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 עיריית מעלות  תרשיחא
 

 מרכזיות תאורהאספקת והתקנת  –5/2021מכרז פומבי 
 

 הזמנה להציע הצעות
 

 מבוא .א
 
מרכזיות לאספקת והתקנת הצעות ( מזמינה בזה "העירייה"תרשיחא )להלן: -עיריית מעלות 1

 ל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי הליך זה.והכ ,תאורה
 
ירייה לזוכה בהליך זה יהיו על פי תנאי הסכם ההתקשרות         תנאי ההתקשרות בין הע 2.1 2

 .הזמנה זועל נספחיו, המצורף ל

התוכניות וכתבי הכמויות המצורפים למסמכי הצעה זו הינם אמדן לשם קבלת  2.2
הצעות בלבד וייתכנו שינויים בפרטים ו/או במידות ו/או בדרישות טכניות ו/או 

יים, אשר ימסרו לקבלן הזוכה בביצוע העבודה, בהיקף העבודה המופיעים בהם. שינו
במועד ו/או לאחר מתן צו תחילת העבודה, לא יהוו עילה לשינוי במחיר/י היחידה/ות 

פרט לתשלום עבור העבודה  -ו/או בתקופת הביצוע ו/או עילה לתביעה מכל מין וסוג 
 המבוצעת בפועל לפי המחירים המוסכמים בחוזה שיחתם.

ל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים העירייה רשאית, בכ 2.3
. השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי ההצעהותיקונים במסמכי 

ויובאו, בכתב, לידיעתם של כל המשתתפים בדואר רשום ו/או בפקסימיליה  הצעהה
 לפי הכתובות שנמסרו על ידם.

 
מרכזיות אספקת והתקנת  – 5/2021פומבי מכרז  "יון צאת ההצעות, במעטפה סגורה נושאת  3

שבמשרדי גזברות העירייה, אשר  מכרזיםהיש להקפיד למסור ידנית ולהכניס לתיבת  "תאורה
תרשיחא, לאחר שהוחתמה -, מעלות1בקומת הכניסה בבניין העירייה ברחוב בן גוריון 

ימה תחתום בשמה המלא בחותמת נתקבל במזכירות העירייה. יש לוודא כי המזכירה המתא
 וכן תציין את השעה שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפה. 

הצעות  .13:00עד לשעה   24/3/21עד ליום את המסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד 
מכל משרדי גזברות העירייה אשר בהמכרזים תיבת אשר תשלחנה בדואר ולא תתקבלנה ב

 לא תתקבלנה.  -עד שעה זו טעם שהוא 
 

 סיור קבלנים לא יתקיים אלא אם יוחלט אחרת ע"י העירייה.       4
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 תנאים להשתתפות בהליך הצעות המחיר .ב
 
או תאגידים הרשומים , שותפויות רשומות בהליך זה רשאים להשתתף יחידים תושבי ישראל      5

ת ( העומדים, במועד הקבוע כמועד האחרון להגשת ההצעו"המשתתף"כדין בישראל )להלן: 
 התנאים המפורטים להלן: בכללהליך 

מערכות תאורת שנים לפחות בתחום  5בעל נסיון מקצועי , של תף להיות תעל המש 5.1
 והעבודות הנדרשות במסמכי הצעה זה. רחוב ומרכזיות תאורה

על המשתתף לצרף חומר טכני/קטלוגים לכל הציוד המוצע על ידו בכל אחד מסעיפי         5.2          
 . ויותתב הכמכ

ב' לחוק עסקאות גופים 2תנאי סעיף  לגביום מימי שמתקייעל המשתתף להיות  5.4
 בדבר תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין. 1976-ציבוריים, התשל"ו

על המשתתף לצרף להצעתו תצהיר מאושר על ידי עו"ד בדבר קיומם של תנאי סעיף 
 ה.בנוסח המצורף כנספח א' למסמכי הליך ז קטן זה

על המשתתף לחתום על הצהרה בדבר קירבה לעובד ואו חבר מועצת העירייה בנוסח  5.5
 המצורף כנספח ב' למסמכי הליך זה.

 
ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת. הצעה שתוגש על שם יותר מישות      6.1 6

 לא תידון. –משפטית אחת 

 כל המסמכים המצורפים למסמכי ההליך יהיו על שם המשתתף בלבד. 6.2
 

 ההצעה .ג
 

 - 2ולהעביר למסמך א'/ 1\מסמך א' - כתב הכמויות על גבי  ועל המשתתף ליתן הצעת 7.1 7
  רק את סיכום הצעתו, לאחר הנחה )אם ניתנה( וכולל מע"מ כדין.   -הצעת הקבלן 

בכל מקרה של טעות בחישוב הכללי, דהיינו, בחישוב מכפלת הכמות במחיר היחידה  7.2
 הקובע הוא מחיר היחידה. –

יובהר כי המשתתף יידרש ליתן הצעתו למחיר יחידה, וכן הצעתו למתן הנחה  7.3
 10יחידות, והצעתו למתן הנחה )באחוזים( לרכישה של  5)באחוזים( לרכישה של 

 יחידות.

 –במקרה והמשתתף לא ציין מחיר לגבי סעיף או סעיפים כלשהם בכתב הכמויות  7.4
ותו סעיף ללא תמורה, ולמשתתף יראה הדבר כאילו מוכן הוא להעניק את המפורט בא

לא תעמוד כל טענה בגין אי תשלום תמורה בגין המפורט באותו סעיף, גם אם ישונו 
 הכמויות המצוינות לצידו. 

 

כל הנחה או תוספת במחיר ההצעה תינתן באחוזים בלבד. נתן המשתתף הנחה או תוספת  8
אחד ממחירי היחידה תחושב ההנחה או התוספת באחוזים לכל  –כאמור לסך כל הצעתו 
 שבסעיפי כתב הכמויות.

 
 על המשתתף למלא את התנאים המפורטים להלן: 9

 ירשמו כשהם לא כוללים מע"מ.  על גבי כתב הכמויות המחירים 8.1

 בהדפסה או בעט.  ואשר ימולא יםעותקשני הצעת המשתתף תוגש ב 8.2
 

ת מסמכי החתימה על מסמכי ההליך והגשת ההצעה מהווה אישור של המשתתף כי קרא א 10
 ההליך כולם, על נספחיהם, לרבות הסכם ההתקשרות והוא מסכים לתנאים המופיעים בהם.

 

 , לרבות חוזה ההתקשרותהצעהעמוד מעמודי מסמכי ה כלעל המשתתף לחתום על  11.1 11
 , בחותמתו ובחתימת מורשי החתימה בשמו.על נספחיו

 חותמתו.היה המשתתף יחיד יחתום הוא תוך ציון שמו המלא ויצרף את  11.2

היה המשתתף שותפות יחתום על מסמכי ההצעה אחד או יותר מהשותפים  11.3
המוסמכים לחתום בשם השותפות, תוך ציון שמו/ם המלא ויצרף/פו את חותמת 

המשתתף יצרף להצעתו אישור עו"ד לפרטי השותפים וחלקו היחסי של . השותפות
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מחייבת את כל אחד מהם בשותפות, וכי חתימת החותמים על מסמכי ההצעה 
 השותפות.

