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 'א מסמך

 הזמנה להציע הצעות
תמרורים,  לאספקה ולהתקנה של  "( מבקשת בזאת הצעות  העירייה"  -  באר יעקב )להלן  תעיריי .1

פי הדרישות המפורטות בתנאי  - עבודות, עלפעולה שתידרש לצורך ביצוע ה   שילוט, עמודים, וכל
 (."העבודות"-המנהל מטעם העירייה )להלן המכרז, החוזה ונספחיו, וכפי שיורה

  על הזוכה יהא לספק את כוח האדם, החומרים, הכלים והציוד הנדרש לביצוע העבודות. 
 

  .  העירייהשל  אינטרנטבאתר ה ,קודם לרכישתו ,ניתן לעיין בתנאי המכרז .2
 

ניתן לרכוש החל מיום   ,  העירייהבאמצעות מחלקת הגבייה של    29.11.21את חוברת המכרז 
, באר יעקב. לשם רכישת החוברת, יש  2, בקומה  17הממוקמת בקניון באר יעקב, ברחוב שא נס  

אל   בטל עו ,  התקשרויות  ממונהלפנות  גלר,  הדס  בדוא"ל,  08-9785333  ':"ד    שכתובתו:   או 
y.org.il-hadasg@b 15:00-08:30, בין השעות   . 

אשר     (₪  מאות שקליםחמש    :₪ )במילים  500חוברת המכרז תימכר תמורת תשלום בסך של  
ביטול המכרז מכל סיבה שהיא. יוחזרו בשום מקרה, לרבות במקרה של  רכישת מסמכי    לא 

 ולהגשת הצעה.   ומהווה תנאי להשתתפות במכרז חובהנה  הי  ,כאמור לעיל ,המכרז
 

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית  כתנאי להשתתפות במכרז,   .3
במכרז הקבוע  של    ,בנוסח  קיום  ,  ₪(  אלףעשרים  במילים:  )₪    20,000בסך  להבטחת 

  , וניתנת למימוש מידי    , 23.12.21  התחייבויותיו בהתאם להצעתו. הערבות תהא בתוקף עד ליום 
 .העירייהעפ"י דרישת  ,עתבכל 

 
  התקשרויות   ממונהל   14:00  בשעה   ,13.12.21יום  ל ניתן לשלוח שאלות ו/או בקשות הבהרה עד   .4

. באחריות הפונים לוודא,    y.org.il-hadasg@b  שכתובתו:  "ד הדס גלר, בכתב בלבד, בדוא"ל עו
ווידוא טלפוני  ותיהם הגיעו ליעדןכי שאל . תשובות  08-9785333  במס':  ע"י אישור במייל או 
 . באחריות המציעים להתעדכן; העירייה האינטרנט של באתר תפורסמנה העירייה

 
מעטפה אחת סגורה עליה  בעל המציע להגיש את הצעתו על כל נספחיה והמסמכים המצורפים   .5

    ".טושילואספקה והתקנה של תמרורים   32/21פומבי מס' מסגרת "מכרז יירשם: 
 

לשכת מנכ"ל  , באר יעקב, ב1רח' ז'בוטינסקי  תיבת המכרזים בבההצעה תוגש במסירה ידנית  
בכל דרך אחרת    שתישלח  הצעה  בדיוק.  14:00שעה  עד    23.12.21מיום  , עד לא יאוחר  העירייה

 לא תוכנס לתיבת המכרזים. ,ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל
 

 המינים כאחד. 2- נקבה, אך מתייחסות לכר/  הוראות המכרז מנוסחות מטעמי נוחות בלשון ז .6
 
 

  סיכום לוח הזמנים של המכרז: .7
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פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לדחות  - רשאית, בכל עת ועל  אתה  העירייהכי    ,מובהר בזאת
על  העירייהעל דחייה תתפרסם באתר האינטרנט של    ה ים הנקובים בטבלה. הודעאת המועד  .

 . המתעניינים במכרז חלה החובה לעקוב אחר ההודעות המתפרסמות בקשר למכרז באתר

שיקבעו   העירייהעל המועדים החדשים,  שיקבע"י  וככל  על  , אם  כל ההוראות שחלו  יחולו  עו, 
 בכתב מפורשות. המועדים הקודמים להם, אלא נקבע אחרת

 
 

 בברכה,

 העירייה ניסים גוזלן, ראש 

 באר יעקב             

 

 

 

 הערות מועד ושעה  

ניתן לעיין במכרז   .1
  האינטרנט של באתר

 העירייה 

  29.11.21החל מיום 

 29.11.21יום החל מ  מכירת חוברת המכרז  .2

 

 ₪   500עלות: 

מועד אחרון להגשת   .3
שאלות הבהרה  

 למכרז 

 13.12.21יום ל עד

 14:00 שעהב

 דוא"ל:  לבכתב בלבד 

hadasg@b-y.org.il 

מועד מתן תשובות  .5
  העירייהמטעם 

 לשאלות הבהרה 

 16.12.21ביום 

 

 

השאלות והתשובות 
יפורסמו באתר  

 העירייה נט של האינטר

מועד אחרון להגשת   .6
 הצעות במכרז

 23.12.21ביום 

 בדיוק  14:00שעה עד 

,  העירייההגשה בבניין 
 , באר יעקב 1ז'בוטינסקי 

ערבות  . 7   תוקף  תאריך 
 מכרז

23.3.22  
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 מסמכי המכרז כוללים:
 הזמנה להציע הצעות; :מסמך א'

 
 הוראות ותנאי המכרז; :מסמך ב'

 המציע;: פרטים כלליים של נספח א'            
 : תצהיר בדבר עמידה בתנאי הסף;נספח ב'            
 ;אנשי קשר לבירוריםניסיון מקצועי ותצהיר  ג': נספח            

 : ערבות מכרז;נספח ד'             
 ': תצהיר העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום; נספח ה            
 ;העירייהובד הרשות ו/או לחבר : הצהרה בדבר העדר קירבה לענספח ו'            
 ת קודמות;: הצהרה בדבר העדר הרשעונספח ז'            
 : תצהיר המשתתף בדבר הזמנות עבודה חתומות;נספח ח'            
 : תצהיר בדבר העדר תיאום;נספח ט'            
 ;בוטל׳:  נספח י            
 ;ה׳:  טופס המלצנספח יא            
 ;בוטל:  נספח יב׳            

             
 הצעת מחיר;  :מסמך ג'

 
 הסכם;  :מסמך ד'

 ;אוטונומית  בנקאית ערבות נוסח  :'א נספח           
 ; ביטוחים קיום על אישור  :'ב נספח           
 . הספקחשבון בנק של  פרטי  :'ג נספח           
 הוראות בטיחות;  :נספח ד'          
 טוהר מידות ; הימנעות מניגוד עניינים ושמירה על הצהרה בדבר   :נספח ה'          
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 'ב מךסמ
 הוראות ותנאי המכרז 

 
לאספקה ולהתקנה של תמרורים,  "( מבקשת בזאת הצעות  העירייה"   -   באר יעקב )להלן   עיריית

וכל פעולה שתידרש לצורך ביצוע   פי הדרישות המפורטות בתנאי  -העבודות, עלשילוט, עמודים, 
 .("העבודות"-המכרז, החוזה ונספחיו, וכפי שיורה המנהל מטעם העירייה )להלן

 על הזוכה יהא לספק את כוח האדם, החומרים, הכלים והציוד הנדרש לביצוע העבודות.  
 

 תקופת ההתקשרות .1
 
חודשים )שלושים ושישה(    36מסגרת לתקופת התקשרות של    ספקתבחר  העירייה   1.1

 תקופת ההתקשרות(.  - )להלן
 
לעירייה תהא נתונה האפשרות להאריך את תקופת ההתקשרות בשתי תקופות של   1.2

או    12 )להלן    פי- על,  חלקםחודשים,  דעתה  הארכה  –שיקול  בתקופת  תקופת   .)
 . הארכה ימשיכו לחול כל תנאי המכרז וההסכם

 
בדבר סיום ההתקשרות    ספקהאמור לעיל, העירייה תהא רשאית להודיע לעל אף   1.3

 יום, ללא צורך במתן הנמקה מיוחדת.  60בהודעה מראש בת 
 
והעירייה תהא  ת תהווה תקופת ניסיון  החודשים הראשונים להתקשרו  6תקופת   1.4

 יום בלבד.    30רשאית לסיים את ההתקשרות בהודעה מראש בת 
 

 הזמנת עבודה תקציבית ו הקפדה על מסגרת .2
 
חתומה  הזמנת עבודה  לבהתאם    ביצוע עבודות מכוח מכרז מסגרת זה יהא אך ורק  2.1

ביצוע.  הסכום התקציבי המאושר ל  עלגזברית(  ו  )ראש רשותבידי מורשיי החתימה  
 לבצע עבודות טרם שקיבל הזמנת עבודה חתומה כדין. ספק אסור ל

ומודגש 2.2 כי  בזאת  מובהר  ל,  במ  לחרוג  ספקאסור  הנקוב    ;הזמנת העבודההסכום 
ביצוע   או  עבודה  הזמנת  ללא  עבודות  אושרה   ,כספיתחריגה  ביצוע  בכתב    שלא 

מחייב    משפטי  תוקף  חסרתגזברית(  ו  ומראש ע"י מורשיי החתימה )ראש הרשות 
 ספק. על חשבון ה  ותהא (void) העירייה כלפי 

לבקשת מאן  ו/או חריגות כספיות  עבודות    יצע, כי ב ספקמאת ה   לא תישמע טענה 2.3
. דרישת תשלום  כאשר לא קדמה לכך הוצאת הזמנת עבודה  דהוא מגורמי העירייה

  ראש הרשות והגזברית   תבכתב ומראש בחתימ   הזמנהתכובד אך ורק בהתקיים  
 . הדרישה ם אתהתואסכום ב

מובהר ומודגש, כי העירייה אינה מתחייבת לספק עבודה בהיקף כלשהו או בכלל.   2.4
על  יקבע  עבודות  של  ביצוע  שלה  -היקף  העדיפות  סדרי  העירייה,  צרכי  פי 

 והתקציבים שיעמדו לרשותה.
בסכום 2.5 ההתקשרות  היקף  את  האומדנה  דרך  על  מעריכה  כ   שנתי   העירייה    -של 

מ  200,000 )כולל  איע"מ(₪  והעירייה  .  התחייבות,  או  הבטחה  באמור  לראות  ן 
לבצע עבודות בסכומים קטנים או גדולים יותר,    ,לפי שיקול דעתה המלא  ,רשאית

 בהתאם לצרכיה, סדרי העדיפות שלה והתקציבים שיעמדו לרשותה.  
 

