
 

 מערכת צילום
  יש / אין    

     

 בבעלות/ברשותי .7
 

 מערכת צילום
  יש / אין    
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 א כולל מע"מ (ל)  הצעת המחירים .10
 

 ביצוע העבודותל ,על ידי הקבלןנה ומשאית רכי הפעלת ציוד מכני הנדסיאספקה והתמורה עבור  10.1
הינה התמורה הכוללת והסופית המגיעה לקבלן בגין כל התחיבויותיו תחום שיפוט של העירייה, ב

 לא יחולו תשלומים נוספיםו ,וחוזה הקבלנות ונספחיוהמכרז דרישות ותנאי ע השירותים עפ"י ולביצ
 .רום, לרבות מתן שירותים בעת חיכלשהם בקשר עם מתן השירותים

 

 . 2.2,  2.1כולל   2, הצעה לסעיף  חייב להגיש בנוסף,  1 מגיש הצעה לסעיף  210. 

 . 6,  5,  4  ,3   :סעיפיםכל אחד מהלהצעת מחיר  להגיש  ניתןיובהר כי          
 

 

 הצעת מחיר ליום עבודה   סוג  הכלי                

 ,בשטחעבודה שעות   8)  
 נסיעה (' לא כולל ש     

 הצעת מחיר שקלול    

 ניקוד                

 הפעלת אספקה ו .1
 )שופל(אופני  יעה       

 
 יום____________ ₪ / 

 ההצעהמחיר בשקלול   90%
   ושידור מערכת צילום  10%

 הפעלת אספקה ו .2
 , עם ארגז      X 8 4משאית        

 רכין לפסולת כבדה       
 

 אגרת סילוק פ. בניה 2.1
 
 
 

 ת סילוק פ. מעורבתאגר 2.2

 
 יום____________ ₪ / 

 
 טון₪ / ____________ 

 אתר: _______________
 

 טון₪ / ____________ 
 אתר: _______________

 ההצעה מחיר בשקלול   90%

  מערכת צילום ושידור   10%
 

 שקלולללא *   
 

 
 

 שקלולללא *   
 

 

 

 הפעלת אספקה ו .3

 זעיראופני  יעה       
 

 יום_____ ₪ / _______

 ההצעהמחיר בשקלול   90%

  מערכת צילום ושידור   10%

 הפעלת אספקה ו .4

 מחפרון       
 

 יום____________ ₪ / 

 ההצעהמחיר בשקלול   90% 

  מערכת צילום ושידור   10%

 הפעלת אספקה ו .5

 )באגר( מחפר       
 

 יום____________ ₪ / 

 ההצעהמחיר בשקלול   90%

  לום ושידור מערכת צי  10%

 הפעלת אספקה ו .6
 טרקטור עם מכסחת        

 
 יום____________ ₪ / 

 ההצעהמחיר בשקלול   90% 
  מערכת צילום ושידור   10%

 

 במחיר שהיא תסכם עם אתר/י פסולת. הקבלןלחייב את העירייה רשאית עפ"י החלטתה, *            
 

על בסיס  יינתןעבודה חלקית, התשלום יוע צבידחופה לקריאה עבודה חלקית ביום או ביצוע  עבור 10.2
 .עבודה שעות  3  - בכל מקרה מינימום תשלום  מחיר לשעת עבודה.

 

  הצעת המציע ליום עבודה:  ת עבודהלשעמחיר נוסחת חישוב 
 (בודההע תחילת ביצועשעת )שעות בשטח    8                                                              

 

  תינתן לקבלן תוספת  ובימי שבת וחג,  16:00בערבי שישי וערבי חג, החל משעה  לקריאת שירות 10.3
 למחירים. 25%  מחיר של         

 

 נוספים שאינם נדרשים במכרז,  כלי צ.מ.העבור ביצוע עבודות עפ"י דרישת העירייה, עם  10.4
 .  המחירון מחירמ  20%בניה בהפחתה של  עפ"י מחירון דקל התמורה לקבלן תשולם         

                                                         
 מס' ת.ז. או  ח.פ : ___________________  ___________שם מלא של המציע :  ________________

 
 

 _________________________________  טל:  _______________ פקס: _______כתובת מלאה :  
 

 _________________/  שותפות  /  תאגיד  /  אחר  )לפרט( : _______ פרטיאדם   תאור אישיות משפטית :
 

 ___________________   ת.ז  _________.  ___________1  המוסמכים לחתום בשם המציע :

 
 __________________   ת.ז  __________.  ___________2                                                     
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 __________________________________________                                    _____________ תאריך:         

 זכויות החתימה  של בעלי חתימה מלאהחותמת ו                                                                                     
                                                                                                    

 

 

                                                          
                                                                                     

 
                            

 'גמסמך                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 

 הוד השרוןת  עיריי
 

 213/  20 מס' מכרז פומבי 
 

 עבודות ציוד מכני הנדסי
  
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 ונספחיו קבלנות חוזה
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 הוד השרון  תעיריי
 213/  20   מכרז פומבי מס'

 עבודות ציוד מכני הנדסי                                                        
 

 חוזה קבלנות ונספחיו                                            

 

 עניינים  תוכן 
 

 עמודים                                                     הנושא                       
 

   מבוא  .1
 גדרותה  .2

 ההתקשרות  .3

 הצהרות והתחייבויות הקבלן    .4

   שמירת דינים  .5

 תקופת החוזה  .6

 לקבלן  התמורה  .7

 תשלומיםנוהל   .8

   ערבות  .9

 ביטוחים  .10

 לנזיקין אחריות  .11

 לן עצמאיקב –הקבלן   .12

 העברת זכויות  .13

 הפרות ופיצויים  .14

 השבתת שירותים  .15

 תיקון ליקויים  .16

 פיצויים מוסכמים  .17

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    הוראות שונות                                                                                                                   .18
                                                                              

                                                                                  

 חוזהנספחים ל     
 

                                                         לביצועבנקאית נוסח ערבות    -  1'גנספח       
                            קיום ביטוחים עלאישור    -   2'גח  נספ     
  הוראות בטיחות ונוהל עבודת קבלנים                     -   3'גנספח       
 מפרט דרישות לביצוע   -   4'גנספח       

                            כתב התחייבות למתן שירותים    -   5'גנספח       
    חירוםבזמן                              
                                                                               כמויות ומחיריםכתב    -    6'גנספח      
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 ונספחיו קבלנות חוזה
                                                                   

 213/  20  למכרז פומבי מס'                                                                
 עבודות  ציוד  מכני  הנדסי                                                           

 

 

   הוד השרון תעיריישנערך ונחתם במשרדי                                               

 2020  שנת  ____________ בחודש   ____ ביום                                      

 
 

 וןהוד השר תעיריי              בין:
 45100 מיקוד   הוד השרון  39דרך רמתיים 

 7759559-90  פקס:     7759548-90   טלפון:   
 מצד אחד                                     ( "עירייה"ה  להלן:)                                                                 

 

 

 

 . _____________ת.ז. / ח.פ  ____________________________      : ל ב י ן     
                        

   ______________  מיקוד _   ______________________    :כתובת       
       

______________  פקס:________  __________ נייד:____________  ____    טל':              
    מצד שני                                                ("הקבלן")להלן:                                                                

                                                                                                                         
 

 (; "המכרז")להלן:  לביצוע עבודות ציוד מכני הנדסי 213/  20פרסמה מכרז פומבי מס'   עירייהוה    הואיל
 

 

 והקבלן השתתף במכרז והצעתו נקבעה כהצעה הזוכה במכרז;        והואיל
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להלן, בהתאם לסטנדרטים המקצועיים הגבוהים  ןכהגדרת ותוהקבלן מתחייב לבצע את העבוד  והואיל
הנחיות בהתאם לתקנים מחייבים וחוקים, תקנות, צווים, וות כל דין, לרבות ביותר, ובכפוף להורא

 ;כיםמוסמהם מיגורהכל והוראות 
          

 ;זה חוזהעבודות  נשוא ההצדדים לקבוע את יחסיהם ההדדיים וחובותיהם בכל הנוגע לביצוע וברצון    הואיל
 
 

 :והוסכם בין הצדדים כדלקמן  הותנה הוצהר,אי לזאת 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 מבוא  .1
 

 מנו.מחלק בלתי נפרד  יםמהוו ונספחיו  זה החוזהמבוא ל 1.1
 

 זה. חוזהזה נועדו אך ורק לצרכי נוחות, והן לא תשמשנה לפרשנותו של  חוזהכותרות  1.2
 

 .המהווים מקשה אחת חוזההינם מסמכי ה כל המסמכים המפורטים להלן,  1.3
 

 הזמנה למתן הצעות למכרז;    -  ההזמנה מסמך .1.3.1
 

  והוראות למשתתפים; כרזתנאי המ    -           א'  מסמך .1.3.2
 

 ;הצעת המשתתף במכרז    -           ' ב מסמך .1.3.3
 

  - קבלנות ונספחיו חוזה    -           '  גמסמך  .1.3.4
 

 )ערבות ביצוע(    נוסח הערבות הבנקאית   -   1'גנספח        
 אישור בדבר קיום ביטוחים   -   2'גנספח        
 ת ונוהל עבודת קבלניםהוראות בטיחו   -   3'גנספח        
  מפרט דרישות לביצוע   -   4'גנספח        

     התחייבות למתן שירותים בזמן חירום   -   5נספח  ג'      
 כמויות ומחירים   -   6נספח  ג'                                           

 
, וכל ונספחיו חוזההוחדות של זה מורכב מהוראותיהם המשולבות והמא חוזהמוסכם  על הצדדים, כי  1.4

במשולב ובמאוחד, ללא הבחנה ו/או הבדל  יהםזה תתבצע בהתייחס להוראות חוזהשל פרשנות 
 ביניהם.