( יחתמו מורשי "התאגיד"היה המשתתף חברה רשומה או אגודה שיתופית )להלן:  11.4
 החתימה בשם התאגיד על כל מסמכי ההצעה בצירוף חותמת התאגיד. 

המשתתף יצרף הצהרה של עו"ד התאגיד על זכות החתימה בשם התאגיד בנוסח 
על רישומו של התאגיד. המופיע בסיומו של מסמך הצעת המשתתף ויצרף הוכחה 

כמו כן יצרף תדפיס עדכני מרשם החברות המפרט את בעלי המניות בחברה או 
 השותפים באגודה.

 על המשתתף לציין בסיומו של טופס הצעת המשתתף את כתובתו ופרטיו כנדרש שם. 11.5

 

ו/או מחיקה ו/או , ו/או כל שינוי ו/או תוספת הצעהאי השלמת מקום הטעון מילוי במסמכי ה 12
, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים הצעהשיעשו במסמכי הערה ו/או הסתייגות ה

לא יהיו קבילים והעירייה רשאית להתעלם מהם או ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת 
 לפסול את ההצעה הכוללת אותם וזאת פי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה. 

 
 .בלבדהצעת המשתתף תוגש במטבע ישראלי  13.1 13

בהתאם לאמור ביצוע העבודות הצעת המשתתף תכלול את כל ההוצאות הדרושות ל 13.2
 .במסמכי הצעה זו

 
העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות  14

ההצעה ותנאיה. סבירות ההצעה תבחן ביחס לאומדן ולהצעות האחרות שיוגשו על ידי 
 המשתתפים בהליך.

 
וסף לכל הנספחים המצורפים למסמכי ההליך, לרבות כתבי כמויות מלאים, על המשתתף בנ 15

 גם את המסמכים המפורטים להלן:  לצרף להצעתו 
אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים,   15.1

 , על שם המשתתף.1976-תשל"ו
 אישור על ניכוי במקור, על שם המשתתף. 15.2
 .שלעיל 5.1ף ניסיון קודם כדרישת סעי יםהמלצות המוכיחמכים או מס 15.3

אישור עו"ד לפרטי השותפים וחלקו היחסי של כל אחד  –למשתתף שהינו שותפות  15.4
 מהם בשותפות וכי חתימת החותמים על מסמכי ההצעה מחייבת את השותפות.

שת כדריאישור על היותו תאגיד הרשום בישראל כדין  -תתף שהינו תאגיד למש 15.5
 לעיל.  11.4סעיף 

 
תחולנה על בהצעה כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה ובהשתתפות  16

 המשתתף, אשר לא יהא זכאי להחזרן ו/או לשיפוי בגינן בכל מקרה שהוא ומכל טעם שהוא.
 
יום מהמועד  90ועד לתקופה של ים מכרזהההצעה תהא בתוקף החל ממועד הכנסתה לתיבת  17

 ן להגשת ההצעות בהליך זה.האחרו
 

שניים עשר ) ₪ 12,000ערבות בנקאית, אוטונומית, על סך להצעת המשתתף תצורף  18
ש"ח(, שהוצאה על ידי בנק בישראל, מבוילת כדין, לבקשת המשתתף לפקודת העירייה אלף 

 (  "ערבות המשתתף")להלן:  24/6/21יום בתוקף עד ל
 . שלהלן 2א'  ךמצורף כנספח ג' למסמלהיות בנוסח הערבות ההמשתתף על ערבות 

לגביה כל אימת שהמשתתף לא יעמוד  המשתתף העירייה תהא רשאית להגיש את ערבות
 בהתחייבויותיו על פי תנאי הצעה זה. 

 לא תידון –הצעה שתוגש מבלי שצורפה לה הערבות הבנקאית כנדרש לעיל 
 
 בחינת ההצעות והודעה על הזוכה .ד
 
 בת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא כזוכה.אין העירייה מתחיי 19.1 19

 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. העירייה רשאית לבטל חלק מסעיפי ההצעה לחלוטין  19.2
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ההצעה הזוכה תקבע לאחר השמטת הסעיפים אותם תחליט העירייה להשמיט 
 מההתקשרות נשוא הצעה זה.

יה לשנות פרטי המפרט או אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בזכותה של העירי 19.3
כמויותיו לאחר קביעת הזוכה בהצעה, בהתאם לצרכיה ו/או לנדרש לשם השלמת 

 העבודות.

 

במכתב שישלח לכתובת שנמסרה על ידו או /זוכה בהליך תימסר על כך הודעה בפקסימיליה ול 20
 משתתף שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב. במסמכי ההליך.

 

 5כנספח להמציא לעירייה אישור על קיום ביטוחים, בנוסח המצורף  ל הזוכה יהאע 21.1 21
ימים מהמועד  7כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח מטעמו, תוך  ,לחוזה ההתקשרות

 בו קיבל הודעה על זכייתו.

צמודה למדד  ("ערבות הביצוע"על הזוכה יהא להגיש לעירייה ערבות ביצוע )להלן:  21.2
מערך חוזה  10%בשעור תנאי חוזה ההתקשרות, , להבטחת קיום המחירים לבנייה

שתוקפה  לחוזה ההתקשרות 1כנספח בנוסח המצורף ההתקשרות עמו )כולל מע"מ( 
 ימים מיום שיודע לו על זכייתו. 7וזאת תוך עד למועד תשלום יתרת שכר החוזה 

עם מסירת ערבות הביצוע לידי העירייה תוחזר לזוכה ערבות המשתתף, שצירף 
 להצעתו.

 
שתתף שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי ההליך, תהא העירייה רשאית לבטל מ 23.1 22

 לאלתר את זכייתו בהודעה בכתב.