 ח כפיפות ודיוו .3
שפ"ע ו/או  אגף    למנהלהזוכה במכרז יהא כפוף בעבודתו וידווח על ביצוע והתקדמות העבודות   

מחויב לפעול בהתאם  המציע הזוכה יהא  (.  המנהל  -)להלןמי מטעמו שימונה ליישום מכרז זה  
 המנהל ולסדרי העבודה שיקבע. המקצועיות מאת  להנחיות
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 תנאי סף  .4
מכרז זה רק מציעים בהם מתקיימים, נכון למועד האחרון להגשת ברשאים להגיש הצעות  

 : צטבר, כדלקמןהתנאים הבאים, במכל  , הצעות
 

 תנאי סף מנהליים 
 

ה 4.1 אוהמציע  ישראל  אזרח  יחיד  אחת,  משפטית  אישיות  כדין   וא  רשום    תאגיד 
 )לא תתאפשר הגשת הצעות במשותף(.  בישראל

התאגדות התאגיד    זהות או מסמכי  המציע יצרף להצעתו מסמכי להוכחת תנאי זה  
   . תעודת עוסק מורשהו

פנקס 4.2 ניהול  על  תקף  אישור  בעל  גופים  המציע  עסקאות  חוק  פי  על  חשבונות  י 
 .  1976  –ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו 

  מליאת   חברל ו/או    העירייהרבה לעובדי  מנהליו ושותפיו נעדרים ק  קרובו,  המציע, 4.3
  .  ת העירמועצ

 להוכחת תנאי זה המציע יצרף הצהרה בנוסח המצורף למסמכי המכרז. 
 . 1976–חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ום הדרושים לפי בעל כל האישורי 4.4
 המציע רכש את מסמכי המכרז. 4.5
 מפורט במסמכי המכרז. בנוסח ה המציע צרף להצעתו ערבות בנקאית מקורית  4.6
המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין   4.7

אינו עומד בפני חדלות פירעון וכן לא  בקשות תלויות ועומדות נגדו מסוג זה, הוא  
  הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים.   

מסמך ב', ד, בתצהיר  המציע יצרף להצעתו אישור עו"דה בתנאי הסף,  להוכחת עמי
 .נספח ב'

 
אינ הסף  בתנאי  עמידה  על  המעידות  האסמכתאות  כי  אולם,    ןמובהר,  הסף.  מתנאי  חלק 

ועדת המכרזים רשאית לפסול על    ,תאותנה האסמכלא תצורפ במקרה וקיימת חובה לצרפם.  
 . ו/או לבצע הליך של השלמות, כפי שיקול דעתה מלא והבלעדי  הסף את ההצעות

 
 תנאי סף מקצועי 

 
, כקבלן ראשי  2017-2021שנים לפחות, בין השנים    3המציע בעל ניסיון מוכח של   4.8

)עבודה באמצעות קבלני משנה   ניסיון(    סף של  יתחשב כעמידה בתנא  לאמבצע 
)שלוש( רשויות מקומיות.   3עבור  לפחות    ושילוט  ובהתקנה של תמרוריםבאספקה  

מקומית"   "רשות  זה  לתשתיות    –בסעיף  הלאומית  החברה  ישראל  נתיבי  חברת 
 תחבורה תיחשב כרשות מקומית אחת. 

 
 מסמכים ואישורים שיש לצרף להצעה  .5

 
 את המסמכים הבאים:    להצעתועל המציע לצרף 

 י החתימה של המציע. יהמציע כשהיא חתומה על ידי מורש  עתהצ 5.1
באותו אופן(, עליו לצרף  אם המציע הוא תאגיד )ובתנאי שהדין מאפשר לו להתאגד   5.2

 : את המסמכים הבאים
 ( צילום תעודת ההתאגדות של התאגיד ברשם החברות. 1)
תאגיד,  כי מתן השירותים הינו במסגרת סמכויות ה  ,( אישור עו"ד התאגיד על כך2)

 .כי התאגיד קיבל החלטה כדין להגיש הצעה ע"פ תנאי מכרז זהו
 .  רות()נסח חב תדפיס עדכני של רשם החברות(  3)
אישור עו"ד לשמות האנשים המוסמכים לחתום בשם    -חתימה  הי  י( אישור מורש 4)

 התאגיד ושחתימתם מחייבת את התאגיד. 
עוסק   5.3 תעודת  לצרף  עליו  מורשה  עוסק  הוא  המציע  המס  אם  מרשות  מורשה 

 הרלוונטית.  
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שנים לפחות, בין השנים    3ניסיון מוכח של  תצהיר להוכחת עמידה בתנאי סף בדבר   5.4
תחשב כעמידה    לא, כקבלן ראשי מבצע )עבודה באמצעות קבלני משנה  2021-2017

)שלוש(    3בתנאי סף של ניסיון( באספקה ובהתקנה של תמרורים עבור  לפחות  
מקומיות.   "  בסעיףרשויות  מקומית"  זה  החברה    –רשות  ישראל  נתיבי  חברת 

 ת מקומית אחת.הלאומית לתשתיות תחבורה תיחשב כרשו
ב'   גבי מסמך  על  יוגש  אצל  -התצהיר  אנשי קשר  ויציין  למסמכי המכרז  ג'  נספח 

 . ספקמה הרשויות המקומיות שקיבלו את העבודות
ן. יש להגיש את  המלצות בכתב לפחות מרשויות מקומיות שקיבלו עבודות מהקבל  3 5.5

בנוסח הקבוע   הההמלצות  של  בפורמט  המלצות  )רק  יא'  נספח  ב',  מכרז  במסמך 
 יתקבלו(. 

 אישורי ניהול פנקסי חשבונות ומיסוי כדין.   5.6
אישור עו"ד של המציע בדבר העדר הרשעות של המציע ומנהליו בעבירות העלולות   5.7

ות מרמה, זיוף,  להשפיע על עמידתם בתנאי ההתקשרות נשוא מכרז זה, כגון: עבר 
 דומה.  גניבה וכ

)העסקת   5.8 עו"ד  ע"י  ומאומתים  חתומים  שכר  תצהירים  ותשלום  זרים  עובדים 
 מינימום, העדר קירבה לעובד או נבחר ציבור, העדר הרשעות פליליות(. 

שאלות ההבהרה שנשאלו על ידי כל המציעים במכרז ותשובות העירייה חתומים   5.9
 על ידי המציע בכל עמוד ועמוד; 

 ול כנס מציעים חתום. טוק פרו 5.10
 קבלה בגין רכישת חוברת המכרז.  5.11
 .   חתום בכל עמוד ועמוד ר המוגדר במסמכי המכרזכל מסמך וטופס אח 5.12

 
כל האישורים והמסמכים אשר נדרש המציע לצרף, כאמור לעיל, חייבים להתייחס לאישיות   .6

 המשפטית אשר מגישה את ההצעה.  
וה .7 המסמכים  כל  אליה  יצורפו  שלא  עלהצעה  חלקם  ו/או  לעיל  המפורטים  ולה  אישורים 

 להיפסל ע"י ועדת מכרזים.
שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה    העירייהמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,   .8

למכרז   ההצעות  הגשת  לאחר  מהמציעים  אחד  מכל  לדרוש  פרטי  הבלעדי,  את  להבהיר 
ים דקלרטיביים, בין היתר לצורך להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישור ההצעה ו/או  

 עמו בתנאי הסף שפורטו לעיל. ידתו של המציע ו/או מי מטבחינת עמ
 

 הצהרות המציע  .9
 

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי   9.1
ונהירי ידועים  לםהמכרז/החוזה  ואין  כל,  מתנאי    מציע  תנאי  עם  בקשר  טענה 

וכי יש  המכרז וכי    ,כל הידע, הכישורים, ומלוא היכולות המקצועיותת  א  למציע, 
 לבצע את העבודות נשוא המכרז.   ,מכל בחינה שהיא ,הוא מסוגל

כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי   9.2
 לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע.  -המכרז 

 
 איסור הכנסת שינויים והסתייגויות .10

 
 מחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את מסמכי המכרז.ל יעאסור למצ 10.1

 
במסמכי   10.2 המציע  ידי  על  שיעשו  תוספת  ו/או  השמטה  ו/או  שינוי  של  מקרה  בכל 

רשאית   שהיא,  צורה  ו/או  דרך  בכל  לגביהם,  הסתייגות  כל  ו/או  וועדת  המכרז 
 ע"פ שיקול דעתה הבלעדי:  המכרזים,

 . ההצעהלפסול את  10.2.1
 תבו כלל, ולהתעלם מהן. לראות בהסתייגויות ככאלה שלא נכ 10.2.2
 המהוות פגם טכני בלבד.   לראות בהסתייגויות ככאלה 10.2.3
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לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגות ובלבד שלא יהיה בתיקון כדי   10.2.4
 לשנות את מחיר ההצעה ו/או פרט מהותי בה. 

 
ההחלטה בין האפשרויות לעיל נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים של  

 המועצה.  
 

 ההמכרז/החוז הבהרת מסמכי .11
 
ליום 11.1 המציע    13.12.21  עד  התקשרויות יודיע  סתי  למנהלת  כל  שגיארהעל  אי    ה,, 

למובנו של סעיף או פרט  בקשר    , או כל  ספק שהתעורר אצלו חוסר בהירות  ה,התאמ
 או עניין כלשהו הכלול במסמכי המכרז ו/או הנוגע לעבודות נשוא המכרז. 

  ,עו"ד הדס גלר  , התקשרויותהלת  למנ   שאלות המציעים יוגשו בדואר האלקטרוני 11.2
דוא"ל   ליום     hadasg@b-y.org.ilבאמצעות  עד    14:00בשעה    13.12.21וזאת 

ע"י אישור במייל או  ,  באחריות הפונים לוודא, כי שאלותיהם  הגיעו ליעדן במועד
במס': טלפוני  ואת תשובות    העירייה.    08-9785333  ווידוא  תפרסם את השאלות 

ועל הפונים חלה האחריות    16.12.21ום  י ב  העירייהההבהרה באתר האינטרנט של  
כי הבקשה נדחתה ואין שינוי    , פירושו של דבר  בקשת הבהרהאי מענה ל  . להתעדכן

לדחיית   אישור  מהווה  אינו  העירייה  מצד  מענה  אי  מקרה,  בכל  המכרז.  בתנאי 
אלא אם הודע על שינוי במועדים    ,ה יוותרו על כנםואל  ,המכרזלניהול    םמועדיה

 באופן מפורש.  
תהא רשאית לדחות ו/או לא     העירייה – האמור המועד לאחר שיתקבלו לותאש 11.3

כלל עליהן  ובהתאם  מענה  יהיה לא  כי יובהר,   .להשיב  לשאלות,   רק לכך,  בע"פ 
באתר   שתפורסמנה  בכתב  תשובות    העירייהאת   תחייבנה    העירייהתשובות   .

  סמכי המכרז שתינתנה בהתאם לאמור בסעיף זה, יהוו חלק בלתי נפרד ממ  העירייה
 והן תגברנה על כל הוראה קודמת מהוראות במכרז. 

, באופן הבא )רק  העל המציע לערוך שאלותיו באופן ברור, תמציתי וענייני, בטבל 11.4
    שאלות שיוגשו באופן הנדרש יענו(:

 
 

 מס"ד 
 תשובה  שאלה  סעיף סעיף ותת  עמוד 

     
 

ספקלמען   11.5 כי    הסר  שינויים  העירייהמובהר,  לערוך  בין    רשאית  המכרז  במסמכי 
)תשעים ושש( שעות    96-קבות הבהרות שיינתנו ובין ביוזמתה, וזאת לא יאוחר מבע

 לפני המועד האחרון להגשת הצעות במכרז. 
 

 העירייה רכוש  -מסמכי המכרז/החוזה   .12
 

של   רכושה  הינם  המכרז/החוזה  למציעים    העירייה מסמכי  נמסרים  והם  וקנינה הבלעדי, 
, כאמור במכרז זה, ולא לשום מטרה אחרת. מקבל  לעירייהעות בהשאלה למטרת הגשת הצ

 מסמכי המכרז לא יעתיק ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו. 
 