 
 

 
 

משמעות לגבי הוראה כלשהי במסמכים השונים -בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו 1.5
או בכל מסמך אחר   םיובהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפויות במפרט חוזהה המהווים את

 יקבע ברשימה שלהלן: העבודות, ן ביצוע יסדר העדיפויות לעני  ,חוזהה ממסמכי
 

 ;עירייההמפקח ו/או ההמנהל ו/או הוראות   1.5.1    
 ;חוזהמפרט דרישות לביצוע ה  1.5.2    
 כתב כמויות ומחירים;  1.5.3    
 ;חוזהתנאי ה  1.5.4    

 

 ברשימה שלעיל, עדיפה על ההוראה שבמסמך הבא אחריו.כל הוראה במסמך קודם     
 

 הגדרות .2
 

 זה יהיו למונחים הבאים הפירושים שבצדם: בחוזה
 

 ;לעבודות ציוד מכני הנדסי  213/  20 מס'  פומבי זמכר              המכרז"מכרז"/""
 

 ;ודות ציוד מכני הנדסילעב  213/  20 מס'  פומבי זמכרחוזה הקבלנות של               "חוזההחוזה"/""
 

 ;עיריית הוד השרון           עירייה""ה
 

 ;עיריית הוד השרוןראש     "עירייה"ראש ה
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לרבות שטחים נוספים אשר יתווספו אליה עיריית הוד השרון תחום שיפוט  שיפוט" "תחום 
 ;חוזהבמשך תקופת  ה

 

 ;זה חוזהלצורך  עירייהמנהל שהוסמך על ידי ראש ה "מנהל"        
 

 עבודות. ה ביצועטיב מי שיקבע כמפקח  מטעם העירייה להשגיח על      "       "מפקח
זה, חוזה סמכות שנתייחדה או פעולה שרשאי או חייב המפקח לעשותה לפי 

אינן גורעות מזכויותיו של המנהל להשתמש באותה סמכות או לעשות 
 ;פעולה

 

חליפיו ויורשיו, לרבות כל קבלן משנה ו/או ו של הקבלן, נציגי הקבלן ו/או       "      הקבלן"
 העבודה או חלק ממנה; בביצוע מטעמוהפועל בשמו או 

 

        "עבודה מנהל"
   

אדם שהקבלן מסר לגביו הודעה בכתב למזמין, כי הוא משמש מטעמו מנהל 
 ;החליף את מנהל העבודה באישור המנהלעבודה. הקבלן רשאי ל

 

 עוצילבשיפעיל הקבלן כהגדרתם בנספח ד' לחוזה להלן, ציוד מכני הנדסי  צ.מ.ה" "/"צ.מ.ה יכל"
 ונספחיו;חוזה קבלנות בהתאם ל, העבודות הנדרשות במכרז

 
 /"העבודה"

       "    העבודות" 
ונספחיו לרבות חוזה קבלנות בהתאם ל, כל העבודות שעל הקבלן לבצען

 חוזהרעית בהתאם להוראות כל עבודה א  וביצועה שלהשלמתן ובדיקתן, 
 ;, לרבות בתקופת חירום בין שהיא מוכרזת ובין שאינה מוכרזתזה
 

, אשר עירייהבתחום שיפוט ה ,מקרקעיןו/או  שטח ו/או אתר ו/או מוסד :כל     "אתר"
 ;ותהעבוד נהבהם תבוצע

 

רף  מסמכים שציוכל ה לחוזה זה 1  מסמכי המכרז המפורטים בסעיףכל    "חוזהה "מסמכי
 ;להצעתוהקבלן 

 

 "מדד"
 

   240010קוד  סלילה וגישור  –תשומות הבניה מדד 
 ;הידוע ביום חתימת החוזה על ידי העירייהמדד הבסיס הינו המדד 

        
 
 
 

 

 ההתקשרות .3
 

 .1974 –קבלני כמשמעו בחוק חוזה קבלנות תשל"ד  חוזהזה הוא  חוזה  3.1
 

בודות לפי חוזה זה כקבלן עצמאי וכי לא יתקיימו יחסי מוסכם ומוצהר בזה, כי הקבלן יבצע את הע  3.2
 לבין הקבלן ו/או מי מעובדיו או הפועלים מטעמו. עירייהעובד ומעביד בין ה

 

 ,ציוד מכני הנדסישירותי הקבלן על פי חוזה זה, כוללים את ביצוען, באופן תדיר ושוטף, של עבודות    3.3
מפרט דרישות לביצוע המצורף לחוזה זה לם בהתאחוזה הקבלנות וולדרישות המכרז הכל בהתאם 

 .4'גכנספח כחלק בלתי נפרד ממנו ומסומן 
 

ערבי שבתות וחגים )ומקרים חריגים ומיוחדים גם ב ימים בשבוע 6העבודה הקבלנית תבוצע במשך    3.4
במפרט ו בקריאת השירותותכלול את ביצוע העבודות במועדים כמפורט  ,שבתות וחגים(וגם ב

 לחוזה זה.  ףהמצורדרישות לביצוע 
 

 הקבלן והתחייבויות הצהרות  .4
 

בעל היכולת, הידע, הניסיון, כח האדם והאמצעים הכלכליים והמקצועיים הינו הקבלן מצהיר כי  4.1
הדרושים לביצוע העבודה הקבלנית באופן הטוב ביותר ובהתאם לסטנדרטים המקצועיים הגבוהים 

באמצעות כלי צ.מ.ה עליהם דה הקבלנית לבצע את העבו עירייהביותר: והוא מתחייב כלפי ה
 .ולהלן באופן המקצועי הטוב ביותר כאמור לעיל ,התחייב בהגשת הצעתו
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הקבלן מצהיר כי ידועים לו הדינים המחייבים החלים על ביצוע העבודה הקבלנית, והוא מתחייב  4.2
העזר של  להוראות חוקילכל תקן מחייב, לבצע את העבודה הקבלנית, בכפוף להוראות כל דין, 

כל ו של המשטרה הנחיות הוראות ועל עבודות מסוג העבודה הקבלנית, לרבות  יםהחל ,עירייהה
 גורם מוסמך אחר.

 

מתחייב להישאר  וא מצהיר כי הוא מורשה על פי כל דין לבצע את העבודה הקבלנית, וה הקבלן 4.3
 זה. חוזהעל פי  םשירותיהכל זמן מתן במשך מורשה כאמור 

 

ולמילוי כל  חוזההנשוא  ותכי יש בידיו את היכולת והאמצעים לביצוע עבוד, מצהיר הקבלן 4.4
והוא מצהיר, כי אין ולא תהיינה  לרבות הגדלת היקף העבודותבמלואם ובמועדם  חוזההתחייבויותיו ב

, והוא מוותר בזאת על טענות ברירה מחמת מום ו/או טענת עירייהלו כל טענות ו/או תביעות כנגד ה
 וכי שכר ,ו/או העבודה יםוי ו/או טענת אי התאמה מכל סוג שהוא בקשר עם האתרפגם ו/או ליק

 זה. חוזהמניח את דעתו ומהווה תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו על פי  שיקבל עפ"י הצעתו, התמורה
 

על פי  בהתמדה, ברציפות וללא השהיות והפסקותאת העבודה הקבלנית  מתחייב לבצעהקבלן  4.5
זה. הקבלן ישמע  חוזהבכל הקשור והכרוך לביצוע נהל ו/או המפקח המהנחיות והוראות 

 להוראותיהם של המנהל ו/או של המפקח באופן קפדני.
 

לביצוע העבודה הקבלנית ו/או כל חלק משנה את שירותיו של כל קבלן  רשאי להזמין אינוהקבלן  4.6
 הימנה, אלא אם כן קיבל לכך אישור מפורש מאת המנהל מראש ובכתב.

 

 .ובנספחיו חוזהבזמנים והתנאים המפורטים העל פי לוח  ות,העבודביצוע בלהתחיל בלן מתחייב הק   4.7
 

ידו מערכת מעקב ובקרה לוויינית המאפשרת -הקבלן יתקין על חשבונו בכל הרכבים אשר יופעלו על 4.8
קבלת נתונים בזמן אמת ו/או בדיעבד בדבר מיקום הרכבים ומסלול עבודתם, וזאת לכל המאוחר עד 

"( והיא תותקן על מערכת האיתור( ימי עסקים ממועד החתימה על הסכם זה )להלן: "4רבעה )א
הרכבים מטעם הקבלן המעניקים שירות לעירייה מכח הסכם זה למשך כל תקופת ההתקשרות 

 ברצף.
 

בנוסף, קבלן אשר לו מערכת המקליטה ומשדרת בוידאו את הנעשה בכל הרכב, כולל מתן  4.9
צפייה בזמן אמת או בדיעבד באמצעות העברת קבצי וידאו בשידור סלולרי אפשרות לעירייה של 

ולהפעיל את המערכת על כלי הרכב שברשותו בכל משך  תקין"(, יידרש להמערכת הוידאו)להלן" 
 תקופת ההתקשרות עם העירייה מכח הסכם זה ברצף. 

 

לעירייה וכו', יהיו על יובהר, כי כל ההוצאות בגין התקנת המערכות, תחזוקתן, המצאת הנתונים  4.10
חשבון הקבלן ובאחריותו בלבד. לעירייה ו/או מי מטעמה תינתן הרשאה מאת הקבלן לעיון ו/או 

 שימוש תקין ורציף במערכת,  וזאת ללא כל הגבלה.
 

עוד יובהר, כי מערכת האיתור ומערכת הוידאו תחוברנה ו/או תשדרנה למערכות המחשב בעירייה  4.11
ן ובאחריותו, כאשר המערכות תוכלנה להפיק דו"חות ממחושבים בזמן חשבונו של הקבל-וזאת על

והכל  ,אמת ו/או בדיעבד, לפי דרישת העירייה, באשר למיקום כלי הרכב, מסלולם, צילומים נדרשים
 אחורה.  חודשים 6של  כולל עם יכולת הקלטה 

 
 
 

 שמירת דינים  .5
 

זה חוקים, תקנות, הוראות, צווים וחוקי הקבלן מתחייב לבצע את העבודה תוך ציות לכל דין ובכלל  5.1
עזר שהוצאו או שיוצאו מטעם כל רשות מוסמכת, וכן לבצע כל הוראה חוקית שיצאה ו/או שתצא 
מכל רשות מוסמכת בנוגע לעבודה וכל הכרוך בה, ולמלא אחר הוראות כל דין בדבר מתן הודעות, 

 ין האמור לעיל.שיונות ותשלום מסים, אגרות וכל תשלום אחר החל בגיקבלת ר
 

  ג'ותנאים נוספים המפורטים בנספח הקבלן מתחייב להבטיח קיומם של כל תנאי הבטיחות והגהות  5.2
 לשם שמירה על שלומם של העובדים ו/או של כל אדם אחר במהלך ביצוע העבודה. , חוזהל

יוד בטיחותי הדרוש הקבלן יספק לעובדיו ו/או לשלוחיו ו/או לכל הפועלים מטעמו, כל ציוד מגן וצ        
בהתאם להוראות החוק ו/או אשר נהוג להשתמש בו לשם ביצוע עבודה מסוגה של העבודה נשוא 

 זה. הקבלן יפקח כי אכן יעשה שימוש בציוד זה. חוזה
 

הודעה בכתב על דבר מינוי מנהל עבודה מוסמך, כי אז הוא  עירייההקבלן מצהיר, כי אם לא ימסור ל 5.3
"מנהל העבודה" עד למינויו של מנהל עבודה מוסמך. הקבלן ימלא כל  -בלבד ירשם לצורך זה כ

חובה חוקית אחרת המוטלת על כל המבצע עבודה על פי כל דין. אין באמור כדי לגרוע מהוראת כל 
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כל רישום כאמור לא יגרע מאחריותו . דין המחייבת רישום קבלני משנה או כל גורם מבצע אחר
 .עירייהוחבותו של הקבלן כלפי ה

 

הקבלן מתחייב בזה לשלם בעצמו ועל חשבונו למוסד לביטוח לאומי את כל דמי הביטוח, שהוא  5.4
, עבורו ועבור כל המועסקים על ידו בביצוע 1954 –חייב בהם על פי חוק ביטוח לאומי, תשי"ד 

מעביד, וזאת במשך כל תקופת העבודה -זה, ואשר עימם יש לקבלן יחסי עובד חוזההעבודה לפי 
. הקבלן מתחייב, כי במקרה של ביצוע עבודה על ידי קבלני המשנה, תיכלל הוראה כנ"ל הנדונה

 שהקבלן יערוך עם כל קבלן משנה. חוזהבכל 

הקבלן מצהיר בזה, שהוא בלבד המעביד של העובדים הנ"ל והוא לבדו נושא באחריות ובכל       
 כל דין אחר.החובות המוטלות על המעביד על פי חוק ביטוח לאומי או על פי 

 