בוטלה הזכייה בהצעה מכל סיבה שהיא הקשורה בזוכה רשאית העירייה להגיש את  22.2
ערבות הבנקאית שבידה לגביה וכן למסור את ביצוע השירותים למי שייקבע על ידה ה

 בוטלה זכייתו יפצה את העירייה על כל הפסד שיגרם לה בגין כך.והמשתתף ש
 
    
 
 
 
 
 
 

 ________________     ___________________ 
 ספי בארי                                                   יוסי לוי                

 גזבר העירייה                                                   שפ"ע אגףראש         
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 1מסמך א'
 החלפת מרכזיות תאורה – כתב כמויות

 
 
 

מחיר  כמות פירוט
 ליחידה

 סה"כ

שיפוץ מרכזיית מאור קיימת כולל החלפת כל הממסרים והרכיבים 
הקיימים וחיווט לוח חדש לצרכי הלקוח קומפלט )שעון 

, בורר אסטרונומי, מגען תלת פאזי, ברקר ראשי תלת פאזי, פוטוצל
מצבים, פס צבירה מחלק תלת פאזי, מהדקי מסילה, שילוט  4

 או שווה ערך ABBסנדוויץ וכו'( כל הציוד תוצרת 

13   

החלפת מרכזיית מאור קומפלט, כולל כל הרכיבים שצוינו כנ"ל 
בנוסף אספקת גוף המרכזייה תוצרת ענבר או שווה ערך לזרם 

3*A80  מ"מ  2.5בעובי מארונות פוליאסטר משוריין / מתכת
או  ABBויציקת בסיס בטון עבור מרכזייה חדשה. כל הציוד מסוג 

 שווה ערך

5   

החלפת מרכזיית מאור קומפלט, כולל כל הרכיבים שצוינו כנ"ל 
בנוסף אספקת גוף המרכזייה תוצרת ענבר או שווה ערך לזרם 

3*A80  מ"מ  2.5מארונות פוליאסטר משוריין / מתכת בעובי
בטון עבור מרכזייה חדשה, כולל העברת המתקן  ויציקת בסיס

ביקורת חברת חשמל וכל התיאומים והאישורים הנדרשים 
 או שווה ערך ABBקומפלט. כל הציוד מסוק 

1   

 200*40*140גומחות בטון )פילר( עבור לוח חשמל, במידות פנים 
 לרבות הובלה, חפירה והתקנה

1   

    סה"כ
    מע"מ 17%

    סה"כ לתשלום 
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  2מסמך א'
 משתתףהצעת ה

 
ת.ז/ח.פ. ________________  _______________________________________ הח"מ ואנ

 בזה כדלקמן: יםם, ומתחייבמי, מסכייםמצהיר
 
תרשיחא )להלן: -של עיריית מעלות 5/2021מכרז פומבי הליך בעיון את כל מסמכי  נוקרא 1

המפורטים מטה  ("עבודות"ה)להלן:  מרכזיות תאורהת והתקנת ( לאספק"המזמין"
(, ""מסמכי ההצעה: והעתידיים כולם יחד להוות הסכם על כל מסמכיו ונספחיו המצ"ב )להלן

 את תוכנם ואנו מתחייבים לבצע את עבודתנו בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם. והבנ
 

וכן את  חתומים על ידינו אנו מצרפים לטופס הצעה זה את כל מסמכי ההצעה כשהם 2
 המסמכים שלהלן:

אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים,   2.1
 , על שם המשתתף.1976-תשל"ו

 אישור על ניכוי במקור, על שם המשתתף. 2.2

 שבמסמך א'. 5.1סיון קודם כנדרש בסעיף ימסמכים או המלצות המוכיחות נ 2.3

אישור עו"ד לפרטי השותפים וחלקו היחסי של כל אחד  –תפות למשתתף שהינו שו 2.4
 מהם בשותפות וכי חתימת החותמים על מסמכי ההצעה מחייבת את השותפות.

כדרישת סעיף  אישור על היותו תאגיד הרשום בישראל כדין -משתתף שהינו תאגיד ל 2.5
 למסמך ההזמנה להציע הצעת מחיר. 11.4

 

המזמין שומר כי , וההצעההווה רשימה סגורה של מסמכי אין הרשימה דלעיל מידוע לנו כי  3
 הצעהלעצמו הזכות, לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי, להוסיף מסמכים נוספים למסמכי ה

 ו/או לשנות את המסמכים הקיימים.

 

הוברר לנו להנחת דעתנו כי מסמכי ההצעה כוללים את כל התיאורים, הכמויות, התנאים  4
ם על מנת להגיש את הצעתנו זו ולבצע את כל העבודות המתוארות והפרטים האחרים הדרושי

 בה.
 

פני הגשת הצעתנו זו ביקרנו במקום המיועד לביצוע העבודה, למדנו להכיר את התנאים ל 5
מתחתיו ובסביבתו, בדקנו היטב את דרכי הגישה אליו, המבנים הקיימים  ,השוררים בו, מעליו

 ם והגורמים העשויים להשפיע על ביצוע העבודה.והפעילות המתנהלת בהם, וכל יתר התנאי

 

 המזמין ומכל יתר הגורמים את כל ההסברים אשר ביקשנו לדעת. קיבלנו מנציגי 6

 

 לקחנו בחשבון את כל האמור לעיל במתן הצעתנו זו. 7
 
 :סכום כולל של הננו מתחייבים לבצע את העבודה בהתאם לדרישות מסמכי הצעה זו תמורת 8

________________________________________________₪  
 

 :___________________________________________________________ליםבמי
 

 .)כולל מע"מ כחוק( (__________________________________________________
 

 .אותם פירטנו בכתב הכמויות םמחיריהלפי  הצעתנו הנ"ל הינה
 
ם קבועים ומוסכמים מראש ולא ישתנו בעתיד בשל כל גורם או מחירי היחידה בהצעתנו זו הינ 9

סיבה, לרבות שינויים בשערי החליפין של מטבעות חוץ ובמדדי המחירים השונים, שינויים 
במחירי חומרים, מלאכות ושכר, שינויים בשיעורי הריבית, הטלת מסים, היטלים, מכסים 

 וכיו"ב. 
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, או בתאריך חתימת ההסכם עם המזמיןמיד עם  ותהננו מתחייבים להתחיל בביצוע העבוד 10
 . (""תאריך התחלת העבודה :על ידי המזמין בצו התחלת העבודה )להלן שיקבע

 
תוך שילוב, תאום ושיתוף פעולה מלא עם המזמין ועם כל  ותלבצע את העבודהננו מתחייבים  11

ין וקבלנים המפקח, עובדי המזמהמנהל, יתר הגורמים הנוגעים בדבר, לרבות המתכננים, 
ת לשביעות רצונו ועבודהאחרים, ובהתאם ללוח הזמנים שייקבע על ידי המזמין, ולהשלים את 

"תקופת להלן: )  מיום קבלת הודעת הזכייה חודשים 6עד ל המלאה של המזמין 
 ;(ע"ביצוה

נוסף לאחריותנו לפי  -הנ"ל, הננו מתחייבים  התוך התקופ העבודותאם לא נשלים את ביצוע 
מסך כל התמורה  האחוז(חמש מאיות ) 0.05%לשלם למזמין סכום בשיעור של  -ן כל די

ליום, כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש כפי שתקבע לפי העבודות שיבוצעו בפועל, , החוזית
 על כל יום איחור בהשלמת העבודה. סכום זה יהיה צמוד למדד הבניה.

 
ת על פיצול ו/או ביצוע חלק מן העבודות ידוע לנו כי המזמין שומר לעצמו את הזכות להורו 12

 בלבד, ואנו מצהירים בזאת כי אין ולא תהיה לנו כל טענה או דרישה בקשר לכך.
 