 ביטוחי המציע  .13
 

לדרישות   13.1 מופנית  המציעים  לב  על  העירייה תשומת  ביטוחים  הזוכה  - לקיום  ידי 
 הלן: "דרישות הביטוח" ו/או הביטוחים הנדרשים"(.במכרז )ל

לעמוד בדרישות לעניין ביטוחים בתנאים המפורטים בחוזה  כה יידרש  המציע הזו 13.2
 "(.הקבלןהמצורף למסמכי המכרז )להלן: "אישור ביטוחי 

המפורטות   13.3 הביטוח  הוראות  את  מבטחיו  לידיעת  להביא  מתחייב  ההצעה  מגיש 
ביטוחי   והוא  הקבלןבאישור  במלואן,  המכרז  מסמכי  לפי  העבודות  מהות  ואת   ,
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ק כי  בזאת  הביטוחים  מצהיר  כל  את  עבורו  לערוך  התחייבות  ממבטחיו  יבל 
 לעיל.הנדרשים כמפורט  

לבצע את הביטוחים הנדרשי 13.4 ולהפקיד  מגיש ההצעה מתחייב  ם במסמכי המכרז, 
המזמין   הזכייה,  7תוך  בידי  בדבר  ההודעה  ממועד  לתחילת  ימים  ביצוע    וכתנאי 

ין )נוסח מקורי(,  , את אישור עריכת הביטוחים חתום על ידי המבטח כדהעבודות
 מפוליסות הביטוח הנדרשות.   ולדרישת המזמין בכתב גם העתקים

י דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת  כי כל הסתייגות לגב  ,מובהר בזאת במפורש 13.5
תתקבלנה   לא  ההצעה  הגשת  לאחר  לכך.  שנקבע  המועד  ובתוך  להבהרות  פניה 

 .הסתייגויות לדרישות הביטוח
חתום כדין על ידי    הקבלןת אישור ביטוחי  כי אי המצא  מובהר בזה,  הסר ספקלמען   13.6

המכרז תנאי  הפרת  מהווה  מקורי(  )נוסח  המציע  ה  מבטחי  לביטול  זכייה  ועילה 
 וחילוט ערבות המכרז.

 
  תמורה .14

 
  בהצעתו   הקבלן הזוכה  שהציע למחירי המכרז בניכוי אחוז ההנחה  התמורה תשולם בהתאם  

 חלק בלתי נפרד מהחוזה. תהווה - מסמך ג'  -  ספק. הצעת המחיר של ההמצ"ב מסמך ג' -
 

 המועד, המקום ואופן הגשת ההצעה   .15
 

בתנאי והוראות  ההצעה תוגש בצירוף כל הפרטים, החתימות והמסמכים הנדרשים   15.1
 .המכרז

כי על המציע להגיש את הצעתו בהתאם לקבוע    ספק,  מובהר מפורשות, למען הסר  15.2
 להביא לפסילת ההצעה.  בחוברת המכרז וכל סטייה מהוראות המכרז עלולה

מסוג כלשהו ביחס לתנאי  אין להוסיף בהצעה הסתייגויות או שינויים או תיקונים   15.3
 ולנוסח הוראות המכרז. 

יש למסור את ההצעה במעטפה סגורה, חתומה ע"י המציע, ללא סימנים מזהים   15.4
יירשם:   המעטפה  על  מס'כלשהם.  פומבי  של    32/21מכרז  והתקנה  אספקה 

  תמרורים ושילוט".
  )לשכת   העירייהיש להפקיד את ההצעה במסירה ידנית )לא לשלוח בדואר( בבניין   15.5

, באר יעקב.  המועד האחרון להגשת הצעות הינו ביום:  1מנכ"ל(, ברחוב ז'בוטינסקי  
 לא תתקבלנה הצעות לאחר מועד זה.   בדיוק. 14:00עד לשעה  23.12.21

 
 ערבות מכרז .16

 
, על המציע לצרף העירייההסכם עם    להבטחת קיום התחייבויות המציע וחתימה על 16.1

על   להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית, שהוצאה לבקשת המציע, 
ולטובת   )במילים:      20,000  בסך ,  העירייהשמו   ₪ בנוסח  ₪(  אלף  עשריםש"ח   ,

ב',  המפורט   ד'  במסמך  ישראלי,  נספח  בנק  של  תהיה  הערבות  המכרז.  למסמכי 
על המציע    23.3.22בנק ותוקפה עד ליום  כדין של הי החתימה  י חתומה ע"י מורש

להקפיד להגיש נוסח ערבות התואם במדויק את הנוסח בנספח ד'. אי מילוי הוראה  
פגומה מכרז  ערבות  הגשת  בגין  כולה  ההצעה  לפסילת  להביא  עלול  בדייקנות  ,  זו 

 בכפוף להוראות כל דין.  
לתקופה או    קף הערבותריך את תותהא רשאית לדרוש מן המציעים להא  העירייה 16.2

לחתימת הסכם התקשרות עם המציע נוספות ככל שיידרש עד  הזוכה.  -לתקופות 
, הצעתו לא תשתתף עוד  העירייה מציע שלא יאריך את הערבות בהתאם לדרישת  

בגין ובקשר    העירייהבהמשך הליכי המכרז, ולא תהיה לו כל טענה או תביעה כלפי  
 לכך.

ת הבנקאית בכל מקרה בו הודיעה  את הערבו  דרוש לחלטתהא רשאית ל  העירייה 16.3
-למציע, כי הצעתו זכתה במכרז, אך הוא לא ביצע את כל המוטל עליו על  העירייה 

פי התחייבויותיו, וכן במקרה בו נדרש המציע להאריך את תקופת הערבות והוא לא  
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ות  ימים מיום שנדרש לכך או באופן שתוקף הערבות יוארך לא פח   7עשה כן תוך  
 י תום תוקפה של הערבות המקורית, לפי המוקדם.  ימים לפנ   מחמישה

  ערבות המכרז תשמש כבטוחה לקיום הצעתו של מציע שהצעתו תיבחר, ותחולט  16.4
לא    במלואה  או  מהצעתו  המציע  יחזור  בו  במקרה  מראש,  ומוסכם  קבוע  כפיצוי 

  יקול דעתה פי ש-פי הצעתו, מכל סיבה שהיא, הכול על - יעמוד בכל התחייבויותיו על
פי  - על  לעירייה, וזאת בלי לגרוע מכל  סעד או זכות הנתונים  העירייהל  הבלעדי ש 

 . 1970 -דין ולרבות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א 
תעוכב תוצאות על יערער אשר  מציע  16.5  ההליכים לסיום עד  ערבותו הזכייה, 

 המשפטיים בעניינו.  
 

 ערבות ביצוע .17
 

,  לעירייהימציא הזוכה    פי המכרז והסכם המכרז,-על  להבטחת מילוי התחייבויותיו 17.1
בנקאית אוטונומית    ערבות ביצוע  זכייה,ההודעה בדבר  ה קבלת  ימים ממועד    7בתוך  

.  )במילים: עשרת אלפים ₪( בתוקף למשך כל תקופת ההתקשרות  10,000על סך של  
  וחייבת להיות  למסמכי המכרז  ז'נספח  במסמך ד',    הערבות תהא בנוסח המפורט  

 ל תקופת ההתקשרות. תקפה לאורך כ
יהא   17.2 הזוכה  על  הערבות,  של  תוקפה  לתום  עד  העבודות  ביצוע  הושלם  ולא  היה 

כות תקופת ההתקשרות, כך שבכל  להאריך את הערבות מעת לעת, בהתאם להתמש
עד   יהווה תנאי    90מקרה תהא בתוקף  והנ"ל  יום לאחר מועד סיום ההתקשרות 

 .  ו/או שיגיעו לזוכה  להמשך ביצוע התשלומים המגיעים
 

 חוברת המכרז  .18
 

של   18.1 האינטרנט  באתר  המכרז  במסמכי  רכישה,  בטרם  לעיין,  את  העירייהניתן   .
באמצעות מח' הגבייה, בקניון באר   29.11.21חוברת המכרז ניתן לרכוש החל מיום  

ממונה  , באר יעקב. לשם רכישת המכרז יש לפנות ל2, בקומה  17יעקב, ברחוב שא נס  
הוע   התקשרויות, גלרד "ד  בדוא"ל,  או    08-9785333בטלפון:    ,ס 

. חוברת המכרז תימסר  15:30עד    08:30בין השעות     hadasg@b-y.org.il:בכתובת
אשר לא יוחזרו בכל מקרה. מובהר בזאת,    ,  ₪(  חמש מאות)במילים:  ₪    500תמורת  

 ומהווה תנאי להשתתפות במכרז.  חובהכי רכישת חוברת המכרז הינה 
ר הרוכש את פרטי המציע, כתובתו, מספרי טלפון,  רת המכרז ימסובעת רכישת חוב  18.2

 ניהול מכרז זה.  ושמו של איש הקשר מטעם המציע לצורך   , דוא"להפקסימיליה
 

 הגשת ההצעה  .19
 

של   19.1 המכרזים  לתיבת  סגורה  במעטפה  להגיש  יש  ההצעות  בבניין    העירייהאת 
 , באר יעקב. 1 יבוטינסק 'ז, בלשכת מנכ"ל, ברח' העירייה

אמוע 19.2 הצעות:  ד  להגשת  השעה    23.12.21חרון  עד  שתוגש  בדיוק.    14:00,  הצעה 
 לא תוכנס לתיבת המכרזים.במועד מאוחר ו/או בשעה מאוחרת מהאמור  

 
 סודיות ההצעה וזכות העיון במסמכי המכרז  .20

 
לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים  ועדת המכרזים תאפשר למציעים שלא זכו במכרז   20.1

 את בהתאם להוראות הדין. ובמסמכי ההצעה הזוכה, כל ז
סודות   20.2 ו/או  מסחריים  סודות  כוללת  חלקה,  או  כולה  הצעתו,  כי  הסבור,  מציע 

)להלן   למציעים    -עסקיים  עיון  בהם  לאפשר  אין  שלדעתו  הסודיים(,  החלקים 
 הזוכה, ינהג כדלקמן:האחרים במכרז לאחר הכרזת ועדת המכרזים על ההצעה 

ים הסודיים ויסמן אותם באופן  המציע יציין במפורש בהצעתו מהם החלק  20.2.1
 חד משמעי. ברור ו



 
 באר יעקב  עיריית

 :    32/21פומבי מס'מסגרת מכרז 
 ושילוט  תמרוריםאספקה והתקנה של  

  לעיל אשרת בזאת, כי קראנו,  הבנו ואנו מסכימים לאמורחתימתנו מ
 ( + תאריך  חותמת+  ___________________________)חתימה 

 59מתוך  11עמוד 

 
                                   

מציע שלא סימן את אותם חלקים סודיים בהצעתו, תראהו ועדת המכרזים   20.2.2
כמי שהסכים ללא סייג למסירת הצעתו לעיון המציעים האחרים, במידה  
סודיים,   חלקים  אותם  את  בהצעתו  שסימן  מציע  במכרז.  כזוכה  ויוכרז 

ועדת המכרזים כמי שהסכים , ללא סייג, למסירת אותם חלקים  תראהו 
ים סודיים לעיון המציעים האחרים, במידה ויוכרז כזוכה  שלא סומנו כחלק

 במכרז. 
סימן המציע בהצעתו חלקים סודיים, יראוהו כמי שהסכים, ללא סייג, כי   20.2.3

אותם חלקים אשר סומנו בהצעתו כחלקים סודיים מהווים חלקים סודיים  
חרים ולפיכך, תראהו ועדת המכרזים  גם בהצעותיהם של המשתתפים הא 

 ראש על זכות העיון בחלקים אלה של המציעים האחרים. ויתר מוכמי ש
יודגש, כי שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון כאמור נתון בלעדית    הסר ספקלמען   20.3

 פי חובתה בהתאם לדין. -ועדת המכרזים, אשר תפעל בעניין זה עלול
על כך  חלקים הסודיים בהצעה הזוכה, תיתן  החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון ב 20.4

לזוכה במכרז ותאפשר לו להשיג על החלטתה בתוך פרק הזמן אשר ייקבע  התראה 
 על ידה ובהתאם להנחיותיה. 