לשלם  הבגין כל סכום, הוצאה וכל תשלום שיהיה עלי עירייההקבלן חייב לפצות ו/או לשפות את ה 5.5
בקשר לאי מילוי או הפרה של איזה דין על ידי הקבלן, ה בשל כל תביעה או משפט שיוגש נגד
בה מנהלי עקב משפט כזה, וכן בגין כל קנס או תשלום חו הכאמור לעיל, לרבות ההוצאות שנגרמו ל

 אם יוטל, בגין מעשה או מחדל של הקבלן כאמור לעיל.העירייה  אחר שיוטל על
 

להעביר לידיעת הקבלן כל דרישה ו/או תביעה כאמור ולאפשר לו להתגונן  תמתחייב עירייהה 5.6
 .עירייהכלפיה והקבלן יהיה רשאי להתגונן על חשבונו, כנגד כל הליך כאמור ביחד עם ה

 

 תקופת החוזה .6
 

 חודשים.  24ההתקשרות לביצוע העבודות בחוזה זה,  הינה למשך   תקופת 6.1
 

תקופות נוספות של   3 -"האופציה"(, ל  –שמורה הזכות להאריך את תקופת החוזה )להלן  עירייהל 6.2
 (. "תקופת הארכה" –)להלן  או חלק מהן חודשים 12

 

 נות.איננה מתחייבת לממש את האופציה להאריך את תקופת חוזה הקבל עירייהה 6.3
 

 /תקופות הארכה. הלמען הסר ספק, מובהר כי כל תנאי החוזה יחולו בהתאמה, גם על כל תקופ 6.4
 

 לקבלן התמורה .7
 

לשביעות רצון  ונספחיו זה חוזההנדרש בעל פי  ,במלואםשירותי הקבלן העבודות ובתמורה לביצוע  7.1
 בנספח הנקוביםמחירים ה עפ"יתשלום  ,לקבלן עירייהתשלם הבהתאם לאישור המנהל, והעירייה 

 –)להלן  חשבונית מס כדין בגין כל תשלום . זאת, כנגד מסירת, בתוספת מע"מ כדיןלהלן 6ג'
 (."התמורה לקבלן"

 

כל כח האדם, אספקה והפעלת: העסקת כוללת ומגלמת בתוכה תשלום בעבור לקבלן, תמורה ה  7.2
לביצוע העבודה הקבלנית כלי צ.מ.ה, כלי רכב, כלים, ציוד, חומרים, והוצאות אשר הוציא הקבלן 

 . , לרבות בתקופת חירוםו/או כל חלק הימנה

 העירייה לא תהיה חייבת לשלם לקבלן כל תשלום כספי נוסף. למען הסר ספק, 

 
 
 
 
 
 
 
 

    . 240010קוד   סלילה וגישור –צמודה למדד תשומות הבניה התמורה לקבלן  7.3

 . 2020מאי   ודשמדד תשומות הבנייה נכון לח הינו"מדד הבסיס"        
 

מוסכם בין הצדדים, כי אם יחולו תנודות במדד, שכר הקבלן יגדל או יקטן בהתאם לשיעור התנודות  7.4
 במדד, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כמפורט להלן.

  יתבצע עדכון. ההפרש בין מדד הבסיס לבין מדד החודש בו  -בסעיף זה "תנודות במדד" משמען       
 

גרם עיכוב על ידי הקבלן בביצוע העבודה, או ניתנה לקבלן ארכה לפי בקשתו להשלמת ביצוע נ 7.5
 לא תשולמנה התייקרויות בגין העיכוב כאמור. -העבודה 

 

מוסכם במפורש, כי שכר הקבלן לא ישונה כתוצאה מהתייקרויות בשכר עבודה, מחירי חומרים,  7.6
מפיחות השקל, העלאה או שינויים בהיטלים הובלה או התייקרויות אחרות כלשהן, או כתוצאה 

 .במיסים, או בתשלומי חובה אחרים או מכל סיבה אחרת כלשהי
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 נוהל תשלומים .8
 

בכל חודש, חשבון בגין תשלום אשר הקבלן טוען כי הוא   7 -הקבלן יגיש לאישור המפקח עד ה  8.1
 .חוזהל  7  זכאי לו, על חשבון התמורה לקבלן כהגדרתה בסעיף

 

 תשלום.ואם מצא שהקבלן ביצע את העבודות כנדרש, יאשרו לדוק את החשבון ביהמפקח   8.2
 

כאמור, אם מצא או חלק מחשבון לסרב לאשר חשבון , המפקח מוסמך על פי שיקול דעתו הבלעדי  8.3
זה. במקרה זה,   חוזהעל פי  עירייהכי הקבלן לא מילא באופן מלא אחר התחייבויותיו כלפי ה

זז כל סכום אשר נדרש על ידי הקבלן, בגין עבודות אשר לא בוצעו יקהורות על המפקח מוסמך ל
 על ידו בפועל.

 

אישר  החשבון לאישור. קבלתממועד  ימים 10 תוך תתבצע, בדיקת החשבון על ידי המפקח  8.4
 המפקח את החשבון במלואו, יעביר את החשבון המאושר למנהל לאישור לתשלום.

 

 . יום 45+  לקבלן תשולם בתנאי תשלום של שוטף התמורהאישר המנהל את החשבון במלואו,   8.5

 .מנהלעל ידי ה אושר לתשלוםהחלקי שהחשבון אישר המנהל חשבון חלקי, ישולם לקבלן 
 

  ביצוע ערבות .9
 

בנוסח זה, יפקיד הקבלן ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית  חוזהלהבטחת התחייבויותיו על פי  9.1
 (  ____________________) ₪   ___________  , על סך שללחוזה 1גהמצורף כנספח 

 (. "ביצוע "ערבות –)להלן        
 

יום לפני תום  21 .חוזההחודשים ממועד החתימה על  14  תהא בתוקף לתקופה של הביצועערבות   9.2
 . יום נוספים 60 תוקפה של ערבות הביצוע, יאריך הקבלן את תוקף הערבות לתקופה של

 לחלט את ערבות  עירייהאת תוקף ערבות ביצוע כאמור בסעיף זה, רשאית הלא האריך הקבלן        
 הביצוע שבידה.

 

 ביצועזה לתוקף. לא הפקיד הקבלן ערבות  חוזה, הינה תנאי לכניסתו של יצועהפקדת ערבות הב  9.3
זכאית, מבלי לגרוע מכל זכות או סמכות אחרת העומדת לה על פי כל  עירייה, תהא הלהלןכנדרש 
למסור את העבודה הקבלנית לידי כל גורם ולחלט את הערבות להגשת הצעה זה,  חוזהפי דין ועל 

 אחר, מלבד הקבלן.
 

לממש את  עירייהזה, מובהר בזה כי אם תיבחר ה חוזהלמען הסר ספק, ומבלי לגרוע מן האמור ב 9.4
ביצוע ערבות  עירייהלעיל, יהא עליו להמציא ל 4 , כמפורט בסעיףחוזההאופציה להארכת תקופת ה

מעודכנת כאמור, הינה ביצוע המצאת ערבות . יום 60בתוספת   לתקופת ההארכהשתהא בתוקף 
 חוזה. תנאי להארכת תקופת ה

 

 .עירייהלידי ה הביצועהקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בהמצאת ערבות   9.5
 

 חלקהזה, או לא ביצע הקבלן את העבודה הקבלנית כולה או  חוזהלא קיים הקבלן תנאי מתנאי   9.6
כיסוי נזקים ו/או הוצאות ל, יצוערשאית לחלט את ערבות הב עירייה, תהא העירייהלשביעות רצון ה

 שנגרמו לה עקב מעשי הקבלן כאמור לעיל.
 
 
 
 
 
 

 יםביטוח 10
 

ד חתימת החוזה על ידו, אישור בדבר עריכת ביטוחים ועמבהקבלן מתחייב להמציא לידי העירייה,  10.1
 (."אישור ביטוחים"אישור על קיום בטוחים )להלן:  - '2גנספח לביצוע העבודות, בנוסח 

מוסכם בזה כי אין בעריכת הביטוחים האמורים, בהמצאתם ו/או בשינויים שייעשו בהם, כדי להוות  
אישור בדבר התאמתם לפעולות הקבלן, לא תוטל אחריות כלשהי על העירייה, ולא תצומצם 

 י דין.אחריותו של הקבלן על פי חוזה זה ו/או על פ
 

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן לפי חוזה זה ו/או לפי דין, הקבלן מצהיר כי ערך בחברת ביטוח  10.2
מורשית בישראל, פוליסות ביטוח כמפורט בהמשך, על מנת להגן על עצמו ו/או על העירייה ו/או 
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ה על הבאים מכוחם מפני אובדן, נזק או אחריות הקשורים או הנובעים מביצוע העבודה נשוא חוז
 (.  "ביטוחי העבודה"זה  )להלן: 

 

 ביטוח רכב 10.2.1
 

ביטוח לכלי הרכב המשמשים את הקבלן לביצוע העבודה, אשר יכלול לכל רכב את הכיסויים 
 ביטוח  "חובה".   הבאים:
 ביטוח  "אחריות כלפי צד שלישי" לנזקי רכוש.             
  ביטוח  נזק עצמי.  -ביטוח  "מקיף"              

 הקבלן רשאי שלא לערוך ביטוח מקיף ובלבד והוא פוטר את העירייה מכל אחריות              
 לכלים.

 

טופס אישור על קיום ביטוחים חתום כדין בידי מבטחי , חוזההמציא במעמד חתימת הקבלן י 10.3
ידי -על קיום ועריכת הביטוחים הנזכרים לעיל. מסירת האישור חתום עלהקבלן המורשים בישראל 

זה אשר הפרתו מזכה את העירייה  חוזההינה תנאי עיקרי ב ,לעירייה במועדהקבלן מבטחי 
הקבלן ישוב וימציא אישור ביטוח מיד עם תום תקופת הביטוח, במשך  .חוזהבתרופות בגין הפרת ה

 זה, וזאת ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי מהעירייה. חוזהכל זמן חלותו של 
 

 :הסעיפים הבאיםיב הקבלן לכלול את מתחיבכל הפוליסות הנזכרות  10.4
 

 .ו/או העירייה הקבלן –בפוליסות הינו "המבוטח" שם  10.4.1
 

 ת בת ו/או עובדים של הנ"ל.וו/או חברלרבות עובדיה : הכיסוי הביטוחי"העירייה" לעניין  10.4.2
 

בגין ו/או בקשר עם  האת העירייה ועובדי ביטוח אחריות כלפי צד שלישי מורחב לשפות 10.4.3
 .ומי מטעמו בביצוע העבודות  הקבלן מעשה או מחדל של

 

 האחריות כמעביד האת העירייה היה ותוטל עלי שפותמורחב לביטוח חבות מעבידים  10.4.4
בקשר עם ביצוע  הקבלןלנזקים בגין תאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע שיגרמו לעובדי 

 העבודות.
 

 חריג רשלנות רבתי לא יחול בפוליסות. 10.4.5
 

 הפועל בשמו ומטעמו של הקבלןכל על פי דין ו/או בלן הקאחריותו של הביטוח יכסה את  10.4.6
 ולרבות אחריותו בגין קבלני משנה מטעמו.