 ננו מצהירים ומאשרים בזה כי:ה 13
 

נו בעלי הידע, הנסיון, המומחיות והאמצעים הדרושים על מנת לבצע את כל העבודות א 13.1
שיג, במועדים ובכמויות הדרושים( את ברשותנו )או שבכוחנו לה .הכלולות בהצעתנו זו

כל הציוד, הכלים, המתקנים, החומרים וכוח האדם הדרושים על מנת לבצע ולהשלים 
את העבודה בהתאם לדרישות ולתנאים המפורטים במסמכי ההצעה ובלוח הזמנים 
הנדרש, ומסוגלים מכל יתר הבחינות לבצע ולמלא את כל התנאים וההתחייבויות 

 לן;המוטלות על הקב

והמחירים  הצעתנו זו כוללת את כל הדרוש לדעתנו לשם ביצוע העבודה בשלמות, 13.2
כוללים את כל ההוצאות,  -הכלולים בהצעתנו זו כפי שנרשמו על ידינו בכתב הכמויות 

, ותאחרות, מכל מין וסוג, הכרוכות לדעתנו בביצוע העבודה אוכלליות ההמיוחדות, 
 ותושלמה עבור ביצוע העבוד, הוגנת ה מלאהלרבות רווח הקבלן, והם מהווים תמור

 ינו בהתאם לדרישות ולהוראות של מסמכי ההצעה ועבור מילוי כל יתר התחייבויות
 לפיהם.

 

קופה של ועד לת ממועד הגשתה לעירייה ו מסכימים כי הצעתנו תהיה בתוקף ותחייב אותנואנ 14
, וכי לא נוכל ה זהלהצעהצעות ה להגשתשנקבע מועד אחרון הים( יום ממאה ועשר) 120

לבטלה, לשנותה ולתקנה במשך תקופה זו גם אם המזמין טרם הודיע לנו כי החליט לקבל 
נזקים  בגיןימים את המזמין,  7הצעתנו זו. אם נפר ו/או לא נקיים התחייבותנו זו, נפצה תוך 

מסכום הצעתנו זו, כפיצויים קבועים  5% -והוצאות שיגרמו לו בשל כך, בסכום השווה ל
 ומוערכים מראש. 

המזמין רשאי לגבות לעצמו פיצויים אלה מתוך הערבות המצורפת להצעתנו, או בכל דרך 
 אחרת.

 
 אם הצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים: 15

, כמפורט בסעיף    ועל כל המסמכים המצורפים אליובנוסחו המצ"ב הסכם הלחתום על  15.1
 דרש לכך על ידי המזמין.יבתאריך שנ לעיל, 1

 טובתוהמזמין עם קבלת הזמנת העבודה ערבות בנקאית בלתי מותנית ל להפקיד בידי 15.2
להבטחת  -העבודות הקבוע בהסכם )כולל מע"מ( מערך  10%ולהנחת דעתו בשיעור 

 לחוזה. 1, בנוסח המצורף כנספח "ערבות ביצוע"( :להלןקיום תנאי החוזה/ההזמנה )

 

 -יחד עם כל מסמכיה  -יב אותנו הננו מצהירים בזה כי מיום חתימתנו על הצעה זו היא תחי 16
כאילו היינו חתומים על הסכם, ואם נדרש ע"י המזמין להתחיל בביצוע העבודה לפני חתימת 

מבלי  -ההסכם, או אם נדרש לבצע את העבודה על סמך הזמנת עבודה שתוצא על ידי המזמין 
אילו היתה הסכם תיראה הצעתנו זו על כל מסמכיה כ -שייחתם כלל הסכם בינינו לבין המזמין 

 חתום ונפעל בהתאם לכל דרישותיה והוראותיה.
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 אנו מצהירים ומאשרים בזה כי: 17
ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שמסמכי ההצעה הם רכוש המזמין וקניינו הבלעדי והם  17.1

נמסרו לנו בהשאלה למטרת הגשת הצעתנו זו, ולא לשום מטרה אחרת כלשהי, ואנו 
 .בלבד זולמטרה  מתחייבים להשתמש בהם

ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שבשיקוליו אם לקבל או לדחות הצעה כלשהי זכאי המזמין  17.2
בעיניו, ואנו לא נהיה רשאים לבקש הסברים  הלהביא בחשבון כל גורם ושיקול שירא

 כלשהם לגבי שיקוליו, לערער על השיקולים האמורים או לטעון טענות נגדם.

להעלות כל טענה, דרישה או תביעה מכל סוג שהוא אנו מוותרים מראש ונהיה מנועים מ 17.3
בקשר להצעתנו זו או בקשר להוצאות  וו/או שליחי ואו נגד מי מנציגי המזמיןנגד 

שהמזמין שהוצאו עבור הכנתה, בין אם תתקבל ובין אם לא, או בקשר לכל החלטה 
 ו/או בקשר להליכי הדיון בהצעות. ותבענין מסירת העבוד יקבל

בלבד ואין לראותן ככמויות  ןאומדכויות המופיעות בכתב הכמויות ניתנו ידוע לנו שהכמ 17.4
הכמויות שבוצעו למעשה ואשר תיקבענה  שעל הקבלן לבצע למעשה. התשלום יהיה לפי

המפקח מטעמו על סמך חישובי כמויות שיוגשו ע"י המנהל ו/או ע"י המזמין ו/או ע"י 
 לפי העניין ובהתאם לחוזה.הקבלן ו/או על סמך מדידות שתיעשינה בשטח, הכל 

ידוע לנו כי לא תשולם לנו כל תוספת ולא תוכר כל תביעה מצידנו לשינוי מחיר היחידה  17.5
, בסעיפים אשר הכמות בהם תגדל או תקטן בכל אחוז שהוא, או תב הכמויותהנקוב בכ

 שיבוטלו לחלוטין ולא יבוצעו כלל על פי החלטת המזמין או המנהל.

ם לכך שהמזמין יהיה רשאי להורות בכל עת על כל שינוי, לפי ידוע לנו ואנו מסכימי 17.6
 שיקול דעתו, ואנו מתחייבים לפעול בהתאם להוראות אלה, בכפוף לתנאי ההסכם.

תיחשב ההנחה מהסך הכולל של  -אם הצעתנו כוללת הנחה כללית שצוינה באחוזים  17.7
הצעתנו כוללת  ההצעה לפני הנחה ואחוז ההנחה יחול על כל סעיף וסעיף בהצעתנו. אם

תיחשב ההנחה כאילו ניתנה באחוזים מהסך הכולל  -סכום בלבד בהנחה כללית שצוינה 
 של ההצעה לפני ההנחה, ואחוז הנחה יחול על כל סעיף וסעיף בהצעתנו.