בחלקים   20.5 עיון  בדבר  במכרז  הזוכה  השגת  את  לדחות  המכרזים  ועדת  החליטה 
לעיונ  הצעתו  העמדת  טרם  במכרז  לזוכה  כך  על  תודיע  שבהצעתו,  של  הסודיים  ו 

 המבקש.
 

 תוקף ההצעה .21
 

הצעת המציע תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה, למשך שלושה חודשים, אלא אם  21.1
 ., אם תהא כזאת, להאריך את תוקפההעירייהכן יסכים המציע לבקשת  

להאריך את תוקף ההצעות, ולא נתקבלה הסכמת מציע כלשהו,    העירייהביקשה   21.2
תהא רשאית    העירייההצעתו, ותיפסל הצעת המציע שלא הסכים להארכת תוקף  

להמשיך בהליך המכרז ולבחור בהצעת מציע אחר אשר הסכים לבקשתה להארכת  
הייתה   תוקף הצעתו, וזאת אף אם ההצעה האחרת, שתוקפה לא הוארך כאמור,

 .פההצעה עדי
 

 בחינת ההצעות  .22
 

, אשר רשאית להיעזר לצורך כך ביועצים  וועדת המכרזיםידי  -ההצעות תיבדקנה על 22.1
 .מומחים כפי שתמצא לנכוןוב

רשאית שלא למסור את העבודות    האמבלי לגרוע מכל זכות העומדת לה, העירייה ת 22.2
ניסיונה    הזולהנשוא מכרז זה למציע שהצעתו היא   ביותר, וזאת, בין היתר, עקב 
המפקח המוצע על ידו    מנהל הפרויקט ו/או  הרע של העירייה עם המציע ו/או עם

מפקח המוצע על ידו, או    מנהל הפרויקט ו/או  ו/או אתו/או היכרותה את המציע  
בתאגי שמדובר  בו  במידה  השולטים  והגופים  היחידים  עם  הרע  ניסיונה  עקב  ד, 

והפועלים מטעמו ו/או עקב היכרותה אותם. כן תהיה רשאית העירייה שלא למסור  
ביותר, וזאת אם יתברר    הזולה את העבודות נשוא מכרז זה למציע שהצעתו היא  

בדיקות   לה, פי  ציבוריי  על  לגופים  כי  דעתה המקצועי,  שיקול  פי  ועל  ם  שתערוך, 
המפקח המוצע על ידו    מנהל הפרויקט ו/או  אחרים יש ניסיון רע עם המציע ו/או עם

 .ובמקרה שהמציע הנו תאגיד, עם היחידים והגופים השולטים בו והפועלים מטעמו
א  22.3 הצעה  כל  לדחות  הזכות  את  לעצמה  שומרת  לפי  העירייה  כולן,  ההצעות  את  ו 

 .פי שיקול דעתה הבלעדי והסו
לעיל, תהא העירייה רשאית, אך לא חייבת, לדחות כל הצעה  מבלי לגרוע מהאמור   22.4

שאיננה שלמה, או ברורה, או שאינה ערוכה על פי מסמכי המכרז, וזאת על פי שיקול  
 .דעתה הסופי והבלעדי של העירייה

היא,  ל זכותה לבטל את המכרז, מכל סיבה שמבלי לפגוע באמור, העירייה שומרת ע 22.5
 ועד האחרון להגשת ההצעות.  בכל מועד שהוא, לרבות לאחר המ
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בהן הנקוב  והסכום  תוגשנה  אשר  ההצעות  מספר  זה,  לאומדן  בכלל  הנם  ביחס   ,
נימוקים אשר עשויים לעמוד ביסוד החלטת העירייה לבטל את המכרז. למען הסר  

שלא לבחור בכל הצעה אם המחיר    קול הדעת שמור שי  לעירייה כי    ,ספק מובהר
הנקוב בה אינו נמוך דיו, או שהנו בלתי סביר, ולמשתתפים לא תהיינה כל טענות  

 .ו/או תביעות בקשר לכך
לפחות    לא תוגשנהתוגש הצעה יחידה או  האמור לעיל, במקרה שבון מבלי לגרוע מ  22.6

ו/או    3 ל כשרותהצעות  הצעות  תעמוד  בא הזכות    עירייה,  יולפעול  או  תר  חת 
ולמציע לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה כלפי העיריה   מהחלופות הבאות 

 בגין כך:  
 

האחרון   22.6.1 המועד  חלף  אפילו  במכרז  הצעות  להגשת  המועדים  את  לדחות 
להגשת הצעות, ובלבד שוועדת המכרזים לא פתחה את ההצעות. במקרה  

 כזה, המציעים יוזמנו ליטול את הצעותיהם.  
 ציע שהגיש הצעה כשרה כזוכה במכרז. על המ להכריז 22.6.2
 ולהכריז על ביטול המכרז.לא לבחור אף זוכה  22.6.3

 
בחינת הה 22.7 חייבת,  צעות,  לשם  לא  אך  דעתה    פי- עלהעירייה תהא רשאית,  שיקול 

  דעת ו/או המלצה ו/או -לקבל חוות  הבלעדי, לפנות למציע ו/או לצדדים שלישיים
ו הסברים ו/או השלמות ביחס להצעת  להמציא מידע נוסף ו/או הבהרות ו/א   לדרוש

מסמך,  ה כל  המצאת  בעניין  לרבות  כן,  לעשות  למציע  לאפשר  ו/או  אישור,  מציע 
בתנאי    ה פי תנאי מכרז זה, ולרבות לצורך הוכחת עמיד-עלהיתר או רישיון כנדרש  

הסף למכרז, ובלבד שכל מסמך, רישיון, אישור או היתר יהיו בעלי תוקף ותחולה  
 .להגשת הצעותלמועד האחרון 

לנקוט    , העירייה רשאית ההצעות  שתיים או יותר מבין  במקרה של שוויון מוחלט בין  22.8
 , בהתאם לשיקול דעת העירייה.  הגרלה אובהליך של התמחרות נוספת, 

כי ככל שתהיינה שתי הצעות כשרות או יותר    ,למרות האמור לעיל, מובהר בזאת 22.9
עדיפות להצעה זו    אישה, תינתן,  ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת  זהות

 תצהיר. והיא תבחר כזוכה, ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ו
וכן    -מציע שהינו עסק בשליטת אישה   יצרף להצעתו אישור רו"ח כמפורט להלן 

 תצהיר של מחזיקה בשליטת העסק. 
עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו,    –"עסק בשליטת אישה"    - לעניין סעיף זה  

כל  , ובלבד  יש לה, לבד או יחד עם נשים אחרות, היכולת לכוון את פעילותוואשר  
 בעניין. הוראות החוק 

אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא    – "אישור"  
 התקיים אף אחד מאלה: 

  
הוא אינו קרוב בן זוג, אח,    -אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה     .22.9.1 

 צאצא, ובן זוג של אח, הורה או צאצא של המחזיקה בשליטה; הורה,
 

שליש      222.9.2 נשים  אם  אינם  המחזיקה    - מהדירקטורים  של  קרובים  הם  אין 
 בשליטה; 

 
נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, לבד או יחד עם    – "מחזיקה בשליטה"  

מכל סוג של אמצעי    - 50%נשים אחרות, במישרין או בעקיפין, בלמעלה מ
 יטה בעסק; השל

 
  מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל כללי, מנהל   –"נושא משרה"  

 כאמור בעסק אף אם תוארו שונה;ד עסקים ראשי, וכל ממלא תפקי
 

חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה    – "עסק"  
 ולא הוצאו לציבור על פי תשקיף, או שותפות הרשומה בישראל;
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 ות המחאת זכ .23

 
ומהסכם ההתקשרות   הנובעת מהמכרז  חובה  או  זכות  כל  לאחר  רשאי להמחות  אינו  הזוכה 

מראש ובכתב ובכפוף לשיקול דעתה    העירייה שנחתם על פיו, אלא אם כן ניתנה לכך הסכמת  
ניתנה הסכמת  העירייההבלעדי של   כדי לשחרר את הזוכה    ,העירייה.  יהיה בכך  לא  כאמור, 

 כלשהי על פי כל דין ולפי המכרז.ובה מהתחייבות ואחריות או ח 
 

 סדרי עדיפויות .24
 

 הוראות מסמכי המכרז הינן משלימות זו את זו.  24.1
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות ו/או רב משמעות שיתגלה   24.2

אלא    ,המכרז, סדר העדיפויות בין המסמכים השונים יהיה כמפורט להלן  בין מסמכי
מופיע ברשימה שלהלן  כאשר הוראות מסמך ה - ש אחרת אם כן צוין במכרז במפור

 שבא אחריו ברשימה, כדלקמן:  תגברנה על הוראות סותרות הנכללות במסמך 
 :בנושאים מקצועיים הקשורים לביצוע העבודות 24.3

 ; המנהלהוראות  24.3.1
 והפרטים   תכניות העבודה 24.3.2

 :נושאים כספיים/משפטיים  24.4
 הצעת מחיר - מסמך ג'   24.4.1
 חוזה המכרז   24.4.2
 ז יתר נספחי המכר 24.4.3

במקרה של מחלוקת בדבר פרשנות הוראות המסמכים או במקרה של סתירה או אי   24.5
כלשהם בין הנספחים השונים או בין הוראות מקבילות הנכללות באותו    התאמה

. החלטת המנהל בעניין  העירייהיכריע בהן המנהל, כהגדרתו בהסכם, מטעם    -נספח  
 חייבת. סופית ומ זה תינתן בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ותהיה

 
 מחירים   .25

 
הציוד,   החומרים,  העבודות,  כל  את  יכללו  הקבלן  של  ההצעה  הרווח, מחירי    ההוצאות, 

 במסמכי המכרז.  במפורש פרט למע"מ, אלא אם צוין אחרת   'המיסים, ההיטלים וכו
 

 שני   כשיר .26
 

רשאית 26.1 דעתה, העירייה  לשיקול  בהתאם  על    ,  שנילהכריז  לזכייה    ושלישי   כשיר 
המציע המומלץ לזכייה,    ןהתקשרות בין העירייה לביא תשתכלל  במכרז. במקרה ול

או    ,הכריז על הכשיר השני כזוכה המכרזל   לצאת במכרז חדש או  רשאית העירייה
פי דין בקשר לביצוע ההתקשרות נשוא המכרז,  - לנקוט בכל דרך אחרת שהיא על

 . את הליך המכרז, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי מבלי לבטל
 

, מתחייב המציע אשר  לזכייה במכרז זהץ על כשיר שני מכרזים תמליהיה וועדת ה 26.2
לזכייה שני  ככשיר  ביצוע    הוכרז  את  עצמו  על  לקבל  חוזרת  בלתי  בהתחייבות 