 

בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי ביטוח בפוליסות, סכום השתתפות עצמית  10.4.7
 ₪ . 50,000הנובעים מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך 

 

, למעט כלפי מי שגרם לנזק הו עובדיביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי העירייה ו/א 10.4.8
 .בזדון

 

לעירייה  רשתימסהביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ו/או לשנוי תנאיהם לרעה, אלא לאחר  10.4.9
יום לפחות לפני  60במכתב רשום, ע"י הקבלן ו/או חברת הביטוח מטעמו, הודעה בכתב, 

 .מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש
 

 את כלשהי בדרך מגביל או מקטין או המפקיע( כזה יש אם) הקבלן בפוליסות סעיף כל 10.4.10
, מבטחיה וכלפי העירייה כלפי יופעל לא אחר ביטוח קיים כאשר  הקבלן מבטחי אחריות

 העירייה את המזכה", ראשוני ביטוח" הוא ל"הנ הפוליסות פי על הביטוח  העירייה ולגבי
 שתהיה מבלי העירייה בביטוחי השתתפות זכות ללא, תנאיו לפי המגיע השיפוי במלוא

 כאמור החיוב בנטל להשתתף העירייה ממבטחי תביעה זכות הקבלן של הביטוח לחברת
 מוותרת  הקבלן מבטחת, קבלן הסר למען. 1981-א"תשמ הביטוח חוזה לחוק 59 בסעיף

 . מבטחיה וכלפי העירייה כלפי כפל ביטוח של טענה על
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

יקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל יקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהה 10.4.11
 התקפות במועד התחלת הביטוח. ביטוח

 

ביטוחי הקבלן יכסו את אחריותו בין היתר גם בגין העבודות כוללות עבודות פריקה,  10.4.12
 טעינה, מכשירי הרמה, הקמה ופירוק.
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יום ביטוחים לעירייה או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על ק/ריכת הביטוחים וע   10.5
אחריות כלשהי בקשר  יהלא יהוו אישור כלשהו מהעירייה על התאמת הביטוחים ולא יטילו על

 פי כל דין. -זה או על חוזהפי -עלהקבלן  לכך ו/או לא יהא בכך כדי לצמצם את אחריות
 

ות שא בדמי ההשתתפויות העצמיות הקבועיאחראי על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל וכן יהקבלן  10.6
 בפוליסות הביטוח.

 

ו/או הפועלים הקבלן  אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל שלהקבלן  10.7
, לרבות קבלנים מבצעי עבודות, קבלני משנה ועובדיהם, אשר יגרמו להפחתה מלאה או ומטעמ

חראי מובהר, כי הקבלן יהיה א חלקית של תגמולי הביטוח אשר היו משולמים בגין אותם נזקים.
לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה 

 בפוליסות.
 

לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות  הקבלן מתחייב 10.8
ולדרישת העירייה   האמור, לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח.

 ות כל פעולה כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך.לעש
 

לנזקים  יהיה הקבלן אחראיאת הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות העירייה, הפר הקבלן  10.9
טענה כלשהי כלפי העירייה על כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם  ובאופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה ל

 .עקב זאת לה
 

 אחריות לנזיקין  11
 

אחראי כלפי העירייה, כלפי עובדיו ושלוחיו, וכלפי כל צד שלישי, לכל נזק שייגרם כתוצאה  הקבלן 11.1
ממעשה או מחדל של הקבלן או שלוחיו וכן לכל נזק ו/או הפסד מכל מין וסוג שייגרמו לעירייהה 
ו/או למערכות הקשורות עמה ו/או  לכל חלק הימנו ו/או לכל אדם ו/או לכל רכוש, כתוצאה 

עבודה הקבלנית ו/או כל חלק הימנה ו/או  כתוצאה מהפרת התחייבות של הקבלן לפי מביצוע ה
חוזה זה ו/או כתוצאה ממעשהו ו/או מחדלו של הקבלן ו/או של עובדיו ו/או של כל הבא מטעמו 

 של הקבלן.
 

להלן, מתחייב הקבלן לשפות את העירייה בגין כל סכום  11.1מבלי לגרוע מהוראות ס"ק  11.2
להלן, וזאת  11.1רש לשלם בתוקף דרישה ו/או תביעה בקשר לנזק כאמור בס"ק  שהעירייה תיד

 מייד לפי דרישתה הראשונה של העירייה.
 

הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שהוא, בין נזק גוף או נזק רכוש או כל נזק אחר שיגרם למזמין או  11.3
או  ,ך כדי, או עקבכתוצאה ממעשה או ממחדל תו ,או לרכושו הוא ,לרכושו ו/או לכל צד שלישי

או בקשר אליה, מצד הקבלן, עובדיו, שלוחיו, אלה הנתונים למרותו,  ,במהלך ביצוע העבודה
ביצוע  יקבלני המשנה שלו ועובדיהם, שלוחיהם ומי שנתון למרותם ו/או כל המצויים באתר

 ובסביבתם. העבודה 
 

כאמור לעיל,  מוד אחר שייגרבגין כל נזק או כל הפס הולשפות עירייההקבלן מתחייב לפצות את ה 11.4
בגין מעשה או מחדל כאמור, ובכל  הו/או פסק דין שיפסק נגד המכל תביעה שתוגש נגדכתוצאה 

חויב בתשלום פיצויים או בכל תשלום אחר בקשר לתביעה כזו, מתחייב ת עירייההמקרה שה
ות . כן מתחייב הקבלן לשאת בכל ההוצאעירייהה במקום  כאמורהקבלן לשלם כל סכום 

 וצאות ושכר טרחת עורך דין.החויב בהם בקשר או כתוצאה מכל תביעה כזאת, לרבות ת עירייהשה
העירייה רשאית לממש את התשלומים המגיעים לה כאמור לעיל, וכן את הערבות הבנקאית 

 שבידיה.
 

הקבלן אחראי לכל נזק רכוש או נזק גוף שיגרם לעובדיו או לשלוחיו או לכל אדם אחר שנמצא    11.5
או פגיעה גופנית כלשהי או כל נזק אחר שיגרם תוך כדי, עקב או מהתאונה  רשותו כתוצאהב

ותוטל עליה אחריות כלשהי או תגרם לה  במידה  עירייהבמהלך ביצוע העבודה, והוא ישפה את ה
 לעיל.אמור כהוצאה כלשהי, כתוצאה מנזק 

 
 
 
 
 

, תוך כדי ביצוע לתשתיותלשהו לרבות הקבלן אחראי לכל נזק או קלקול שיגרמו לרכוש ציבורי כ   11.6
באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע  העבודה, בין שהנזק או הקלקול נגרמו
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לשביעות רצונו של המפקח ושל כל אדם או ללא דיחוי ו העבודה, וכל נזק כזה יתוקן על חשבונו,
 רשות המוסמכים לפקח על אותו רכוש שניזוק.

פעל לתיקון נזק כאמור, רשאית העירייה לתקן בין בעצמה ובין באמצעות במידה והקבלן לא י
 קבלן מטעמה, את הנזק ולקזז מהתמורה המגיעה לקבלן את נזקיה.

 

הקבלן מתחייב שלא להגיש כל תובענה כנגד העירייה וכן שלא לצרף את העירייה לכל תובענה  11.7
 שתוגש כנגדו בגין כל נזק כאמור לעיל.

 

 הקבלן קבלן עצמאי 12
 

לבין הקבלן ו/או עובדי הקבלן ו/או כל  עירייהמוצהר ומוסכם כי אין ולא יהיו בין המוצהר ומוסכם  12.1
שלוח ו/או שותפות, וכי בכל הקשור -מעביד ו/או שולח –הבא מטעמו של הקבלן יחסי עובד 

לביצוע העבודה הקבלנית יחשב הקבלן לקבלן עצמאי לכל דבר ועניין. מבלי לגרוע מכלליות 
ישא הקבלן בכל החיובים והתשלומים החלים כל קבלן עצמאי במקרים דומים,  לרבות כל  הנ"ל,

 חיוביו של הקבלן כמעבידם של עובדי הקבלן.
 

לעיל, כולל בחובו את כל הסכומים המגיעים  7הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהתמורה כאמור בסעיף  12.2
ת סוציאליות, הפרשות ו/או הפרשים או העשויים להגיע לקבלן, לרבות כל תגמול שהוא בגין זכויו
זה, בניגוד לאמור בו וזאת מכל  חוזהוכן פיצויי פיטורים אם יגיעו לו אי פעם בגין העסקתו עפ"י 

 סיבה שהיא.
 

( בכל תפקיד המועסקים""–מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי כל המועסקים ע"י הקבלן )להלן  12.3
 עירייהו של הקבלן וכי בין המועסקים הללו לבין שהוא יחשבו לכל דבר ועניין כעובדיו ו/או שליחי

 לא ישררו בשום פנים ואופן כל יחסי עובד ומעביד.
 

על ידי מי מעובדי הקבלן או על ידי אדם או  עירייהאם על אף האמור לעיל תידרש או תתבע ה 12.4
וישלם  עירייהישפה הקבלן את ה –גורם כלשהו, לשלם סכום כלשהו שעילתו יחסי עובד ומעביד 

, להבטחת עירייהלה סכום זה לרבות הוצאות משפט אם יהיו כאלה עם דרישתה הראשונה של ה
 לעכב תחת ידה כל תשלום אשר יגיע ממנה לקבלן. עירייהתשלום זה תהיה רשאית ה

 

הקבלן מתחייב כי ישלם לעובדים את שכרם בהתאם למגיע להם עפ"י החוק ובכללו תנאים  12.5
לם את שכר העובדים במועד הקבוע בחוק ויעניק להם כל זכות סוציאליים. הקבלן מצהיר, כי יש

 ו/או הטבה המגיעה להם עפ"י דין.
 

, ויקוימו לגביהם 1959 –הקבלן יעסיק את העובדים בהתאם להוראת חוק שירות התעסוקה תש"ט  12.6
 –הקיבוצי, ובהעדר הסכם קיבוצי  הסכםתנאי העבודה הקבועים בדין כאמור בס"ק א' ובהתאם ל

לקבוע על ידי האיגוד המקצועי המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה לגבי בהתאם 
 . עבודות דומות

 

הקבלן ישלם לעובדים, לפחות שכר מינימום, בהתאם להוראות חוק הגנת השכר וכן את מלוא  12.7
 התנאים והזכויות הסוציאליות להם זכאים העובדים.