הצעתנו זו מוגשת אך ורק בשמנו ובשם שותפינו )אם שמותיהם פורטו  אנו מצהירים בזה כי 18
הננו רשאים לחתום כדין על גבי הצעה זו )כמפורט באישור על ידנו( או בשם התאגיד, וש
 במקרה של שותפות או תאגיד(. -הרשום מטה של עו"ד או רו"ח 

 

 .יחידהאמור והמוצהר לעיל בלשון רבים דינו כדין לשון יחיד במידה והמציע הוא  19
 

 ________תאריך:__________________________חתימת הקבלן וחותמתו: _________

 ___________________________________________הקבלן : _______________שם 

 ____________________מס' ת.ז./מספר תאגיד:______________________________

 ________________________________________כתובת הקבלן, כולל מיקוד:_______

 ___________________קס: ____מס' טלפון של הקבלן : ____________________מס' פ

 ___________________________________מספר עוסק מורשה : ________________

 ______________סווג כספי: ____________________ מס' רישום בפנקס הקבלנים: 

 

 

מאשר בזה כי  התאגיד_____________עו"ד של ____________אני הח"מ  _________
 ________________  -ו ________________ ת.ז. ____________________של _ם /חתימתו

מסמכי על פי  התאגידהמופיעה דלעיל היא החתימה המחייבת של ת.ז. ___________________ 
 על טופס הצעה זו בפני. מו/חתםהנ"ל , וכי התאגיד

 

 
               + חתימתו "ד העוותמת תאריך: _____________              ח
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 להצעת המשתתף נספח א'
 

 _______תאריך: ______      
           לכבוד

 עיריית מעלות תרשיחא 
 59ת.ד. , 1בן גוריון 

 24952מעלות תרשיחא, 
 

 א.ג.נ.,
 

  1976-התשל"ו, לחוק עסקאות גופים ציבוריים 'ב2הצהרה בדבר קיום הוראות סע' הנדון: 
 

התאגיד אשר אנוכי מייצג ו/או כל בעל זיקה לתאגיד אותו אני מייצג,  הנני מצהיר בזאת כי אני ו/או
ב לחוק עסקאות 2המשתתף בהצעה זה, לא הורשע ו/או הורשעו ביותר משתי עבירות על פי סע' 

במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה ו/או כי  1976-גופים ציבוריים התשל"ו

 האחרונה.

 

ר בזאת כי אני בעל השליטה ו/או בעל המניות העיקרי ו/או מנהל התאגיד והנני מוסמך הנני מצהי

 ליתן הצהרה זו בשם התאגיד. 
 

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

 
 שם המשתתף: ___________________

 

  
 ____*שם נותן התצהיר: ______________

 
 מספר ת.ז. / ח.פ. _________________

 

  
 *מס' תעודת זהות: __________________

 
 

 חתימת המשתתף: ________________
 

  
 *חתימת נותן התצהיר: _______________

 
 
 
 

 אישור עו"ד
 
I.  :אני משמש כעורך הדין של _______________, ת.ז./ ח.פ. _______________ )להלן

 . ("המשתתף"
II.  הנני מאשר בזאת כי _________________ ת.ז. ______________ הינו בעל השליטה ו/או

בעל המניות העיקרי ו/או מנהל התאגיד המשתתף בהליך הצעות המחיר והינו מוסמך ליתן 
  *הצהרה זו בשם התאגיד ______________ ח.פ. _______________.

III.  בפני, ______________________ עו"ד, הנני מאשר בזה כי ביום _____________ הופיע
במשרדי  ברח' _________________________, מר/גב' _______________________ 
נושא ת.ז. _______________ , ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי 

 ליה.לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם ע
     
       _________________ 
  חתימה + חותמת עוה"ד       

                                                           
 אגידלאישור עוה"ד ימולא רק על ידי משתתף שהינו ת IIסעיף  *
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 להצעת המשתתף 'בנספח 
 

 זה בנספח המיותרות האפשרויות מחיקת על להקפיד נא
 
 

 תאריך: _________        לכבוד
 עיריית מעלות תרשיחא

 , מעלות תרשיחא1בן גוריון 
 

 א.ג.נ.,
 

 ות ו/או לחבר המועצההצהרה בדבר קירבה לעובד הרשהנדון: 
 
 הנני מצהיר בזאת כי העירייה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: 1
 

 א' )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן: 122סעיף  1.1
"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה 

הם מנהל או עובד אחראי בו, לא על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מ
בן זוג, הורה, בן או בת,  -יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה; לענין זה, "קרוב" 

 אח או אחות."
)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עיניינים של נבחרי הציבור 12כלל  1.2

 ברשויות  המקומיות הקובע: 
ם הרשות המקומית; לענין זה, "חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעיסקה ע 

חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו  -"חבר מועצה" 
 ()ב((."1)5-()ב( ו1)1)ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף 

 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי:  174סעיף  1.3
מישרין או בעקיפין, על ידי "פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, ב

זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום -עצמו או על ידי בן
 עבודה המבוצעת למענה."

 
 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  2

לי: בן זוג, הורה, בן או בת,  )מחק את המיותר(בין חברי מועצת העירייה יש / אין  2.1
 ותף.ואף לא סוכן או ש

חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם  )מחק את המיותר(יש / אין  2.2
חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את 

 הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.
 זוג, שותף או סוכן העובד ברשות. –בן  )מחק את המיותר(יש/ אין לי  2.3

 

של העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה  ההצעהיםלי כי ועדת  ידוע 3
 כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

 
אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו  4

 אמת.
 

( לפקודת 3א') 122סעיף אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות  5
מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר  2/3העיריות, לפיהן מועצת העירייה ברוב 

 א')א( לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.122התקשרות לפי סעיף 
 
 

 שם המשתתף: ___________________      חתימת המשתתף: __________________   
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 להצעת המשתתף 'גנספח 
 

 
 תאריך: _________        לכבוד

 עיריית מעלות תרשיחא
 59, ת.ד. בן גוריון 

 מעלות תרשיחא
 

 א.ג.נ.,

 
 ערבות בנקאיתהנדון: 

 
 

( אנו ערבים בזה "המשתתף"ח.פ. _____________ )להלן: ת.ז/_______ ____על פי בקשת ____
ש"ח( וזאת בקשר עם השתתפות ניים עשר אלף ש)₪  12,000כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 

 .מרכזיות תאורהאספקת והתקנת  – 5/2021פומבי מכרז זהליך בהמשתתף 
 

צמוד למדד המחירים לבניה  ,אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל
)חודש הגשת ההצעה _________בשיעור ההתייקרות בין המדד שפורסם עבור חודש 

יום מקבלת  14תוך  ין המדד שפורסם סמוך לפני יום תשלום סכום הערבות,להצעה(לב
דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך 
כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתף בתביעה משפטית או בכל 

נת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים בקשר לחיוב דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טע
 כלשהו כלפיכם.

במקרה ושיעור השינוי במדד המחירים לבנייה בתקופה המוזכרת לעיל יהיה שלילי, לא יחול כל 
 שינוי בסכום הערבות הבסיסי.

 
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל 

מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל  אחת
 הנ"ל.

 
 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 
 ועד בכלל._______ קפה עד וערבות זו תישאר בת

 
 ערבותינו זו בטלה ומבוטלת.  _______לאחר יום 

 
 ולהסבה בכל צורה שהיא.ערבות זו אינה ניתנת להעברה 

 
 דרישה בפקסימיליה לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.