העבודות אשר תימסרנה לו לביצוע בהתאם להצעתו במכרז וליתר תנאי המכרז.  
לבצע   השני  הכשיר  של  ההתחייבות  במחירי  תוקף  כאמור  המכרז  עבודות  את 

חודשים ממועד ההכרזה ככשיר   12העירייה במשך   הצעה ללא שינוי  תחול כלפיה
 .  שני
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 ביטול המכרז   .27
 

לבטל את המכרז  על אף האמור במסמכי המכרז ונספחיו, העירייה שומרת לעצמה את הזכות  
או לתקנו או לפרסם מכרז חדש או לא לחתום על הסכם עם הזוכה במכרז, באופן חלקי או  

 לשיקול דעתה הבלעדי.ומכל סיבה שהיא ובהתאם שלב של הליך המכרז  מלא, וזאת בכל
 

 כללי  .28
 

יידון אך ורק בבתי המשפט    ולהתקשרות עם הזוכה מכוחו  מכרז  כל עניין הנוגע ל 28.1
      מחוז מרכז.המוסמכים של 

בכל   28.2 שיפוי,  לכל  זכאי  יהא  ולא  בהליך,  השתתפותו  בהוצאות  לבדו  יישא  המציע 
      .אלה הוצאותבגין   העירייהמקרה, מ

,  קבלןכל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד. האמור לעיל חל גם על מי ששולט ב 28.3
המונח  נשלט על ידו או נשלט על ידי גורם שלישי השולט גם בו. לצורך כך מוגדר  

מ למעלה  של  כאחזקה  או    50%- "שליטה"  הכללית  באסיפה  ההצבעה  מזכויות 
 מהדירקטורים.  50%-הזכות למנות יותר מ

   .לא תותר הגשת הצעה משותפת לשני גופים משפטיים 28.4
לקבל את ההצעה כולה או חלק ממנה, ולבצע את כל העבודה    העירייההרשות בידי   28.5

 תמצא לנכון. או חלק ממנה, גם בעצמה ו/או בכל דרך ש
במקרה שמשתתף במכרז, לרבות הזוכה, יחזור בו מהצעתו או מכל חלק ממנה ו/או   28.6

ו/או תנאי החוזים ו/או יסרב למלא או לא יעמוד במילוי  יפר אחת מהתחייבויותיו  
להצעה, תהא   דעתה,    העירייה התחייבויותיו בהתאם  שיקול  פי  על  לפעול  זכאית 

, או כל  שהוכרז ככשיר שני או שלישי  רזלרבות התקשרות עם כל משתתף אחר במכ
את  רשאית לחלט    העירייהכן תהא    , בכפוף לדין.צד ג' כלשהו, ככל שתמצא לנכון

המכ  לקניינה  ערבות  ייחשב  המכרז  ערבות  וסכום  מראש  מוסכמים  כפיצויים  רז, 
הגמור ולמשתתפי המכרז לא תהיה כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל מין וסוג  

 ו/או מי מטעמה בגין כך.     העירייהשהוא כנגד 
 

 א י ש ו ר 
 

 יים האמורים לעיל. חתימת המציע להלן מהווה אישור והצהרה להסכמתו לכל התנאים הכלל
 

)הצהרה זו תיחתם ע"י יו"ר ו/או מנכ"ל ו/או מנהל הכספים  מטעם אם המצהיר הינו תאגיד/שותפות  
 : המציע( 

 
 

    
שם מלא + חתימה 

המציע/חבר וחותמת של 
במציע + ציון תפקיד  

 בתאגיד

 חתימה וחותמת עו"ד  תאריך
 

 תאריך

בשם     החתומים  כי  בחתימתי  מאשר  הריני 
מטעמו,  / המציע חתימה  מורשי  הינם  במציע  חבר 
ים לחייב אותו בכל עניין הקשור ו/או הנוגע  ורשא

למכרז. הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם  
להצהיר את האמת וכי יהיו  המציע הוזהרו על ידי  

צפויים לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשו כן,  
על  בפני  חתמו  כאמור  אותם  שהזהרתי  ולאחר 

 תצהיר זה. 
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 אם ממלא התצהיר הינו אדם פרטי ולא תאגיד:  
 
 

    
וחותמת   תאריך שם מלא + חתימה חתימה 

 עו"ד
 

 תאריך
 
 
 
  

כי החתום     על  הריני מאשר בחתימתי  הוזהר 
ידי להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים  
ולאחר  כן,  יעשה  לא  אם  בחוק,  הקבועים 

 . שהזהרתיו כאמור חתם בפני על תצהיר זה
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 אישור קבלת מסמכי המכרז 

 
 

המציע מאשר בזה, כי קיבל לידיו את מסמכי המכרז, וכי הוא מקבל על עצמו את תנאיהם  
 ואת כל ההתחייבויות המפורטות בהם: 

 
 ז ומספר מזהה )ח.פ./ע.מ./ת.ז.(:כרהמהעסק רוכש/ת חוברת -שם בית

  ______________________________________________________________ 
 

 העסק הרוכש/ת: - כתובת פיסית של בית
 ______________________________________________________________ 

 
 תאריך רכישת המכרז: _____/_____/_____ שעה: ______________. 

 
ת.ז. מ  שם מס'   ________________ המכרז:    מקבל  של  ת.ז.  ומס'  לא 

 תפקיד _______________________________________  _________________
 

 פרטי איש הקשר מטעם המציע לעניין המכרז:
 שם:  ___________________ 
 תפקיד: _________________ 

 ______ -טלפון:  __________ 
 ____ - _______ טלפון נייד: ____ 

 כתובת אימייל :  __________________________@_______________ 
 ____ -מספר פקס: ___________ 

 שם איש קשר נוסף מטעם המציע : _____________________  
 _____ -מס טלפון סלולרי של איש הקשר הנוסף: ___________

  ____ __ כתובת אימייל :  __________________________@_________
 
 

   
 

 ____________ 
 חתימה וחותמת 
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 נספח א'

 פרטי המציע 
 

 מענה המציע )ניתן לצרף נספח מענה מפורט(  נושא מס"ד
  שם המציע  1
  כתובת  2
  טלפונים  3
  שמות בעלי השליטה בחברה  4
  שם איש קשר למכרז  5
  איש קשר למכרז  נייד טלפון 6
  למכרזכתובת דוא"ל איש קשר  7
  מספר פקס לתקשורת למכרז 8
  כתובת אתר האינטרנט של המציע   9

  שנת יסוד  10
  שמות מנהלים בכירים  11
  בעלי המניות  12
  חברות אחיות  13
  חברות בנות  14
  שנת יסוד חברת בת/אחות  15
מספר שנות עבודה במגזר   16

 המוניציפאלי/ציבורי 
 

  הערות  17
  ים אצל המציע העובדים השכיר סה"כ   18
מס' גופים ציבוריים המקבלים שרות   19

באופן קבוע מהמציע במועד הגשת  
 ההצעה 
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 לכבוד
 עיריית באר יעקב 

 
 ג.א.נ., 

 
 אישור עוה"ד בדבר פרטי המציע הנדון: 

 
אני הח"מ, עורך דין ___________, לבקשתו של ______________________ ח.פ./ח.צ./ת.ז.  

 ( מאשר בחתימתי, כדלקמן: המציע  –לן ______________ )לה
 

 החתימה של המציע במכרז הינם:   ימורשי .1
 

 גב' / מר  _________________ ת.ז. ____________________ 
 

 _________________ ת.ז. ____________________ גב' / מר   
 

 ____________________ ת.ז.    _________________ מר   /  גב' 
 

ולרבות לצורך התחייבויותיו הצהרותיו ומצגיו  ציע לכל דבר ועניין,  חתימתו המחייבת של המ .2
  ע הינה החתימה המופיעה על גבי הצעת המציבמסמכי המכרז ובחוזה שבגדר מסמכי המכרז  

מורש באמצעות  נחתמה  והיא  למכרז  המציע  להצעת  המצורפים  המסמכים  ועל  י  ילמכרז 
 החתימה שלו כאמור לעיל.  

 
 :בשם המציע  תמת של המוסמכ/ים לחתוםלהלן דוגמת החתימה והחו .3

 
  

 
התקבלה במציע החלטה מחייבת להגשת ההצעה למכרז, לפי כל דין ולפי מסמכי ההתאגדות   .4

 שלו. 
 
 
   _________       __________________ 

 שם, מ.ר, חתימה וחותמת        תאריך         
 
 
 

של התאגיד המציע, אישור עו"ד    ** במקרה של תאגיד, מצורף העתק מאומת של תעודת ההתאגדות 
 יטה במציע, וכן תמצית מידע מעודכן מרשם החברות.  בדבר בעלי מניות ובעלי של
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 נספח ב'
 

 בדבר עמידה בתנאי הסףתצהיר 
 

,_________ ת.ז.  בעל/ת   ,______________ הח"מ  _____________________   אני    תפקיד 
אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא  לאחר שהוזהרתי, כי עלי להצהיר את האמת, וכי  

   כן, מצהיר/ה בזה בכתב, כדלקמן: אעשה
 

  – ____________________ ח.פ./ח.צ )להלן  הנני מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם _____
 (.המציע

 
 של המכרז, כדלקמן: המנהליים  תנאי הסף בכל המציע עומד  .1

 
  בישראל   תאגיד רשום כדין  ישראל או  וא אישיות משפטית אחת, יחיד אזרחהמציע ה  1.1

 )לא תתאפשר הגשת הצעות במשותף(.
זה   תנאי  מסמכילהוכחת  להצעתו  יצרף  מסמכי  המציע  או  התאגיד    זהות  התאגדות 

 .   תעודת עוסק מורשהו
המציע בעל אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים  1.2

 .  1976 –חובות מס(, התשל"ו )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום 
ת צמוע  מליאת  חבר למנהליו ושותפיו נעדרים קרבה לעובדי העירייה ו/או    קרובו,  המציע, 1.3

  .  העיר
 להוכחת תנאי זה המציע יצרף הצהרה בנוסח המצורף למסמכי המכרז. 

 . 1976–בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 1.4
 כי המכרז.המציע רכש את מסמ 1.5
 מפורט במסמכי המכרז. בנוסח ה המציע צרף להצעתו ערבות בנקאית מקורית  1.6
ואין   1.7 פירוק  או  רגל  פשיטת  הליכים,  הקפאת  נכסים  כינוס  בהליכי  נמצא  אינו  המציע 

בקשות תלויות ועומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון וכן לא הוטלו  
  על נכסיו עיקולים מהותיים.  
 מסמך ב', נספח ד, בתצהיר  המציע יצרף להצעתו אישור עו"להוכחת עמידה בתנאי הסף,  

 .ב'
חלק מתנאי הסף. אולם,   ןמובהר, כי האסמכתאות המעידות על עמידה בתנאי הסף אינ

ועדת המכרזים רשאית לפסול   ,לא תצורפנה האסמכתאותבמקרה וקיימת חובה לצרפם.  
 . יקול דעתה מלא והבלעדישל השלמות, כפי ש ו/או לבצע הליך  על הסף את ההצעות

 
 תנאי סף מקצועי 

 
, כקבלן ראשי מבצע 2017-2021שנים לפחות, בין השנים    3המציע בעל ניסיון מוכח של  1.8

משנה   קבלני  באמצעות  באספקה   לא )עבודה  ניסיון(  של  סף  בתנאי  כעמידה  תחשב 
בסעיף זה ומיות.  )שלוש( רשויות מק  3ובהתקנה של תמרורים ושילוט עבור  לפחות  

ישראל החברה הלאומית לתשתיות תחבורה תיחשב   –"רשות מקומית"   נתיבי  חברת 
 כרשות מקומית אחת.