 

 העברת זכויות 13
 

ב ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או להעביר בכל דרך אחרת את זכויותיו הקבלן לא יהיה רשאי להס 13.1
 .עירייהעל פי חוזה זה, כולן או  מקצתן, מבלי לקבל על כך רשות מפורשת, מראש ובכתב, מאת ה

 

הקבלן לא יהיה רשאי לאצול מחובותיו וזכויותיו ו/או למסור את ביצוע העבודה הקבלנית, כולה או  13.2
 מראש וכתב. עירייהא, מבלי לקבל את הסכמתה המפורשת של המקצתה, לכל צד ג' שהו

 

 הפרות ופיצויים 14
 

ימים   3זה ו/או בכל דין, ולאחר התראה של   חוזהאם הקבלן יפר תנאי או התחייבות הכלולים ב 14.1
לקבל כל סעד או  עירייהרשאית, מבלי לפגוע בזכותה של ה עירייהלא תיקן את ההפרה, תהיה ה

זה, כולו או חלקו; כל זאת מבלי לפגוע בכל זכות מזכויותיה האחרות  וזהחתרופה אחרים, לבטל 
 זה ו/או על פי הדין ולרבות זכות לפיצויים מן הקבלן. חוזהלפי  עירייהשל ה
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לעיל, במקרה שתופר התחייבות מהתחייבויות הקבלן המפורטות  15.1  על אף האמור בס"ק 14.2
 חוזהזה, ייחשב הדבר להפרה יסודית של  חוזהל  ,22, 16 ,14, 13, 11, 10 ,9, 6, 5  -בסעיפים 

זה, כולו או חלקו, כל זאת מבלי לפגוע בכל זכות  חוזהתהיה  רשאית לבטל לאתר  עירייהזה, וה
 זה ו/או על פי הדין לרבות זכות לפיצויים מן הצד הקבלן. חוזהמזכויותיה האחרות על פי 

 

ע לקבלן בהודעה בכתב בכל עת, מבלי צורך לנמק רשאית להודי עירייהבנוסף לאמור לעיל, ה 14.3
זה לידי  חוזהולפי שיקול דעתה המוחלט, כי אין בכוונתה להיזקק עוד לשירותיו וכי ברצונה להביא 

ימים ממועד משלוח   60לידי גמר עם חלוף   חוזהגמר. במקרה של הודעה בהתאם לס"ק זה, יבוא 
הורות לקבלן להפסיק את ביצוע העבודה תהיה רשאית ל עירייהההודעה האמורה, אולם ה

הקבלנית אף במועד מוקדם יותר, ולבצע את העבודה הקבלנית בעצמה או למוסרה לאחר, ובלבד 
 הימים האמורים. 60 שהתמורה לקבלן תשולם כאילו המשיך בביצוע העבודה עד תום

 

מסור את ביצוע רשאית ל עירייהו/או הובא לידי גמר כאמור לעיל, כי אז תהיה ה חוזהבוטל ה 14.4
 העבודה הקבלנית לאדם אחר, והקבלן ישתף פעולה ככל שיידרש לצורך זה.

 

על  עירייה, או מתן ארכה, לא ייחשבו כויתור של ה עירייהשום וויתור, הנחה או הימנעות מפעולה ב 14.5
זה ולא ישמשו מניעה לתביעה על ידיה, אלא אם כן נעשה ויתור כזה  חוזהזכות מזכויותיה לפי 

 רט ובכתב.  במפו
 

 השבתת שירותים 15
 

זה,  חוזההקבלן יימנע מהשבתה, חלקית או מלאה, של שירותיו במסגרת העבודה הקבלנית על פי  15.1
 מכל סיבה  שהיא, לרבות סיבה הנעוצה בסכסוכי עבודה בין הקבלן לבין עובדיו.

 

יצויים פ עירייההשבית הקבלן את שירותיו במסגרת העבודה הקבלנית, כאמור, ישלם הקבלן ל 15.2
לכל יום עבודה שבו לא ביצע את )שמונת אלפים(, ₪  8,000  מוסכמים ומוערכים מראש בסך של

 העבודות, בתור דמי נזיקין קבועים ומוסכמים מראש.
 

על פי  עירייהמבלי לגרוע מן האמור לעיל, ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סמכות אחרת המוקנית ל 15.3
רשאית, במקרה של השבתה כאמור, להעסיק קבלן או  עירייהזה, תהא ה חוזהכל דין ועל פי 

עובדים אחרים בביצוע העבודה הקבלנית, ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות הכרוכות בהעסקת 
 קבלן ו/או עובדים אחרים כאמור.

 

תהא רשאית לקזז מן התמורה לקבלן כל סכום אשר הוצא על ידה, בגין העסקת קבלן  עירייהה 15.4
 ה כאמור לעיל.השבת ו/או עובדים בעת 

 

רשאית  עירייהמבלי לגרוע מן האמור לעיל מובהר בזה, כי במקרה של השבתה כאמור, תהא ה 15.5
זה, לשם כיסוי נזקים ו/או הוצאות שנגרמו לה  חוזההבנקאית, כמשמעותה ב לחלט את הערבות 

 עקב  ההשבתה.
 

ה הקבלנית, עקב לעיל, יחולו גם על השבתת שירותי הקבלן, במסגרת העבוד 15.1הוראות ס"ק  15.6
 זה. חוזהאחראי הקבלן לספק, לצורך קיום התחייבויותיו על פי  בציוד אותו  תקלות

 

במקרה של תקלה כאמור, מתחייב הקבלן לספק, על חשבונו, ציוד תחליפי לצורך ביצוע העבודה  15.7
 מפקח.מנהל ו/או הזה, ועל פי הנחיות ה חוזהדרישות    הקבלנית, על פי

 

וג שהוא, לא יהוו עילה להפסקת העבודה מצד הקבלן או לעיכוב אחר מכל חילוקי דעות מכל ס 15.8
 ידו. הסדיר של העבודה עלשל ביצועה סוג שהוא 

 

 תיקון ליקויים 16
 

 ההקבלן מתחייב לתקן, על חשבונו, ליקויים או פגמים בעבודות )להלן: "ליקויים"(, לשביעות רצונ 16.1
 המפקח.המנהל ו/או של  של ו/או  עירייהשל ה

 

לתקן את הליקויים על חשבונו של  תרשאי עירייהה אהתתיקן הקבלן במועד ליקויים כאמור, לא  16.2
. אין האמור גורע מכל סעד הלהשבה מיידית של כל הוצאה או נזק שנגרמו ל  תזכאי אהתהקבלן ו

 .עירייהאחר העומד לרשות ה
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לבצע את העבודות  העירייה תאם לא ימלא הקבלן אחרי התחייבויותיו לפי סעיף זה, רשאי 16.3
ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת, ובמידה שההוצאות האמורות חלות על הקבלן, -האמורות על

 10% הוצאות שללגבות או לנכות את ההוצאות האמורות, בתוספת  תרשאי עירייהה אהת
, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן לגבותן מהקבלן מיוחדות שלהשייחשבו כהוצאות 

 דרך אחרת. בכל
 

 פיצויים מוסכמים 17
 

רשאית לקזזו מסכומי התמורה המגיעים  עירייההמהקבלן,  עירייהבמקרה של פיצוי המגיע ל 17.1
 לקבלן וכן לגבותו בכל דרך אחרת לרבות מהערבות הבנקאית.  

קיזוז תשלום הפיצויים או ניכויים, אין בהם כשלעצמם משום שחרור הקבלן מהתחייבותו להשלים  
 זה.                  חוזהה או  לתקן את הליקויים או מלבצע כל התחייבות אחרת לפי את העבוד

 

לא יתקן ליקויים בעבודתו בהתאם לדרישות  ו/או חוזהאם לא יבצע הקבלן את העבודה, בהתאם ל 17.2
לרבות בנוגע להפרת הוראות בטיחות, אי המצאת דיווחים ו/או נתנונים  ,המפקחהמנהל ו/או 

חושבות, אי פינוי פסולת או פינוי חלקי וכן כל דבר הנובע מעבודתו או אי עבודתו מהמערכות הממ
מוסכם כי המפקח מוסמך כנדרש של הקבלן שעומדת בסתירה עם תנאי הסכם זה ונספחיו, 

 ₪ 2,000להחליט על הפחתה בודדת מהתמורה המגיעה לקבלן, בסכום שאינו עולה על 
  ועים ומוסכמים מראש.בתור דמי נזיקין קבלמקרה, ם( י)אלפי

 הקבלן רשאי לערער בפני המנהל על החלטת המפקח וקביעתו של המנהל הינה סופית.         
 

 ו/או, חוזהאת העבודה בהתאם ללא יבצע אם הקבלן לעיל,  17.2 מבלי לגרוע מהאמור בס"ק 17.3
המפקח,  ו/או לא יתקן ליקויים בעבודתו בהתאם לדרישות המנהל ו/אובהתאם לדרישות המפקח, 

לרבות בנוגע להפרת הוראות בטיחות, אי המצאת דיווחים ו/או נתנונים מהמערכות הממחושבות, 
אי פינוי פסולת או פינוי חלקי וכן כל דבר הנובע מעבודתו או אי עבודתו כנדרש של הקבלן 
שעומדת בסתירה עם תנאי הסכם זה ונספחיו, ולפי שיקול דעת המנהל מדובר יהיה בהפרה 

מוסכם כי המנהל יהיה מוסמך להחליט על הפחתה בודדת מהתמורה ו/או הפרה חוזרת, חמורה 
בתור דמי נזיקין למקרה,  אלפים( חמשת) ₪ 5,000המגיעה לקבלן, בסכום שאינו עולה על 

 קבועים ומוסכמים מראש.
 הקבלן רשאי לערער בפני מנכ"ל העירייה על החלטת המנהל וקביעתו של המנכ"ל הינה סופית. 

 

 זה ועל פי כל דין.    חוזהעל פי  עירייהאין באמור לעיל, כדי לפגוע בזכויותיה של ה 17.4
 

אחר  חוזהזה ובין מכח  חוזה)בין מכח  עירייהרשאית לקזז מכל סכום המגיע לקבלן מה עירייהה 17.5
תהיה סבורה לפי שיקול  עירייהולרבות מכל תשלום במסגרת התמורה לקבלן(, כל סכום אשר ה

תהיה סבורה כי הוא מגיע  עירייהי הוא מגיע לה מהקבלן, ובכלל זה כל סכום שהדעת המוחלט כ
 ללא צורך במשלוח הודעה לקבלן.זאת לה כשיפוי על נזקים שנגרמו לה על ידי הקבלן. 

 

 וראות שונותה 18
 

כל תיקון או  זה אלא במסמך בכתב החתום על ידי שני הצדדים. חוזהאין לשנות תנאי מתנאי  18.1
 בכתב, שאם לא כן, לא יהא להם כל תוקף. ה ייערכו ז חוזהתוספת ל

 

 או עירייהויתור, או הימנעות מפעולה במועדה, או ארכה שתינתן, לא יחשבו כויתור מצד השום  18.2
מזכויותיהם והם יהיו רשאים להשתמש בזכויותיהם, כולן או מקצתן בכל עת   הקבלן על זכות

   שימצאו לנכון.
 

, על כל עירייהזה. הקבלן יודיע בכתב ל חוזהבמתן שרותיו על פי ימנע מניגוד עניינים הקבלן  18.3
 .עירייהעיסוק או עבודה שהוא עוסק בהם ושיש להם נגיעה לשרותים שהוא נותן ל

 

ממצה, והוא כולל את כל ההסכמות שבין הצדדים. מבלי לגרוע מכלליות  חוזהזה הינו חוזה  18.4
ו/או הסכמה אחרת, בכתב או בעל פה,  האמור לעיל מוסכם, כי כל הסכם ו/או זכרון דברים

 בטלים. –זה  חוזהשהוסכמו בין הצדדים ושאינם כלולים ב
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זה. כל הודעה שתישלח מצד למשנהו  חוזהזה, הינם כנקוב בכותרת ל חוזההצדדים לעניין כתובות  18.5
רי בהודעת פקסימיליה ולה מצורף אישור בדבר העברת המסמכים במכשיר הפקס, לפי מספ

 זה.  חוזה, תחשב כהודעה לצרכי חוזההפקסימיליה שצוינו בכותרת ה

כמו כן, משלוח דברי דואר על ידי שימוש בדואר רשום לפי כתובתם של הצדדים דלעיל, תחשב     
הודיע צד למשנהו על שינוי בה. הודעות אלו תחשבנה כאילו הגיעו  ,כן אם גם היא להודעה, אלא

מעת מסירתה למשלוח במכשיר הפקסימיליה ו/או בדואר, לפי העניין, שעות   72  לתעודתן בתום
 ואם נמסרה ביד, בעת  מסירתה.