 

 
 

         __________________ 
 בנק                                                                                          
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 מרכזיות תאורהחוזה לאספקת והתקנת 
 

 במעלות תרשיחא ________ום שנערך ונחתם בי
 

 עיריית מעלות תרשיחא   בין:
 , מעלות תרשיחא1מרחוב בן גוריון    
 04-9578788, פקס':  04-9578873טל':    
                                                    ("העירייה")להלן:    
 מצד אחד         

 
 _____________   לבין: 

   ____________________ 
 (                                          "הקבלן")להלן:    
 מצד שני          

 
לאספקה והתקנת ( "ההליך")להלן:  5/2021פומבי מכרז והקבלן הינו הזוכה בהליך    הואיל:

 שפורסם על ידי העירייה; ,מרכזיות תאורה
 

 לתנאי ההליך; קה והתקנת המערכותשירותי אספוברצון העירייה להזמין מהקבלן   והואיל:
 

והקבלן מעוניין לספק את השירותים לעירייה והכל בתנאים המפורטים במסמכי   והואיל:
 ההליך ובכפוף להוראות הסכם זה.

 
 לפיכך הוסכם הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

 

 מבוא, נספחים ופרשנות  .א
 
 מאשרים את נכונות האמור בו.המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו והצדדים  1
 
 כותרות הסכם זה לא תשמשנה לפרשנותו והן לנוחות המשתמש בלבד. 2
 
 

כל הנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו והקבוע בהם מחייב את הצדדים  3
 כהוראות הסכם זה.

קבלת גילה הקבלן סטייה או אי התאמה בין החוזה לבין איזה מנספחיו יפנה בכתב, לעירייה ל
 הוראות פעולה.

 

 בחוזה זה תהא למונחים הבאים המשמעות כמוגדר להלן. 4
 הקרנת וידאות ומערכ  מערכות":ה"
 .1כנספח המצורף להסכם זה  ומחיריהם מרכזיות תאורה מפרט "המפרט המיוחד": 
 לרבות נציגיו, עובדיו ושליחיו המוסמכים.  "הקבלן": 
תפרסם על ידי הלשכה המרכזית מדד המחירים לצרכן )כללי( המ  "המדד": 

 לסטטיסטיקה או כל מדד רשמי אחר שיבוא  במקומו.
וכמדד הקובע המדד הידוע בעת  2021ינואר כמדד בסיס ישמש מדד 

 התשלום.
או כל אדם אחר עליו הודיעה העירייה ראש אגף שפ"ע מר יוסי לוי   "נציג העירייה": 

 לקבלן כנציגה בהודעה בכתב.
די הקבלן שיועסקו במסגרת מתן השירותים על ידי הקבלן מכוח עוב  "העובדים": 

 הוראות הסכם זה.
 תרשיחא-עיריית מעלות  "העירייה": 
 כמפורט בהסכם זה. מרכזיות תאורהאספקה והתקנת שירותי   "השירותים": 
  

 
 

12 



 5/2021מכרז פומבי  
 מרכזיות תאורהאספקת 

 

 

 

 מטרת ההסכם ואופן מתן השירותים .ב
 
 ___.______להשלים את ביצוע העבודות עד ליום מתחייב  קבלןה 5

 ______אשר מספרו טלפון מתחייב להחזיק במשך כל תקופת ההתקשרות מכשיר הקבלן  6
 יהא זמין בכל שעות העבודה.אשר  (, איש הקשר:________)

 
 העירייה מצהירה כי: 7

 נתקיימו בהסכם זה כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים הדרושים לפי כל דין.  7.1

 .תוקצבת ההוצאה הכספית לביצועו של הסכם זה מ 7.2

 

 להסכם זה. 1הקבלן יעניק את השירותים בהתאם למפרט השירותים המצורף כנספח  8.1 8

התקנה אשר אינה מופיעה במפרט לא תבוצע אלא אם כן אושר מראש ובכתב על ידי  8.2
 מורשי החתימה מטעם העירייה.

 

נו על קבלן מתחייב כי כל העובדים שישלחו על ידו לביצוע השירותים על פי הסכם זה נבחה 9
 ידו ונמצאו מתאימים וערוכים לכל דרישות תפקידם.

 
הקבלן מתחייב לשמור ולקיים הוראות כל דין במהלך מתן וביצוע השירותים, לתדרך, ליידע  10

ולהנחות את עובדיו כך שיבצעו תפקידם תוך שמירה קפדנית ומוחלטת על הוראות כל דין 
 הרלוונטי למתן השירותים והפעולות על פי חוזה זה.

 
הקבלן ישא בעצמו במלוא עלויות מתן השירותים, לרבות עלות חלקים, ולא יהא זכאי בגין כך  11

 לתמורה כלשהי מאת העירייה מעבר לקבוע בהסכם זה.
 

 נציג העירייה .ג
 
נציג העירייה לצורך ביצוע הסכם זה, לרבות מתן הנחיות, הוראות, קביעת צרכים  12.1 12

"י העירייה מעת לעת ובלבד שניתנה הודעה ואישור חשבוניות יהא אדם אשר יקבע ע
 על מינויו לקבלן.

 (."נציג העירייה" )להלן ולעיל: יוסי לוי, ראש אגף שפ"עהנציג הראשון יהיה: 
כל הוראה, הנחייה או אישור שניתנו ע"י נציג העירייה יראו אותם כאילו ניתנו ע"י  12.2

 ההסכם.העירייה לפי הסכם זה, למעט הוראות הקשורות בשינוי היקף 
הקבלן מתחייב לבצע וליתן את השירותים בתיאום ותוך קשר מתמיד, יעיל ורציף עם  12.3

 נציג העירייה.

 .במרכזיותהקבלן ימציא לנציג העירייה דו"ח ביצוע לאחר כל טיפול  12.4

 

מוצהר ומודגש בזאת כי כל שינוי בהסכם זה המגדיל את היקף השירותים ו/או את התמורה  13
זה, יהא חסר תוקף, אלא אם כן אושר מראש ובכתב ע"י מורשי  בגינם מעבר לקבוע בהסכם

 ראש העיר וגזבר העירייה. –החתימה מטעם העירייה, קרי 
    
               ______________ 
   

 
 חתימת הקבלן                             
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 התמורה .ד
 

א להוראות הסכם זה יה ביצוע השירותים לשביעות רצון העירייה ובהתאםתמורת    14.1 14
 .כמפורט במפרט המיוחדהקבלן זכאי לתשלום 

 
יום ממועד הגשתו, כאמור, וזאת בניכוי כל הסכומים שהעירייה  90החשבון ישולם תוך  14.2

 זכאית לנכות על פי האמור בהסכם זה ו/או עפ"י הוראות כל דין.
 
 כל תשלום יעשה כנגד המצאת חשבונית מס כדין. 15
 

ונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לקבלן ספרי העירייה וחשב 16
 ומועדיהם.