 
 . זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת .2
 

_____________________ _______   
 חתימה + חותמת המצהיר           

 
    ____________ ___ ___________ 

 תאריך           
 
 



 
 באר יעקב  עיריית

 :    32/21פומבי מס'מסגרת מכרז 
 ושילוט  תמרוריםאספקה והתקנה של  

  לעיל אשרת בזאת, כי קראנו,  הבנו ואנו מסכימים לאמורחתימתנו מ
 ( + תאריך  חותמת+  ___________________________)חתימה 

 59מתוך  20עמוד 

 
                                   

 ר שו אי
 

______________ הופיע בפניי, עו"ד __________________, במשרדי  הנני מאשר בזה כי ביום  
שברחוב _______________________, מר/גב' ___________________,  זיהה/תה עצמו/ה  

ידי ת.ז. שמספרה  ____________  ולאחר שהזהרתיו/ה, כי עליו/ה להצהיר את האמת, שאם  -על
בחוק, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה זו וחתם/מה    תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועיםלא כן יהיה/ 

 עליה בפני. 
 

  ____________,עו"ד                        



 
 באר יעקב  עיריית

 :    32/21פומבי מס'מסגרת מכרז 
 ושילוט  תמרוריםאספקה והתקנה של  

  לעיל אשרת בזאת, כי קראנו,  הבנו ואנו מסכימים לאמורחתימתנו מ
 ( + תאריך  חותמת+  ___________________________)חתימה 

 59מתוך  21עמוד 

 
                                   

 נספח ג'
 פירוט ניסיון המציע 

 הוראות למילוי 
 
התצהיר שלהלן יכלול פירוט ניסיון של המציע לצורך בדיקת הוכחת עמידה בתנאי הסף של   .1

 ניסיון מקצועי. המכרז בדבר 
-2017בין השנים   העבודה ותמזמינהרשויות המקומיות,  יש למלא בטבלה שלהלן את שמות  .2

 ביצע העבודות נשוא המכרז. המציע ן  עבור ,2021
 
 

שם הרשות  
 המקומית

איש קשר למתן   תקופת ביצוע העבודות פירוט העבודות 
דעת )לכתוב  -חוות

 טלפון רצוי נייד( 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     

 
 
 
 

 הצהרה
את   להצהיר  עלי  כי  _________, לאחר שהוזהרתי  ת.ז.  בעל/ת   ,______________ אני הח"מ 
 האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב, כדלקמן: 

ח.צ _____________ )להלן  הנני מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם חברת __________ ח.פ./ 
 (.המציע –
 הריני מצהיר/ה בזה כי כל הפרטים שמילאתי בטבלאות המצ"ב נכונים ומדויקים.  .1
 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.   .2

                                          _________________ 
 חתימת המצהיר                       

 אישור
 

________ הופיע בפניי, עו"ד __________________, במשרדי  כי ביום ______ הנני מאשר בזה  
שברחוב _______________________, מר/גב' ___________________,  זיהה/תה עצמו/ה  

שהזהרתיו/ה, כי עליו/ה להצהיר את האמת, שאם   ידי ת.ז. שמספרה  ____________  ולאחר-על
הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה זו וחתם/מה    לא כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים

 עליה בפני. 
 
 

  ____________,עו"ד                        



 
 באר יעקב  עיריית

 :    32/21פומבי מס'מסגרת מכרז 
 ושילוט  תמרוריםאספקה והתקנה של  

  לעיל אשרת בזאת, כי קראנו,  הבנו ואנו מסכימים לאמורחתימתנו מ
 ( + תאריך  חותמת+  ___________________________)חתימה 

 59מתוך  22עמוד 

 
                                   

 
 נספח ד'

 נוסח ערבות מכרז 
 לכבוד 
 באר יעקב  תעיריי

 
 אספקה והתקנה של תמרורים ושילוט 32/21 מכרז מס'הנדון: 

 כתב ערבות מס'__________
 

להבטחת   32/21 (, בקשר עם מכרז פומבי מס'המבקש -)להלן  פי בקשת _____________-על .1
, הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום שהוא  העירייההתחייבויותיו של המבקש כלפי  

 (.סכום הערבות -₪( בלבד )להלן  עשרים אלף )במילים:  ש"ח 20,000עד לסך כולל של  
די, עם הגיע אלינו דרישתכם הראשונה  הננו מתחייבים לשלם לכם את סכום הערבות באופן מי .2

י להטיל עליכם כל חובה שהיא  , וזאת ללא כל תנאי ומבלגזברית העירייהע"י  בכתב, חתומה  
להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת  

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

 ה על הסך הכולל הנ"ל.  יעל
 

 .לביטול ניתנת ולא  תלויה ובלתי חוזרת בלתי הינה זו  ערבות .3
 

פיה  -הארכתה, וכל דרישה על על לנו תודיעו כן אם אלא    23.3.22  ליוםתוקף ערבותנו זו עד   .4
מועד הנ"ל. לאחר תאריך זה הערבות תהיה  ימסר לנו לפי כתובתנו, לא יאוחר מהצריכה לה

 ומבוטלת אלא אם הוארכה כמפורט לעיל. בטלה 
 
 או מי מטעמה.  העירייה ערבות זו ניתנת להארכה בהוראה חד צדדית של   .5
 
 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.  .6

 
 בכבוד       רב,         
 מורשיי החתימה של הבנק        

 ___________________ 
 ___________________ 

 _____________  סניף        
 _____________  כתובת         
_____________  תאריך         
  

           



 
 באר יעקב  עיריית

 :    32/21פומבי מס'מסגרת מכרז 
 ושילוט  תמרוריםאספקה והתקנה של  

  לעיל אשרת בזאת, כי קראנו,  הבנו ואנו מסכימים לאמורחתימתנו מ
 ( + תאריך  חותמת+  ___________________________)חתימה 
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 נספח ה'
 תצהיר 

 1976-ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו2לפי סע' 
 2/2011ולפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים 

מרח'    ________________ הח"מ  לאחר  אני   _________________ ת.ז.   _________________
 שהוזהרתי, כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר כלהלן: 

)להלן: " . 1 ני "(, אני מכהן כ________________ בחברה, ואהחברהאני נציג _______________ 
 ט להלן.מוסמך להצהיר מטעם החברה, את המפור

בסעיף   . 2 )כהגדרתו  זיקה אליה  ובעל  להגשת הצעות במכרז, החברה  למועד האחרון  לחוק 2עד  ב)א( 
"(( לא הורשעו בפסק חוק עסקאות גופים ציבוריים)להלן: "  1976- עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

עובדי חוק  לפי  עבירות  ביותר משתי  חלוט  והבטחת  דין  כדין  העסקה שלא  )איסור  זרים  תנאים ם 
התשנ"א "  1991- הוגנים(,  זרים)להלן:  עובדים  התשמ"זחוק  מינימום,  שכר  חוק  לפי  או   )"-1987  

 "(.  חוק שכר מינימום)להלן: "
בסעיף   . 3 )כהגדרתו  זיקה אליה  ובעל  להגשת הצעות במכרז, החברה  למועד האחרון  לחוק 2עד  ב)א( 

יים( הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי עסקאות גופים ציבור
 ה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.  חוק שכר מינימום, אולם חלפה שנ

חברה, לצורך מתן השירותים נשוא מכרז זה, עובדים זרים, למעט מומחי חוץ, לא יועסקו על ידי ה  . 4
ין אם על ידי החברה ובין באמצעות קבלן כוח אדם, קבלן משנה וזאת בין במישרין ובין בעקיפין, ב

 או כל גורם אחר עמו אתקשר. 
לי, כי העסקת עובדים זרים בניגוד להתחייבות במסגרת תצהיר זה תהווה אי  . 5 עמידה בתנאי    ידוע 

 ההסכם ההתקשרות/המכרז, ותהווה הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות. 
 בתצהיר זה:  . 6

הינ המצהיר  תאגיד/שותפו אם  מטעם ת  ו  הכספים   מנהל  ו/או  מנכ"ל  ו/או  יו"ר  ע"י  תיחתם  זו  )הצהרה 
 : המציע( 

    
שם חתימה וחותמת של  

 המציע/חבר במציע
 חתימה וחותמת עו"ד  תאריך

 
 תאריך

בשם     החתומים  כי  בחתימתי  מאשר  הריני 
מטעמו,   חתימה  מורשי  הינם  במציע  המציע/חבר 

ין הקשור ו/או הנוגע  ורשאים לחייב אותו בכל עני
למכרז. הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם  

יהיו    המציע הוזהרו על ידי להצהיר את האמת וכי
כן,  צפויים לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשו  

על  בפני  חתמו  כאמור  אותם  שהזהרתי  ולאחר 
 תצהיר זה. 

 אם המצהיר הינו אדם פרטי ולא תאגיד:  
 

    
 חתימה וחותמת עו"ד  תאריך שם + חתימה

 
 תאריך

ידי    על  הוזהר  החתום  כי  בחתימתי  מאשר  הריני 
לעונשים   צפוי  יהיה  וכי  האמת  את  להצהיר 

ולאחר שהזהרתיו הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן,  
 כאמור חתם בפני על תצהיר זה.

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 באר יעקב  עיריית

 :    32/21פומבי מס'מסגרת מכרז 
 ושילוט  תמרוריםאספקה והתקנה של  

  לעיל אשרת בזאת, כי קראנו,  הבנו ואנו מסכימים לאמורחתימתנו מ
 ( + תאריך  חותמת+  ___________________________)חתימה 

 59מתוך  24עמוד 

 
                                   

 נספח ו'
 לכבוד 
 באר יעקב  תעיריי

 
 מליאת מועצת העיר ו/או לחבר  עירייהבד הצהרה בדבר העדר קרבה לעוהנדון : 

 באר יעקב הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:  תעירייהנני מצהיר בזאת, כי  .1
 הקובע, כדלקמן : ]נוסח חדש[ א בפקודת העיריות122סעיף  1.1

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה  
או או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה  אחוזים בהונו  

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות".  –, לעניין זה, "קרוב" העירייהלעסקה עם 
ברשויות   12כלל   1.2 הציבור  נבחרי  של  עניינים  ניגוד  למניעת  כללים  בדבר  ההודעה  של  )א( 

 המקומיות הקובע:
 לעסקה עם הרשות המקומית: לעניין זה,  ד לחוזה אולא יהיה צ  העירייה"חבר 

 חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו   -"חבר מועצה"  
 ( )ב(". 1)  2 -( )ב( ו1) 1)ראה הגדרות "בעלי שליטה" ו"קרוב" בסעיף 

 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי:  174סעיף  1.3
או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על   יהיה נוגע  ל מועצה לא"פקיד או עובד ש

בן עם  -ידי  שנעשה  חוזה  בשום  סוכנו,  או  שותפו  או  המבוצעת   העירייהזוגו  עבודה  ובשום 
 למענה". 