                                 
 
 
 

 החתום  על הצדדים  באו  ולראיה                               
 
 
 
 
        __________________                   ____________________ 

 הקבלן                         עירייהה     
 
 

 

                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 38  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 נספחים  – 'גמסמך  
 
 

 
 
 
 

 הוד השרון תעיריי
 213/  20 מס' מכרז  פומבי 

 ביצוע עבודות ציוד מכני הנדסי
 
 
 
 
 

 לחוזה קבלנות נספחים                       
 

                                                            

 ביצוע (ערבות ערבות בנקאית )   -  1'גנספח            
                                                       

   אישור בדבר קיום ביטוחים   -  2'גנספח            
 

 הוראות בטיחות ונוהל עבודת קבלנים     -  3'ג פח נס          
  

 מפרט דרישות ביצוע     -  4'גנספח            
 

 התחייבות למתן שירותים בתקופת חירום                                                        -   5'נספח ג          
 

                                                      מחיריםוכמויות כתב    -   6'גנספח           
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 1'גנספח                                                                                                       
 

 

 

 

 

 ____________תאריך:                         : לכבוד

 הוד השרוןעיריית 

 

 שלום רב,

 

 כתב ערבות מס' ....................................הנדון: 

 

 

ציוד  עבודות 213 /20מס'  פומבי מכרזהמבקש( בקשר ל -______ )להלן __על פי בקשת__________ .1

 __________של הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום כל סכום עד לסך , מכני הנדסי

 המחירים לצרכן,בתוספת הפרשי הצמדה בגין עליית מדד  (,____________________)במילים: ש"ח 

 ,5/20"המדד"( בין המדד לחודש  -)להלן  כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 בחודש שאחריו לבין המדד שיהיה ידוע במועד חילוט הערבות. 15 -תפרסם ב יש

 

לרבות ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב,  10ם הערבות ישולם לכם על ידינו תוך סכו .2

וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה  הוד השרוןחתומה ע"י עיריית באמצעות הפקסימיליה, 

 להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.

 

או העתקו )במידה שיועבר אלינו באמצעות  עליכם לצרף כתב ערבות זה ,לדרישתכם כנ"ל .3

 הפקסימיליה(.

 

מסר לנו לא יאוחר י___________ וכל דרישה על פיה צריכה לה תוקף ערבותנו זה יהיה עד ליום .4

 ינו.מהמועד הנ"ל. לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת, אלא אם הוארכה על יד

 

 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. .5

 

 

 בכבוד רב,                                           

 

 ________________:  בנק                                

 ________________:  סניף                               
 

 ________________פקס:                                  

 ________________טלפון ישיר:                         
 

נוסח ערבות בנקאית 
 לביצוע



 

 40  

 

 

 

 

 טופס זה חייב בחתימה  +  חותמת אישית של ה"ה ______________________ וחותמת הסניף.
 

 

 
 

 
 

                                                                                                                          

 2' גנספח                                                                                                                       
 

 אישור  על  קיום  ביטוחים
 

  הוד השרוןת  עיריי  לכבוד:

  
 

 

 שור:הנפקת האיתאריך   אישור קיום ביטוחים

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

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

 מבקש האישור מעמד העסקה אופי מבוטחה מבקש האישור
 עיריית הוד השרון

)המזמינה ו/או חברות בנות  
 ועובדים של הנ"ל(

 שם
 
 

 
 נדל"ן☐
  שירותים 
 אספקת מוצרים☐
 :אחר 

 

 עבודות עם כלי צמ"ה
  

 
 משכיר☐
 שוכר☐
 זכיין☐
 קבלני משנה☐
 מזמין שירותים 
 מזמין מוצרים☐
 ______אחר: ☐

 ת.ז./ח.פ.
____________ 

 ת.ז./ח.פ.
 

 מען
 , הוד השרון 28יהושע בן גמלא 

 מען
 

 כיסויים
 סוג הביטוח

 
 גבולותלפי  חלוקה

 סכומיאחריות או 
 ביטוח

נוסח  מספר הפוליסה
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

בול האחריות/ ג
 סכום ביטוח

 כיסויים נוספים בתוקף 
 וביטול חריגים 

יש לציין קוד כיסוי בהתאם 
 לנספח ד'

 מטבע סכום

אחריות כלפי צד 
 שלישי

ביט  
______ 

 אחריות צולבת  302 ₪  2,000,000  
 הרחב שיפוי 304
 קבלנים וקבלני משנה  307
ויתור על תחלוף לטובת  309

 מבקש האישור 
 שימוש בצמ"ה 312
 תביעות המל"ל 315
 ראשוניות 328
רכוש מבקש האישור יחשב  329

 כצד ג 
ביט   אחריות מעבידים

______ 
ויתור על תחלוף מבקש  309 ₪      20,000,000  

 האישור 
מבוטח נוסף היה ויחשב  319

 כמעבידם 
 ראשוניות  328

 בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם   פירוט השירותים
 (*:ג'בנספח 

 
 תפעול ציוד  100

 
 ביטול/שינוי הפוליסה *

 
בדבר  האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום  60  ייכנס לתוקף אלא לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי

 השינוי או הביטול.
 חתימת האישור

 
 המבטח:
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 שור:הנפקת האיתאריך   אישור קיום ביטוחים

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                          

   3'ג נספח                                                                                                                         
 

 קבלניםהוראות  בטיחות  ונוהל  עבודות  
 
 

הקבלן מתחייב לקיים הוראות כל דין בכל הקשור לביצוע העבודה, לרבות בעניין תנאי הבטיחות  .1
והגהות, לשם שמירה על שלומם של העובדים ושל כל אדם אחר במהלך ביצוע העבודות ולשם שמירה 

 על רכושו ורכוש אחרים.
 

 1954רגון הפיקוח של העבודה התשי"ד הקבלן מצהיר בזה, כי הוא מכיר את הוראות הדין, לרבות חוק א .2
, תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה(, תקנות 1970פקודות הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל 

, תקנות הבטיחות בעבודה )עזרה ראשונה במקומות 1997הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי( התשנ"ז 
לפיהם הוא מתחייב לנהוג על פיהם בקפדנות  וכן כל התקנות והצווים שפורסמו, 1988עבודה( התשמ"ח 

וכל מי שמטעמה, עקב  עירייהרבה וכי עליו מוטלת כל האחריות לכל תביעה שתוגש כנגדו ו/או כנגד ה
 הפרת כל הוראה מהוראות הדין ומהוראות אלה.

 

וכל  מובהר כי דרישות הבטיחות מחייבות את הקבלן, את עובדיו, את קבלני המשנה שלו וכן את הספקים .3
 אדם אחר מטעמו.

 

בנוסף ובלי לגרוע מהאמור לעיל, יקיימו הקבלן, עובדיו וכל הבאים מטעמו, בקפדנות את כל ההוראות  .4
וההנחיות שניתנו ע"י כל רשות מוסמכת. לרבות משרד העבודה והרווחה, משרד התחבורה, המשרד 

מדויק של כל הוראות הדין,  . הקבלן יבצע את העבודות תוך מילויעירייהלהגנת הסביבה, המשטרה וה
התקנות וההוראות של הרשויות המוסמכות ותוך עמידה בתקנים ישראלים בתחום ביצוע העבודות 

 הרלוונטיות לחוזה עליו הינו חתום.
 

הקבלן מתחייב בזה להעסיק בביצוע העבודות אך ורק עובדים מקצועיים ומיומנים בלבד שעברו הדרכות  .5
במלאכתם ואחראים לעבודתם. כמו כן הקבלן יעסיק רק קבלני משנה בבטיחות כללית והם בקיאים 

שעברו הדרכות, ואשר מכירים את נוהלי הבטיחות ורק ובכפוף לכך, שחתמו על הצהרה לפיה עברו את 
 ההדרכה והבינו אותה. 

הקבלן לא יהיה רשאי בשום אופן להעסיק בעבודה עובדים שאינם מתאימים ושאינם מקצועיים וזאת 
רשאית לאשר או  עירייהלגרוע מכל חובה מחובות הקבלן ומאחריותו על פי הדין ובהתאם לחוזה. המבלי 

 לסרב או להתנות את אישורו של קבלן המשנה בתנאים, לפי שיקול דעתה המוחלט.
 

הקבלן מצהיר ומתחייב בזה כי העבודות תבוצענה בהתאם לכל האישורים והרישיונות הדרושים וכי כל  .6
לן שבידו תקינים ותקפים וכל הכלים שבהם הוא עובד לרבות כלי רכב, כלי הרמה, כלי רישיונות הקב

שינוע, מכשירי יד מכנים או חשמליים וכיוצ"ב, תקינים וכי כל כלי או מכשיר הנדרש עבורו בדיקות של 
בודק מוסמך תקופתי נבדק במועד ונמצא תקין והוא מצהיר ומתחייב שהמשתמשים בכלים אלו הנם 

 ם מיומנים ומקצועיים אשר עברו הסמכה כחוק.עובדי
 

הקבלן יספק לעובדיו, לשלוחיו ולכל הפועלים מטעמו, כל ציוד מגן וציוד בטיחותי הדרוש, בהתאם  .7
להוראות הדין והנוהג, אשר נהוג להשתמש בו לשם בצוע עבודות מסוג העבודה נשוא החוזה, )לרבות 

וזניות, כובעי מגן וכד'( ויוודא כי נעשה שימוש על ידי נעלי עבודה, סרבלים ובגדי עבודה, כפפות, א
  העובדים  בציוד זה.

    

הקבלן מתחייב בביצוע העבודה לקיים סדרי עבודה תקינים וסדרי בטיחות נגד תאונות, פגיעות ונזקים  .8
, אחרים לנפש ולרכוש. כן יהיה עליו לדאוג לאחסון נכון ולמיקום נכון של החומרים, הציוד, המכשירים

 המכונות וכלי העבודה שלו. כמו כן, ידאג הקבלן להצבת ציוד כיבוי אש מתאים במקום העבודה.
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 הצהרת הקבלן
 

אני החתום מטה, מצהיר בזאת שקראתי את הוראות הבטיחות ונוהל עבודת קבלנים,  הבנתי אותם ואני 
תוכן המסמך המפורט לעיל, את  יכמו כן אני מתחייב להביא לידיעת עובדי מתחייב לנהוג ולעבוד לפיהם.