 
לעיל הינה תמורה סופית וקבועה ולא תשולם כל תמורה נוספת  14התמורה הקבועה בסעיף  17

 בגין קיום כל התחייבות מהתחייבויות הקבלן לפי הסכם זה. 

 

 תקופת ההתקשרות .ה
 
 ._________ליום הקבלן יבצע את השירותים על פי הסכם זה עד  18
 
 

 איסור הסבת ההסכם .ו
 
הקבלן אינו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או להעביר את החוזה, כולו או חלקו,  19

או כל חבות ו/או התחייבות ו/או זכות או טובת הנאה על פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא 
 בתמורה.

 
או חלקם, או למסור לאחר כל  הקבלן אינו רשאי למסור לאחר את ביצוע השירותים, כולם 20

 חלק מהפעולות הקשורות בביצוע השירותים, אלא באישור העירייה מראש ובכתב. 
העסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן עבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור 

 העבודה, אין בה כשלעצמה, משום מסירת ביצוע השירותים לאחר.
 
 

 אחריות וביטוח .ז
 
אחריות מלאה, מוחלטת וללא כל סייג בגין כל תאונה, חבלה, ליקוי ו/או  הקבלן יהא אחראי 21

נזק, שייגרמו לעירייה ו/או לעובדיה ו/או שלוחיה ו/או למי שבא מטעמה ו/או לכל אדם אחר 
כלשהו לרבות עובדי ושלוחי הקבלן, לגוף ו/או לרכוש, בשל כל מעשה ו/או מחדל של הקבלן 

כל מי שבא מטעמם בקשר, ובכל הנובע, במישרין או בעקיפין,  ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או
 ממתן השירותים ו/או ביצוע התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה.

 
הקבלן יפצה את העירייה ו/או את הניזוק לפי המקרה, בכל דמי הנזק שיגיעו להם בגין האמור  22

שלוחיה וכל מי שבא  לעיל. הקבלן משחרר לחלוטין ומראש את העירייה, עובדיה, 21בסעיף 
לעיל,  21מטעמה מכל אחריות וחבות בגין כל תאונה, חבלה ליקוי ו/או נזק הנזכרים בסעיף 

 בכל עילה שהיא.
 

הקבלן מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את העירייה מיד עם דרישתה הראשונה בגין  23
עיל, וכן בגין ל 22-ו 21אובדן, פגיעה או נזק להם אחראי הקבלן על פי האמור בסעיפים 

הוצאות סבירות אשר העירייה נשאה לשם התגוננות מפני תביעה כאמור, ובלבד שהעירייה 
מתחייבת להודיע לקבלן בהקדם אודות קבלת כל תביעה ו/או דרישה בגין האמור בסעיפים 

 לעיל ולאפשר לקבלן להתגונן מפניה.   22-ו 21
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וך על חשבונו את הביטוחים המפורטים מבלי לגרוע מהוראות כל דין, מתחייב הקבלן לער 24
 באישור הביטוחים המצורף כחלק בלתי נפרד מהסכם זה.

 
בכל פוליסת ביטוח צד ג' ייקבע כי לא יחול חריג אחריות מקצועית בכל הנוגע לנזקי גוף לצד  25

 ג' כלשהו.
 
 בכל הפוליסות יכללו התנאים הבאים: 26

 כלפי העירייה.תבוטל זכות השיבוב ו/או החזרה בתביעה של המבטח  26.2
המבוטח בפוליסות יהא הקבלן ו/או העירייה. לעניין סעיף זה "העירייה" לרבות כל גוף  26.3

 ו/או תאגיד ו/או חברה שלובה ו/או כל עובד או שליח של הנ"ל. 
 ייכלל סעיף אחריות צולבת. 26.4
ייכלל סעיף הקובע כי ביטול הביטוח, בין עפ"י בקשת הקבלן ובין על פי רצון המבטח,  26.5

יום לפחות לפני מועד ביטול  60בהודעה מוקדמת שתימסר גם לנציג העירייה  יעשה
 הביטוח המבוקש.

ייכלל סעיף בו מוותר המבטח על זכות השתתפות בביטוחי העירייה והביטוחים יהיו  26.6
 "ביטוחים ראשוניים".

ייכלל סעיף הקובע כי אי קיום תנאי הפוליסות על ידי הקבלן לא יפגע בזכויות  26.7
 העירייה.

 

להבטחת התחייבויותיו של הקבלן לביצוע הביטוחים דלעיל, מתחייב הקבלן להמציא לנציג  27
ימים ממועד חתימת חוזה זה, אישור על קיום הביטוחים כשהוא חתום ע"י  5העירייה תוך 
 חברת ביטוח.

 להסכם זה.  2נוסח האישור מצ"ב כנספח 
 

המפורטים בפרק זה ובתנאים  הפרת התחייבויותיו של הקבלן לעריכת כל הביטוחים 28.1 28
 המפורטים בפרק זה תהווה הפרה יסודית של ההסכם. 

לעיל, תהא רשאית העירייה, אך  1במקרה של הפרת התחייבויות הקבלן כאמור בס"ק  28.2
לא חייבת, לבצע את הביטוחים, כולם או חלקם בעצמה לשלם את דמי הביטוח, 

לקבלן ו/או לגבותם בכל דרך  לרבות הפרמיות השוטפות ולנכותם מכל תשלום המגיע
חוקית אחרת וזאת מבלי לגרוע מכל סעד העומד לעירייה מכוח הדין ו/או מכוח 

 הוראות הסכם זה.
 

 הפרות וסעדים .ח
 

הינם תנאים עיקריים  31, 28-21, 23, 13, 10, 8, 6מוסכם בין הצדדים כי סעיפים  32.1 29
 ודית של החוזה.ויסודיים של חוזה זה והפרת כל אחד מהם תחשב כהפרה יס

הוכח להנחת דעתה של העירייה כי הקבלן הסתלקה מביצוע חוזה זה, יחשב הדבר  29.2
 כהפרה יסודית של הסכם זה.

ניתנו לקבלן שתי התראות בכתב על ליקויים שנתגלו במתן השירותים ואלה לא תוקנו,  29.3
 יחשב הדבר כהפרה יסודית של הסכם זה.

עירייה מכוח הוראות הדין ו/או הסכם זה, מבלי לגרוע מן הסעדים האחרים העומדים ל 29.4
לעיל את העירייה בפיצויים  3 – 1תזכה כל אחת מן ההפרות המפורטות בס"ק 

ש"ח(, כשהם צמודים למדד מהמדד  אלף)₪  1,000מוסכמים וקבועים מראש בסך 
 הידוע במועד חתימת הסכם זה ועד למדד שיהא ידוע בעת התשלום בפועל.

 
לעיל ומכל סעד או תרופה אחרים המוקנים לעירייה עפ"י   29עיף מבלי לגרוע מהאמור בס 30

הסכם זה או עפ"י כל דין, מוסכם בין הצדדים כי בגין כל מקרה בודד של הפרת הוראות הסכם 
 300זה בדבר אופן התנהגות הקבלן תהא זכאית העירייה לפיצוי מוסכם ומוערך מראש בסך 

 ש"ח לכל הפרה. 
 

אירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של הסכם זה המזכים את מוסכם בין הצדדים כי ה 31
העירייה בזכות לבטלו ללא כל התראה וזאת בנוסף לסעדים הנוספים העומדים לה מכוח הדין 

 ו/או הסכם זה:
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הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי  34.1
האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין  הקבלן, כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה

 ימים ממועד ביצועם. 7תוך 

הוגשה בעניינו בקשת יתן צו כינוס נכסים לגבי נכסי הקבלן, כולם או חלקם, או נ 34.2
 להכרזה על פשיטת רגל. 

כשיש בידי העירייה הוכחות, להנחת דעתה, כי הקבלן או אדם אחר מטעמו נתן או  34.3
 בקשר עם הסכם זה או ביצועו. הציע שוחד, מענק או טובת הנאה  

התברר כי הצהרה כלשהי של הקבלן שניתנה בקשר עם חתימת הסכם זה אינה נכונה,  34.4
או שהקבלן לא גילה לעירייה עובדה מהותית אשר לדעת העירייה היה בה כדי להשפיע 

 על ההתקשרות עימה.
 

יום לא  14מוסכם בזאת כי איחור בתשלום שיש לשלם לקבלן, ואשר לא יעלה על  35.1 35
יהווה הפרה של הסכם זה והקבלן לא יהא זכאי לכל סעד או תרופה, כספיים או 

 אחרים, בגין איחור כאמור.
יום יזכה את הקבלן בהפרשי הצמדה וריבית כקבוע בחוק פסיקת  14איחור העולה על  35.2

 . 1961-ריבית והצמדה, תשכ"א
 

גיע לה מהקבלן, בין על פי חוזה העירייה זכאית לקזז מהכספים המגיעים לקבלן כל סכום המ 36
 זה ובין מכל עילה אחרת שהיא.

 

לפי ומכוח הסכם זה מצורפת להסכם זה ערבות  ובכל התחייבויותי קבלןלהבטחת עמידת ה 37
למועד תשלום יתרת שכר ש"ח( שתוקפה  אלף                ______₪ )_____ביצוע על סך 

  החוזה על פי הסכם זה.
 

 

 שונות .ט
 
ין הצדדים כי לא יהיו ביניהם או בין עובדי ומועסקי הקבלן לבין העירייה יחסי מוסכם בזה ב 38

מעביד וכי כל מי שיעסוק עבור הקבלן בכל צורה במתן השירותים ו/או בקיום -עובד
 התחייבויות הקבלן לפי הסכם זה, יראוהו לכל דבר ועניין כעובד של הקבלן בלבד.

 
מנו ו/או מעובדיו עקב ובקשר עם קיום הסכם זה, הקבלן ישלם כל תשלום ו/או מס שיגיעו מ 39

 לרבות תשלומי מע"מ, מס הכנסה, ביטוח לאומי, קרנות וביטוחים.
 
מוסכם בזאת כי  הוראות הסכם זה משקפות נכונה את כל המוסכם והמותנה בין הצדדים  40

במלואו וכי העירייה לא תהיה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים 
תחייבויות, בכתב או בעל פה, שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם וה

 לחתימתו. 
 

כל ויתור או הסכמה או שינוי מהוראות הסכם  זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב  41
ובחתימת שני מורשי החתימה מטעם העירייה. הקבלן יהא מנוע מלהעלות כל טענה בעניין 

 אמורה. שלא נעשה בדרך ה
 

ויתר אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראה מהוראות הסכם זה, לא ייחשב הויתור כויתור  42
על כל הפרה שלאחר אותה הפרה או כל הפרה אחרת של הסכם זה. כל ויתור, ארכה או הנחה 

 מטעם אחד הצדדים לא יהא בר תוקף, אלא אם נעשה בכתב ונחתם על ידי אותו צד.
 

עבודתו ולא יפגע בכל צורה אחרת בהמשך מתן השירותים על אף הקבלן לא יאט את קצב  43
 חילוקי דעות או מחלוקות העשויות להתקיים במהלך ביצועם.

 
כל מסמך לעניין הסכם זה ישלח בדואר רשום או בפקס לפי כתובות הצדדים כאמור במבוא  44

מתאריך  ימי עסקים 3להסכם זה. כל מסמך שנשלח כאמור ייחשב שנתקבל ע"י הנמען בתום 
 המשלוח בדואר רשום או במועד משלוחו בפקס, בכפוף לקיומו של אישור משגור.
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משפט השלום בעכו ולבית המשפט המחוזי בחיפה תהא הסמכות  הצדדים קובעים כי לבית 45

הבלעדית והייחודית לדון בסכסוכים הקשורים ו/או הנובעים מהסכם זה ו/או ממתן 
 השירותים.

 
 
 

 

 

 

 

 ים על החתום:ולראיה באו הצדד
 
 

_________________    _______________ 
 הקבלן      העירייה

 
 
 
 
 
 

 .הסכם זה מאושר לחתימת העירייה
 בדרישות והוא עומדפומבי מכרז קדם הליך להסכם 

 הדין.
 

_______________  _______________ 
 חתימה    תאריך     
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 נוסח ערבות ביצוע
 
 

 תאריך: _________        לכבוד
 עיריית מעלות תרשיחא

 59, ת.ד. בן גוריון 
 מעלות תרשיחא

 
 א.ג.נ.,

 
 ערבות בנקאיתהנדון: 

 
 

( אנו ערבים בזה "קבלן"הח.פ. _____________ )להלן: ת.ז/_______ ____על פי בקשת ____
ש"ח(  _____________________₪ )______________ כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 

 .מרכזיות תאורהאספקת והתקנת וזאת בקשר עם 
 

בשיעור  למדד המחירים לבניה, צמוד אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל
ההתייקרות בין המדד שפורסם עבור חודש ____________ )חודש הוצאת צה"ע( לבין המדד 

יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב  14תוך  ת,שפורסם סמוך לפני יום תשלום סכום הערבו
שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, 

בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון  קבלןאו לדרוש את הסכום תחילה מאת ה
 שהו כלפיכם.בקשר לחיוב כל קבלןכלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד ל

במקרה ושיעור השינוי במדד המחירים לבנייה בתקופה המוזכרת לעיל יהיה שלילי, לא יחול כל 
 שינוי בסכום הערבות הבסיסי.

 
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל 

שותיכם לא יעלה על הסך הכולל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרי
 הנ"ל.

 
 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 
 ועד בכלל.____________  קפה עד וערבות זו תישאר בת

 
 ערבותינו זו בטלה ומבוטלת._____________ לאחר יום 

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 
 ה לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.דרישה בפקסימילי

 

 
 

         __________________ 
 בנק                                                                                           
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 ישור עריכת ביטוחא
 
 

 
 
 
 
 
 1\8\152\מ
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