 

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר, כי :  .2
או    ןוכזוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ס-: בןאין לייש לי/     העירמועצת  מליאת  בין חברי   2.1

 )יש להקיף את התשובה הנכונה(.   שותף
לאחד מהם חלק העולה על , קרובו, סוכנו או שותפו, שיש  מליאת מועצת העירחבר    איןיש/   2.2

עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם  
 .)יש להקיף את התשובה הנכונה( מנהל או עובד אחראי בו

)יש להקיף את התשובה   קרוב משפחה, שותף או מי שאני סוכנו, העובד במועצהי  ל  איןיש/   2.3
 . הנכונה(

 
רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי    אתה  העירייהידוע לי, כי   .3

 ו/או לא מלאה.  כוזבתהצהרה 
 

הרה זו הינו אמת,  הצב  אני מצהיר בזאת, כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור .4
וכי ככל שישתנו הנסיבות עד הגשת מועד ההצעה ו/או לאחר זכייתי במכרז, הנני מתחייב לדווח  

 בדבר כך. לעירייה
 :  )הצהרה זו תיחתם ע"י יו"ר ו/או מנכ"ל ו/או מנהל הכספים  מטעם המציע(אם המצהיר הינו תאגיד/שותפות  

 
 

שם חתימה וחותמת של  
 המציע/חבר במציע

 חתימה וחותמת עו"ד  יך תאר
 

 תאריך 

הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע/חבר    
לחייב   ורשאים  מטעמו,  חתימה  מורשי  הינם  במציע 
אותו בכל עניין הקשור ו/או הנוגע למכרז. הריני מאשר  
ידי   על  הוזהרו  המציע  בשם  החתומים  כי  בחתימתי 

ם  יהיו צפויים לעונשים הקבועילהצהיר את האמת וכי  
חר שהזהרתי אותם כאמור  בחוק, אם לא יעשו כן, ולא

 חתמו בפני על תצהיר זה. 

 אם המצהיר הינו אדם פרטי ולא תאגיד:  
 חתימה וחותמת עו"ד  תאריך  שם + חתימה 

 
 תאריך 

הריני מאשר בחתימתי כי החתום הוזהר על ידי להצהיר    
לעונשים הקבועים בחוק, אם  את האמת וכי יהיה צפוי  

יעשה   בפנילא  חתם  כאמור  שהזהרתיו  ולאחר  על    כן, 
 תצהיר זה. 



 
 באר יעקב  עיריית

 :    32/21פומבי מס'מסגרת מכרז 
 ושילוט  תמרוריםאספקה והתקנה של  

  לעיל אשרת בזאת, כי קראנו,  הבנו ואנו מסכימים לאמורחתימתנו מ
 ( + תאריך  חותמת+  ___________________________)חתימה 

 59מתוך  25עמוד 

 
                                   

 
 נספח ז'

 הצהרה ואישור לעניין הרשעות קודמות
 ממניות המציע( 50% - )נספח זה ייחתם  ע"י המציע וכן ע"י בעל מניות המחזיק יותר מ

 : אנו הח"מ מצהירים ומתחייבים בזאת, כדלקמן  .1
)להשלים את הקשר עם  __________________________________________  אנו   .1.1

 המציע(. 
השנים האחרונות שקדמו למועד הגשת ההצעה במכרז, הח"מ לא הורשע בעבירה    5במהלך   .1.2

פלילית ולא מתנהלים נגדו הליכים פליליים בקשר עם עבירה פלילית לאחר הגשת כתב 
 אישום.  

עבירה לל עבירות בתחום תו"ב, איכות הסביבה, ולמעט:  כל עבירה, כו  -  "עבירה פלילית"
ירת קנס, עבירות מכוח חוקי עזר מקומיים  פלילית מסוג חטא, עבירה פלילית מסוג בר

 )להוציא עבירות שעניינן אי קבלת אישור, רישיון או הסכמה(.
  הח"מ מאשר ומסכים כי הקבלן ו/או ועדת המכרזים ו/או כל הפועלים מטעמן יהיו רשאים .1.3

ו הח"מ  עם  בקשר  הפלילי  במרשם  לעיין  רלבנטי  ומוסמכים  מידע  כל  לקבל  בנוסף 
 כיפת חוק אחרות. מהמשטרה ורשויות א

במקרה ואישור נוסף יידרש ע"י מי מהרשויות הנ"ל על מנת לאפשר עיון ו/או קבלת מידע  .1.4
כאמור, מתחייב הח"מ למסור, לבקשת ועדת המכרזים, אישור כנדרש, חתום ע"י הח"מ,  

 ך הזמן הקבוע לכך בבקשת הועדה. תו
 בכתב. לעירייהנודיע מיידית  –ממניות התאגיד  50%מעל   ינוי במחזיקיםבמידה ויחול ש .1.5

 
 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .2

 
ו/או  אם המצהיר הינו תאגיד/שותפות   יו"ר  ע"י  זו תיחתם  ו/או מנהל הכספים  )הצהרה  מנכ"ל 

 :  מטעם המציע(
    

וחותמת של   תימהשם ח
 המציע/חבר במציע

 חתימה וחותמת עו"ד  תאריך
 

 תאריך

בשם     החתומים  כי  בחתימתי  מאשר  הריני 
מטעמו,   חתימה  מורשי  הינם  במציע  המציע/חבר 
ורשאים לחייב אותו בכל עניין הקשור ו/או הנוגע  

בחתימתי כי החתומים בשם  למכרז. הריני מאשר  
אמת וכי יהיו  המציע הוזהרו על ידי להצהיר את ה

ן,  צפויים לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשו כ
על  בפני  חתמו  כאמור  אותם  שהזהרתי  ולאחר 

 תצהיר זה. 
 אם המצהיר הינו אדם פרטי ולא תאגיד:  

    
 חתימה וחותמת עו"ד  תאריך שם + חתימה

 
 תאריך

ידי הריני     על  הוזהר  החתום  כי  בחתימתי  מאשר 
יהיה וכי  האמת  את  לעונשים    להצהיר  צפוי 

הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, ולאחר שהזהרתיו 
 כאמור חתם בפני על תצהיר זה.
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 נספח ח'
 תצהיר המשתתף בדבר הזמנות עבודה חתומות 

 
_______ הח"מ  ת"ז  ___ אני  בעל/ת    :תפקיד__________,  _______________,  

 בזאת בכתב, כדלקמן: ר/ה מצהי       _________________________________________
אני עושה תצהירי זה בשם  ______________ ח.פ./ת.ז. ___________ שאני מוסמך לחתום   .1

  (. הקבלן –להלן ולהצהיר בשמו ) 
עבודה/שירותים   .2 בגין  תמורה  כל  לו  תשולם  לא  וכי  לתמורה,  זכאי  לא  הוא  כי  לקבלן,  ידוע 

מו ע"י  כדין  חתומה  עבודה  הזמנת  קבלת  ללא  של  שבוצעו  החתימה  ראש  העירייהרשיי   :
 עירייה. בצירוף חותמת  העירייה  ית, גזברהעירייה

ללא קבלת הזמנת עבודה    , העירייהככל שהקבלן ביצע עבודה ו/או שירותים ו/או התחייב בשם   .3
קבלת  חתומה כדין, כאמור לעיל, לא תטען כל טענה בדבר אי תשלום בגין ביצוע העבודה ו/או  

 השירותים.
יה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי ו/או תמורה בגין מתן עבודה  , כי לא תה ידוע לקבלן .4

 , מראש ובכתב,נת עבודה חתומהשירותים אשר סופקו וניתנו על ידו שלא עפ"י הזמקבלת  ו/או  
 כדין.  העירייהע"י מורשיי החתימה של 

תאגיד/שותפות  א הינו  המצהיר  מנכם  ו/או  יו"ר  ע"י  תיחתם  זו  הכספים   )הצהרה  מנהל  ו/או  "ל 
 :  מטעם המציע(
    

שם חתימה וחותמת  
של המציע/חבר  

 במציע

 חתימה וחותמת עו"ד  תאריך 
 

 תאריך 

מאשר     בשם  הריני  החתומים  כי  בחתימתי 
חתימה   מורשי  הינם  במציע  המציע/חבר 
מטעמו, ורשאים לחייב אותו בכל עניין הקשור  
  ו/או הנוגע למכרז. הריני מאשר בחתימתי כי

החתומים בשם המציע הוזהרו על ידי להצהיר  
את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים  
בחוק, אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם  

 כאמור חתמו בפני על תצהיר זה.
 

 אם המצהיר הינו אדם פרטי ולא תאגיד:  
    

 חתימה וחותמת עו"ד  תאריך  שם + חתימה 
 

 תאריך 

די  כי החתום הוזהר על יהריני מאשר בחתימתי    
לעונשים   צפוי  יהיה  וכי  האמת  את  להצהיר 
ולאחר   כן,  יעשה  לא  אם  בחוק,  הקבועים 

 בפני על תצהיר זה. שהזהרתיו כאמור חתם 
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 'טנספח          

 תצהיר בדבר היעדר תאום
  _______________ ת.ז.   __________________________ הח"מ  תפקיד: אני 

עם  ___________,_________________________ זה בקשר  כדין לחתום על תצהיר  מוסמך 
)להלן:    ____________________________ למכרז  "המציע"או  "הקבלן"  הצעת   )24/21  

 (, מצהיר בזאת כדלקמן: "המכרז")להלן:  עבודות שיפוץ מרכז הפעלה בחירום
 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המציע.  .1

 
המו  .2 בהצעתהמחירים  למכרז    פיעים  ללא  המציע  עצמאי,  באופן  המציע  ידי  על  הוחלטו 

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

המחירים בהצעת המציע למכרז לא הוצגו בפני גורם אשר מציע הצעות למכרז או מי אשר יש  .3
 לו את הפוטנציאל להציע הצעות למכרז. 

 
 מלהגיש הצעה למכרז. אחר  בניסיון להניא מתחרההמציע לא היה מעורב  .4

 
המציע לא היה מעורב בניסיון לגרום למציע אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת   .5

 המציע למכרז.
 

 מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא. לא  המציע .6
 

כלשהו עם  קבות הסדר או דין ודברים  הצעת המציע למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בע .7
 מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.