 ואוודא שהם הבינו את כל הכתוב בו וינהגו ויעבדו לפיו.
מוטלת עלי וכל האחריות לשלמותו  יאני מצהיר שכל האחריות לבטיחותם, שלמותם ובריאותם של עובדי

וד מכל אחריות כלפי עובדי וכלפי הצי עירייההנני משחרר את ה ותקינותו של הציוד וכלי הרכב מוטלת עלי.
 כל תביעה או פעולה משפטית כלשהי תופנה כלפי ואני אשא  בתוצאות ובהוצאות. .ג' או כלפי צד 

 מכוסים בבטוח הנדרש לביצוע העבודות בהתאם לחוזה זה. ג', הציוד שלי וצד יאני מצהיר כי כל עובדי
 

 

 _______חותמת וחתימת הקבלן ______________         שם הקבלן ______________________ 
 

    
 

 
 הצהרת  בטיחות  של  הקבלן

 
 

אני החתום מטה __________________ מס' ת.ז. _________________ מאשר בזאת בחתימת ידי,  .1
שקראתי את הוראות בטיחות ונוהל עבודת קבלנים וכל חומר אחר שנמסר לי ו/או שנתבקשתי לעיין בו 

, הבנתי אותם עירייהדריך הממונה על הבטיחות ב. שמעתי את תעירייהעל ידי הממונה על הבטיחות ב
 במלואם, ואני מתחייב למלאם בשלמותם וכרוחם.

 
מבלי לפגוע באמור לעיל, הנני מתחייב בזאת לא להתחיל בביצוע העבודות נשוא מכרז זה ו/או חלקם 

 .עירייהלפני שעברתי את תדרוך הבטיחות אצל הממונה על הבטיחות ב
 
תחייבויותי נשוא מכרז זה ע"י עובדים מקצועיים, בעלי כישורים נאותים לביצוע הנני מתחייב לבצע את ה .2

ההתחייבויות נשוא החוזה, אשר קבלו הדרכה נאותה על מהות העבודה שעליהם לבצע, הסיכונים 
הכרוכים בה והאמצעים בהם ידרשו לנקוט על מנת להבטיח מניעת הסיכונים וביצוע העבודות בתנאי 

 בטיחות נאותים.
 
להבטחת תנאי בטיחות נאותים בביצוע העבודות ואני  עירייההנני מודע לחשיבות העליונה שמייחסת ה .3

מתחייב בזאת לפעול תוך שימת לב ראויה לכך, ומתן דגש משמעותי לנושאי בטיחות, גהות ובטיחות 
 אש, ואעשה כל אשר באפשרותי על מנת למנוע מפגעים ונזקים לגופו ו/או רכושו של מאן דהוא,

 .עירייהלרבות מי מטעם ה
 
הנני מתחייב בזאת לפעול בביצוע התחייבויותי נשוא חוזה זה על פי כל דין ובפרט בהתאם להוראות  .4

 1970ופקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, התש"ל  1954 –חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד 
 והתקנות על פיהם.

 
 
 

 _________________________ חתימה:______   ____________________ שם מקבל התדריך:
 

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

 
 _____________________   ת.ז. / ח.פ.

 
 

 אישור/הוראות הממונה על הבטיחות
 

 החתום מעלה, שר כי הקבלן מא , עירייההממונה על הבטיחות ב ______, ________אני, מר ______ .1
  בביצוע העבודות נשוא המכרז.   תחיללה ורשאי  עבר אצלי תדריך בטיחות

 

 לופין:ילח
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עבר  החתום מעלה,, מאשר כי הקבלן עירייהאני,  מר __________________, הממונה על הבטיחות ב     .2
ן לשביעות רצוני המלאה, את הוראות הבטיחות המפורטות להל  ועליו לבצעאצלי תדריך בטיחות 

 בטרם יוכל להתחיל בביצוע העבודות נשוא חוזה זה:
 

_________________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________ 

 
         _________________________________________________________________________________________ 

 
 

 ___________________ חתימה:                                                         ___________________ תאריך:

 
                                

                                                            
  4'גנספח                                                                                                        

 

 מפרט דרישות לביצוע                                            
 

 הגדרות.   1
 

 ו למונחים הבאים המשמעות כדלהלן: יהי ,זה מפרטב        
 

 

"     מנהל" מנהל/ת מחלקת חזות העיר או מנהל/ת אגף תפעול או כל מי שהוסמך על ידי ראש העירייה  

 ;לצורך מכרז זה

"     מפקח" אדם שמתמנה על ידי המנהל לפקח על מהלך ביצוע העבודות עפ"י דרישות ותנאי המכרז והחוזה  
 ;ונספחיו 

האדם או הגוף המשפטי המקבל על עצמו את ביצוע העבודות בהתאם לחוזה ונספחיו לרבות    "   הקבלן"
לרבות כל  נציגיו של הקבלן כמוגדר בגוף החוזה ונספחיו ו/או כל מי שיבוא תחתיו בדרך חוקית

  ;קבלן משנה, הפועל בשמו או בשבילו בביצוע העבודה

תב למנהל, כי הוא משמש מטעמו של הקבלן כבא כוחו שהקבלן מסר לגביו הודעה בכאדם  "מנהל עבודה"
  ;ולטפל בליקויים ו/או בתלונות ככל שיהיו לנהל את ביצוע העבודותהמוסמך 

 ;כל שטח ציבורי לרבות מדרכות, כבישים, גנים ציבוריים, שטח פתוח, וכיוצא באלה "רשות הרבים"

 

 ;שטח פרטי שאינו רשות הרבים "רשות היחיד"

 

 ;מקום בתחום השיפוט של העיר, בו נדרש הקבלן לבצע עבודותכל  "אתר"
 

מדרכות, רחובות, כבישים, מערכות תשתית על קרקעיות ותת קרקעיות לרבות צנרת מים, ביוב,  "תשתיות"

 ;תיעול וניקוז, מערכת חשמל, מערכת טלפון, טלוויזיה בכבלים או בלוויין, מערכות גז, וכיוצ"ב

"ות"העבודה/ חוזה ונספחיו המכרז והוראות הבהתאם להוראות בימי העבודה ת שעל הקבלן לבצען כל העבודו 

כל עבודה ארעית בהתאם  וביצועה שללרבות השלמתן, ובהתאם להוראות המפקח ו/או המנהל, 

 ;כאמורלהוראות 

רשויות כל ימות השנה כולל ערבי חג וימי חול המועד, ימי שביתות, ימי בחירות לכנסת ו/או ל "ימי עבודה"

 ;המקומיות, להוציא שבתות וחגי ישראל

יום ימי ראש השנה, יום הכיפורים, חג סוכות, שמיני עצרת, חג פסח, שביעי של פסח,  2 "חגי ישראל"
  שבועות;העצמאות, חג 

  ;שעות ממסירת ההודעה  24הודעה לקבלן על ביצוע עבודה תוך   "קריאת שירות"

 

 "קריאת שירות 

דחופה"      

שעות  3 -עה לקבלן על ביצוע עבודה ללא דיחוי מיד עם קבלת ההודעה ולא יאוחר מהוד

 ;ממסירת ההודעה, לרבות בערבי שבת וחג ובימי שבת וחג

 "מערכת בקרה"
 

טכנולוגית צפיה בזמן אמת והעברת קבצי וידאו לעירייה, למעקב ותיעוד, להתקנה על כל כלי 
 ;צ.מ.ה ועל כל כלי רכב בביצוע העבודות

משנת ייצור מ"ק לפחות ומרכב רכין.  20עם ארגז בנפח  ,X 8 4טון כולל,  26משאית רכינה  "משאית רכינה"

 .לביצוע העבודותואילך, במצב תקין וכשיר המאפשר להפעילו  2015

 /"צ.מ.ה"

 "כלי צ.מ.ה"

ר, מחפציוד מכני הנדסי מסוגים שונים לרבות: מעמיס אופני, מעמיס אופני זעיר, מחפרון, 

 ;, הנדרשים לביצוע כלל העבודות המפורטות בחוזה הקבלנות ונספחיוטרקטור, כהגדרתם להלן

ואילך,  2015משנת ייצור  ,כ"ס לפחות, עם כף קדמית נפתחת 90עם מנוע )שופל(, מעמיס אופני   אופני" יעה"
 ;לביצוע העבודותבמצב תקין וכשיר המאפשר להפעילו 

   אופני  יעה"

" זעיר  
 

כף קדמית בחזית,  –אליו יחוברו כלים להפעלה  ,כ"ס לפחות 30עם מנוע מיס אופני זעיר, מע

כפות לזרוע מחפרון בשני גדלים שונים, משנת מקדח, , , זרוע למחפרוןמברשת קדמית לטיאוט



 

 44  

 

 

 

  ;לביצוע העבודות הואילך, במצב תקין וכשיר המאפשר להפעיל 1520ייצור   

      "מחפרון"

 

כ"ס לפחות, עם כף קדמית נפתחת, זרוע מחפרון, כפות לזרוע  60עם מנוע מחפרון אופני 

ואילך, במצב תקין וכשיר המאפשר  2015משנת ייצור מחפרון בשני גדלים שונים )גדול וקטן(, 
 ;לביצוע העבודותלהפעילו 

      "מחפר"
 

, ציר סובבתלת פרקית המותקנת על זרוע  עםכ"ס לפחות,  60עם מנוע )באגר(, מחפר אופני 
ואילך, במצב תקין וכשיר  2015כפות לזרוע בשני גדלים שונים )גדול וקטן(, משנת ייצור 

 העבודות;המאפשר להפעילו לביצוע 

עם  טרקטור"
 מכסחת"

ואילך,  2015משנת ייצור  ,כ"ס לפחות במעביר הכח, עם מכסחת עשביה 60 עם מנוע טרקטור
 העבודות; לביצועבמצב תקין וכשיר המאפשר להפעילו 

 "אתר פסולת

 בנין"

אתר קליטה/טיפול/סילוק פסולת בנין עודפי עפר, וכיוצ"ב, מורשה על ידי המשרד להגנת 

   ;הסביבה

 "אתר פסולת

 מעורבת"

   ;אתר קליטה/טיפול/סילוק פסולת מעורבת, מורשה על ידי המשרד להגנת הסביבה

 
 

                                                                 

 
 
 
 

 תיאום מוקדם .2

לפני תחילת ביצוע  המחייבת תיאום מוקדם  ,צ.מ.ה הפעלת כליוביצוע לבכל קריאת שירות  2.1
תיאום מוקדם וקבלת אישורי עבודה מנציגי המשטרה, נציגי הרשות יבצע הקבלן העבודות, 

העירייה, ונציגי כל גורם  חברת חשמל, נציגי בזק, נציגי מינהל הנדסה שלהלאומית לדרכים, נציגי 
 הנדרש לתיאום מוקדם של העבודות.  ,נוסף

 

לאישורים ולדרישות של כל גורם מוסמך ובהתאם לצורך, הקבלן יציב תמרורים ושילוט בהתאם  2.2
   ויציב מפקחים באתר.

 

 ביצוע  העבודות .3

צ.מ.ה או לכל כלי ה ,מתחייבת לכמות מינימום של ימי עבודה ו/או שעות עבודהאינה העירייה  3.1
 , .במשך תקופת ההתקשרותלחלקם 

 

 תושע 3 – משעות מקריאת שירות ולא יאוחר  24 -הקבלן יבצע את העבודות לא יאוחר מ  3.2
 מקריאת שירות דחופה. 

 

 החזרתו.ו ותהעבודלבצע את נדרש הוא כלי צ.מ.ה אל האתר בו כל הקבלן יוביל  3.3
 

בהפעלת  אמצעות מפעיל מקצועי ומיומןב, ביצוע העבודותנדרש להקבלן יפעיל כל כלי צ.מ.ה  3.4
 בתוקף.לכלי , בעל רישיון נהיגה הכלי

 

לפני תחילת הפעלת מכסחת עשביה, הקבלן יבדוק ויקפיד הקפדה יתרה שהסכינים מורכבות  3.5
היטב ומחוזקות למקומם, שכל המגינים במקומם יציבים ומחוזקים, ובשטח אין מכשולים המסכנים 

ם בדרכים בקירבת מקום העבודה )דוגמת אבנים, חוטי ברזל, את המפעיל ו/או את המשתמשי
 וכיוצ"ב(.

 

 עודפי עפר ו/או אגריגטים ו/או סלעים ו/או שאריות חומרים ו/או פסולתפסולת בנין, הקבלן יעמיס  3.6
בסיום העבודות . סוג החומרקליטת מתאים לאת הפסולת לסוגיה לאתר  , יוביל את מכל סוג

 ן. ישאיר את האתר נקי לחלוטי
 

 .עבודהלשינויים ו/או תוספת  לרבות להוראות המנהלבהתאם קבלן יבצע את העבודות ה 3.7
   

, הקבלן מצהיר ומתחייב לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות לפני, בעת, ולאחר ביצוע העבודות 3.8
ה על מנת למנוע כל סיכון ו/או נזק לבריאותם ו/או לשלומם של בני אדם ו/או בעלי חיים ו/או צמחיי

 תרבותית שבקרבת מקום ביצוע העבודות.
 

חוזה הקבלנות את כלי הצ.מ.ה המפורטים במשך כל תקופת ברשותו הקבלן מתחייב להחזיק  3.9
 כשהם תקינים וכשירים לביצוע העבודות., לעיל 1בסעיף 

 

 זה, הינן על חשבונו של הקבלן.  3למען הסר ספק, ביצוע כל העבודות המפורטות בסעיף   3.10

 

כבלי  ,ביוב, צנרת צנרת מים -נזק לתשתיות קיימות יגרם מהפעלת כלי הצ.מ.ה  באם כתוצאה 3.11
 תיקון מיידית וללא שיהוי.לתקן את הטעון מתחייב הקבלן וכיוצ"ב, חשמל, כבלי תקשורת, 
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 שעות בהתאם לדרישות המנהל. 24 תוךים ו/או מדרכות, הקבלן מתחייב לתקן נזק לכביש
 

 ת עבודה לתשלוםאישורי ביצוע ואופן חישוב שעו .4
 

עם סיום ביצוע העבודות בכל יום עבודה, הקבלן ידאג למילוי טופס אישור העבודה המצורף להלן  4.1
 בשלושה  עותקים:

 

 ימסרו לנציג העירייה כשהם חתומים על ידי המפעיל ונציג העירייה.   - 1אישור מקורי ועותק מס' -
   

 ישאר בפנקס של הקבלן.    - 2עותק מס'   -
 

כולל לא בפועל בשטח )שעות עבודה  3 למינמום של  ,כל קריאת שירות, תחשב לצורך תשלום 4.2
 .(זמן הובלת כלי הצ.מ.ה

  

 מסירת האישורים הינו תנאי לאישור חשבונות הקבלן לתשלום. כל עיכוב במסירת האישורים, יביא  4.3
   לעיכוב תשלומי העירייה לקבלן. 

 

  שטח(.לכלי של )לא כולל זמן הובלה  דה בשטחשעות עבו 8הינו יום עבודה      4.4

 יחשב כאשר המפקח חתום ביומן העבודה על גמר הביצוע. , יום עבודה מאושר         
 

  
                                           

 
 הוד השרוןת  עיריי

 213/  20  מס' פומבי  מכרז 
 עבודות  ציוד  מכני  הנדסי

 

 

 העבוד ביצוע  אישור 
 

 
 תאריך ביצוע:  ________    כתובת האתר:  ___________________ _______________    : הקבלןשם 

 

 וכלי יש למלא נתונים לכל כלי : סוגי כלי צ.מ.ה שהופעלו באתר
 

 

 :  כף קדמית                                                                אופני עם יעה .1
 

 סה"כ:  _____ שעות  משעה: _______ עד שעה: ________     _________________  :המפעילשם  
 

 חפירה  /  יישור שטח  / פיזור חומרים  /  העמסה  / אחר: _____________________סוג העבודה:   
        

                                                                משאית רכינה .2
 

 סה"כ:  _____ שעות  משעה: _______ עד שעה: ________     _________________  :הנהג שם 
                                                               

 משקל: _______ הובלת חומר מסוג:  ___________  לאתר:  ____________  סבבים: ____תיאור העבודה:  
 

 משקל: _______ ת חומר מסוג:  ___________  לאתר:  ____________  סבבים: ____הובלתיאור העבודה:  
  

 משקל: _______ הובלת חומר מסוג:  ___________  לאתר:  ____________  סבבים: ____תיאור העבודה:        

 
 ון את הכלי(.                                                               )סמן בקו תחת , מטאטא :  כף קדמית נפתחת / מקדח / זרוע מחפרון עם אופני זעיר יעה .3
 

 סה"כ:  _____ שעות  משעה: _______ עד שעה: ________     _________________  :המפעילשם  

        

 ______________קידוח  /  יישור שטח  / פיזור חומרים  /  העמסה  / אחר: _______  / חפירה תיאור העבודה:  

 
 :  כף קדמית נפתחת / זרוע מחפרון  )סמן בקו תחתון את הכלי(.                                                               מחפרון עם .4
 

 סה"כ:  _____ שעות  משעה: _______ עד שעה: ________     _________________  :המפעילשם  
 
 

 ה  /  קידוח  /  יישור שטח  / פיזור חומרים  /  העמסה  / אחר: _____________________חפירתיאור העבודה:  

 
 :  זרוע מחפר  מחפר .5
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 סה"כ:  _____ שעות  משעה: _______ עד שעה: ________     _________________  :המפעילשם  
 
 

 העמסה  / אחר: _____________________  חפירה  /  קידוח  /  יישור שטח  / פיזור חומרים  /תיאור העבודה:  

 
 מכסחת עשביה                                                               :  טרקטור עם .6
 

 סה"כ:  _____ שעות  משעה: _______ עד שעה: ________     _________________  :המפעילשם  

 
 כיסוח עשבייהתיאור העבודה:    

 

 

  
 ______________________________________________________________ ות:הער .7
 

                    ______________________________________________________________ 
 

 
          _______________________      ________________________ 

 המפעיל  חתימתושם                          וחתימתוהמפקח שם                 

 
                                                               

                                                                                                                         
                                                   

 5נספח ג'                                                                                            
               

 כתב התחייבות למתן שירותים בזמן חירום              
 

תר שאת והעירייה נדרשת לביצוע העבודות נשוא חוזה זה לאורך כל השנה ואף בי  :הואיל 

  בין שהינם מוכרזים ובין שאינם מוכרזים. בתקופות מצבי חירום במדינה

 :לפיכך אנו הח"מ               

 שם הספק/קבלן: _____________________

 מס' ת"ז/תאגיד:_____________________

 כתובת: ___________________________

 מצהירים, מאשרים ומתחייבים בזה כלפיכם כדלקמן: 

 

אנו מודעים לחיוניות ולחשיבות המשך אספקתם הרציפה והשוטפת של השירותים  .1

בתקופות חירום זמני או קבוע מכל סיבה שהיא, בין מוכרז ובין שאינו מכרז, כולל בשל 

 שהיא.אחרת או כל סיבה  ,מגיפה ארצית או עולמית, מצב ביטחוני, רעידת אדמה

אנו  ,וסמכות, בתקופת תוקפו של החוזהבכפוף להוראות שיינתנו על ידי הרשויות המ .2

מתחייבים לספק לכם את כל השירותים באופן רצוף ושוטף ולקיים את כל יתר 

התחייבויותינו שבחוזה, במלוא היקפם, גם בתקופות חירום, לרבות בימים ושעות חריגים 

 שבהם תידרש על ידכם אספקתם של השירותים.

לעיל בעבור התמורה המוסכמת בחוזה,  2  בסעיףאנו מתחייבים לקיים את התחייבויותינו ש .3

 ללא תוספת כלשהי לתמורה האמורה.
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כן ידוע לנו שבאם בשל מצב החירום כמפורט לעיל יידרש צמצום העבודות, תוכל העירייה  .4

ולא של העירייה והכל לפי שיקול דעתה וצרכיה  ,להפחית ו/או לצמצם את העבודות

 דרישות. תהיינה לנו כל טענות ו/או

הפרתה תיחשב להפרה . התחייבותנו שבכתב זה מהווה חלק מהותי ובלתי נפרד מהחוזה .5

יסודית של החוזה, המקנה לכם את כל הזכויות והסעדים הקבועים בחוזה ואת אלה 

 המוקנים לכם בדין.

 ולראיה באנו על החתום, היום ________________

 

                                                        __________________ 
 חתימה+ חותמת                        

 
                                                                

 
 
 
 

 6' גנספח                                                                                                                        
 

 כתב  כמויות  ומחירים
 

 

     )לא כולל מע"מ (   המחירים 
 

 

על ידי הקבלן בביצוע ומשאית רכינה  אספקה והפעלת ציוד מכני הנדסי :התמורה עבור .1
הינה התמורה הכוללת והסופית המגיעה לקבלן בגין כל התחיבויותיו  בשטח, העבודות

לא יחולו תשלומים וזה הקבלנות ונספחיו, ווחהמכרז דרישות ותנאי ע השירותים עפ"י ולביצ
 כלשהם בקשר עם מתן השירותים. נוספים

 
 

 מחיר ליום עבודה        סוג  הכלי                

 שעות עבודה בשטח,  8     
 (עות הגעה וחזרהלא כולל ש)     

 אספקה והפעלת  .1
 יעה אופני )שופל(       

 
 יום_______ ₪ / _______

 ת אספקה והפעל .2
 , עם ארגז      X 8 4משאית        

 רכין לפסולת כבדה       
 

 אגרת סילוק פ. בניה  2.1

 
 אגרת סילוק פ. מעורבת 2.2

 
 

 יום______ ₪ / ________
 

 טון_____ ₪ / _________
 

 טון______ ₪ / ________

 אספקה והפעלת  .3
 יעה אופני זעיר       

 
 יום_______ ₪ / _______

 עלת אספקה והפ .4
 מחפרון       

 
 יום_____ ₪ / _________

 אספקה והפעלת  .5
 מחפר )באגר(       

 
 יום______ ₪ / ________
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 אספקה והפעלת  .6
 טרקטור עם מכסחת        

 
 יום______ ₪ / ________

 

 

 

במקרה של עבודה חלקית ביום או קריאה דחופה לעבודה חלקית, התשלום יעשה על בסיס    .2
 שעות בכל מקרה.  3  -ת עבודה.  מינימום תשלום למחיר לשע

 

   ליום עבודה מחיר        -נוסחת חישוב מחיר לשעת עבודה       .3
 

 שעות עבודה בשטח  8                                                                   
 

לקבלן וחג, תינתן  ובימי שבת 16:00החל משעה  ,חגערבי לקריאת שירות בערבי שישי ו .4
 למחירים.   25%מחיר של   תוספת 

  
 
 
 

נוספים שאינם נדרשים  כלי צ.מ.ה באמצעותעבור ביצוע עבודות עפ"י דרישת העירייה,  .5
ממחיר  20%בהפחתה של  תמורה עפ"י מחירון דקל בניה  ,לקבלןהעירייה במכרז, תשלם 

 . המחירון
 

 

 
                 _____________________                                     ________________________ 

 הקבלן      העירייה                                                                                                 

 