 
 אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.  .8

)הצהרה זו תיחתם ע"י יו"ר ו/או מנכ"ל ו/או מנהל הכספים   אם המצהיר הינו תאגיד/שותפות  
 :  מטעם המציע(

    
ת  שם חתימה וחותמ
  של המציע/חבר 

 במציע

 חתימה וחותמת עו"ד  תאריך 
 

 תאריך 

בשם     החתומים  כי  בחתימתי  מאשר  הריני 
חתימה   מורשי  הינם  במציע  המציע/חבר 
מטעמו, ורשאים לחייב אותו בכל עניין הקשור  
ו/או הנוגע למכרז. הריני מאשר בחתימתי כי  
החתומים בשם המציע הוזהרו על ידי להצהיר  

לעונשים הקבועים  יו צפויים  את האמת וכי יה
בחוק, אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם  

 כאמור חתמו בפני על תצהיר זה.
 אם המצהיר הינו אדם פרטי ולא תאגיד:  

 חתימה וחותמת עו"ד  תאריך  שם + חתימה 
 

 תאריך 

הריני מאשר בחתימתי כי החתום הוזהר על ידי    
לעונשים   צפוי  יהיה  וכי  האמת  את  להצהיר 

ולאחר  קה כן,  יעשה  לא  אם  בחוק,  בועים 
 שהזהרתיו כאמור חתם בפני על תצהיר זה. 
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   'יאנספח 
 קבלן  המלצה ל טופס

 לצורך בדיקת עמידה בתנאי סף בנוגע לניסיון מקצועי מוקדם 
 

 להוכחת עמידה בתנאי סף.  בנוסח המחייבמרשויות מקומיות המלצות  3לפחות * על המציע לצרף 
 שראל בע"מ תיחשב כרשות מקומית אחת.חברת נתיבי י-" "רשויות מקומיות 

 
אשר הייתה לו נגיעה ישירה לקבלת העבודות    ,בעירייהידי גורם בכיר  -** טופס ההמלצה ייחתם על 

 המלצות שלא ייחתמו, כאמור, לא יילקחו בחשבון.    .מהקבלן
 

 _________ תאריך: 
   

            לכבוד
 באר יעקב  תעיריי

     
     ג.א.נ., 

 הקבלן ________  ע"י אספקה והתקנה של תמרורים ושילוטאישור בדבר ביצוע עבודות הנדון: 
 

מבצע עבורנו  _________________________________  קבלן הננו מאשרים בזה כי ה  .א
 : את העבודות הבאות

 
 ____________________________________________________________________

____________ ________________________________________________________
 ____________________________________________________________________

____________________________  _______________________ _________________ 
 

שם המזמין:  
__________________________________________________ ______________ 

כתובת המזמין:  
 ______________________________________________________________ 

 ________________________________ לטלפון: _________________________ דוא" 
 

 (:*הקף/סמן בהתאם)  לעבודה/ות שביצע עבורנו הקבלןלהלן חוות דעתנו המקצועית ביחס   .ב
 

     אמת המידה 

איכות טיב ו
 העבודה

 גבוהה  
 

 טובה מאוד  
 

 טובה  
 

   מספקת
 

 עומד בלו"ז   עמידה בלו"ז 
 

 עומד חלקית  
 

 חורג מלו"ז  
 

היענות לדרישות 
תיקון/שינויים  

ללא העלאת  
 טענות ודרישות

 לא נענה  נענה חלקית  נענה 

יחסי עבודה מול  
 המזמין

 טובים מאוד  
 

 טובים  
 

   מספקים
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 התרשמות כללית:   .ג
  ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________ 

 
( תביעות משפטיות תלויות  *מחק את המיותר)  יש / איןאשרים בזה כי למציע/ה הנ"ל  הננו מ .ד

 ועומדות כלפינו. 
 

 __ ________ )שם מלא + תפקיד(: ______________________ הממליץפרטי 
   _________ חתימה + חותמת: ___________________________________

                                                      _____________________לפרטים נוספים: _____________________ 'טל
 תאריך: ___________________________ 

 
 

ידי גורם בכיר בגוף הציבורי מזמין העבודות, אשר הייתה לו  -טופס המלצה זה ייחתם על
ו, כאמור,  ייחתמנגיעה ישירה לקבלת העבודות מהקבלן )חתימה + חותמת(. המלצות שלא  

 לקחו בחשבון לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף. ילא י
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 מך ג'מס
       לכבוד 

 עיריית באר יעקב 
     1מרח' ז'בוטינסקי 

     באר יעקב 
 ג.א.נ.,

 :  32/21מכרז פומבי מס'  –טופס הצעת מחיר, הצהרות והתחייבויות 
 אספקה והתקנה של תמרורים ושילוט

 
_, תפקיד __________________ מצהיר/ים בזאת, כי _________________ אני/ו הח"מ   .1

לאחר שבחנתי/נו לעומק והבנתי/נו את כל התנאים למכרז, החוזה, המפרט/ים הטכני/יים, כתב 
הפרטיםכניותוהת,  הכמויות ולאחר    ,  ומצורפים(,  )ככל  אליה  והמצורפים  המכרז  בחוברת 

(, ובדקתי/נו אותו,  העבודות  –לן  ות מושא המכרז )להשביקרתי/נו במקום שנועד לביצוע העבוד
ולאחר שנודעו לי/נו, בעקבות בירורים שערכתי/נו, כל הפרטים הנוגעים לביצוען של העבודות  
לתנאים   בקשר  המכרז  ובתנאי  בהוראות  שצוינו  בפרטים  עיון  לרבות  לביצוען,  והאפשרויות 

מציע/ים הנני/ו  והאילוצים,  המגבלות  העבודות,  העב   באתר  את  לבצע  במחירים  בזאת  ודות 
והחתום על ידי/נו, המהווה את הצעת המחיר שלי/נו כחלק בלתי נפרד    בהצעתנוהמפורטים  
 מטופס זה.  

 
סמך  .2 על  זו  הצעתי/נו  והגשתי/נו  ותנאיו  המכרז  מסמכי  כל  את  היטב  והבנתי/נו  קראתי/נו 

כל תבבדיקתי/נו את מסמכי המכרז ובירורים שערכתי/נו   יעה  ואהיה/נהיה מנוע/ים מלהציג 
ו/או דרישה שתתבסס על אי ידיעה ו/או אי הבנה של תנאי המכרז ומסמכיו או כל חלק מהם  
מוצהר   והוראותיו;  המכרז  תנאי  כנגד  טענה  וכל  כאלה  טענות  על  מראש  מוותר/ים  ואני/נו 

ים הכלולים בחוברת  ומוסכם בזאת, כי אני/ו מקבל/ים על עצמי/נו את כל ההתחייבויות והתנא
 הסתייגות. המכרז ללא כל 

 
כאמור   .3 בדיקותיי/נו  סמך  על  זאת  הצעתי/נו  את  ביססתי/נו  אני/ו  כי  בזאת,  ומוסכם  מוצהר 

דלעיל ועל כן אהיה/נהיה מנוע/ים מלהציג כל תביעות או דרישות שתתבססנה    2-ו   1בסעיפים  
איזה מן המסמכים הנ"ל ואני/ו  על כל טענות של אי ידיעה ו/או אי הבנה של תנאי המכרז או  

 תר/ים מראש על כל טענות כאלה. מוו
 
תמורה   .4 ומהווה  דעתי/נו  את  מניחה  בהצעתי/נו  הנקובה  התמורה  כי  ומצאתי/נו,  בדקתי/נו 

כי מחירי   והוגנת עבור התחייבויותיי/נו מושא מכרז זה. עוד אני/ו מאשר/ים,  מלאה, שלמה 
והמחירי הכמויות  ברשימת  הכלולים  ישתהיחידה  לא  סופיים,  הינם  בהצעתי/נו  והם  ם  נו, 

כוללים את כל ההוצאות, בין המיוחדות, בין הכלליות ובין האחרות, מכל מין וסוג, הכרוכות  
ביצוע   באתר  העבודה  תנאי  דרישות  המכרז,  מסמכי  לדרישות  בהתאם  העבודות,  בביצוע 

יג שום תביעה או טענה  העבודות, ובהתאם לכל המסמכים המצורפים להצעתי/נו זו וכי לא א/נצ
ה, או אי ידיעה של תנאי ההסכם או של כל אחד מהמסמכים הקשורים להסכם או  בשל אי הבנ

 של מסמכי ההצעה. 
 

אני/ו מצהיר/ים ומתחייבים, כי במועד הגשת ההצעה ובמהלך כל ביצוע העבודות בידינו יש את  .5
קבלני הנדרש, כוח האדם, כלי  הידע, המומחיות, הרישיונ/ות, ההיתר/ים, האישור/ים, הסיווג ה

הציודהרכב הריהוט,,  מושא    ,  העבודות  של  ביצוען  לשם  הדרושים  והניסיון  החומרים,  ו/או 
מכרז זה כדין, וכי הצעתנו זאת הינה בגדר הסמכויות, הכוחות והמטרות שלנו עפ"י מסמכי  

 ידי הגופים המוסמכים במציע. - היסוד שלנו, וכי הגשתה אושרה על
 

על ידי/נו אך ורק באמצעות מי שמורשה לבצען    ים ומאשר/ים, כי העבודות יבוצעו/ אני/ו מצהיר .6
 פי כל דין, מנוסה ומיומן. -על
 

אני/ו מצהיר/ים כי הצעה זאת מוגשת בתום לב וללא כל קנוניה, קשירת קשר או חבירה בחוזה   .7
 עם כל מציע אחר לאותו מכרז.



 
 באר יעקב  עיריית

 :    32/21פומבי מס'מסגרת מכרז 
 ושילוט  תמרוריםאספקה והתקנה של  

  לעיל אשרת בזאת, כי קראנו,  הבנו ואנו מסכימים לאמורחתימתנו מ
 ( + תאריך  חותמת+  ___________________________)חתימה 

 59מתוך  31עמוד 

 
                                   

 
דעת  )שבעה( ימים מיום קבלת הו  7בתוך  אם הצעתי/נו זאת תתקבל, אני/ו מתחייב/ים בזאת   .8

הזכייה למסור בידיכם את כל המסמכים כנדרש במסמכי המכרז )אישור קיום ביטוחים, ערבות  
 ביצוע(. 

 
הנני/ו מצהיר/ים, כי כל האמור בהצעתי/נו על נספחיה הינו אמת, וכי הנני/ו עומד/ים בתנאים   .9

 במכרז זה.הנדרשים במסמכי המכרז באשר לתנאים להשתתף 
 

ואינ .10 זו היא בלתי חוזרת  ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה לתקופה של  הצעה  שלושה  ה 
פי דרישתכם אאריך/נאריך את  -( יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. על3)  חודשים

 תוקף ההצעה לתקופה נוספת, כפי הנדרש על ידכם, לשם השלמת הליכי המכרז ובחירת זוכה.  
 

דעתכם הבלעדי, כל הוכחה שתראו לנכון    סכים/מים לכך שתדרשו ממני/ו, עפ"י שיקול הנני/ו מ .11
מושא מכרז זה, ניסיוני/נו ורמת/נו המקצועית, ו/או בדבר   לביצוע העבודותבדבר כשירותינו  

של   ואימות  בדיקה  לצורך  מבוקרים  כספיים  דו"חות  הצגת  לרבות  הפיננסית,  איתנותנו 
יי/נו ו/או לאנשי קשר  מסגרת מסמכי המכרז ו/או כי תפנו ללקוחותידינו ב -ההצהרות שניתנו על

פי בחירתכם, לשם קבלת מידע בקשר לכל העניינים האמורים לעיל ולכל מידע אחר  -אצלם, על
 שהוא רלוונטי להצעתי/נו למכרז.

 
פי שיקול דעתכם, להחליט שלא לדון ו/או  - ידוע לי/נו ואני/ו מסכים/מים, כי תהיו רשאים, על .12

היה ניסיון רע עמי/נו בכל הקשור לעבודות שבוצעו    לעירייהלקבל ו/או לבחור בהצעתי/נו אם    לא
על ידי/נו ובין היתר, בקשר עם עמידה בלוח זמנים, טיב ביצוע עבודות פיתוח ו/או השלמתן ו/או  
הצעה   לפסול  רשאים  תהיו  כן  בהתחייבויותי/נו.  עמידתי/נו  אופן  אמינותי/נו,  ביצוע,  גמר 

קשר כזה ו/או אם מצאתם כי קיים קשר   ה בתאום עם מציעים אחרים אם יוכח לכאורהשהוגש
מוקדם בין המציעים, ובכלל זה קשרי בעלות בין המציעים, קשרים בין חברות אחיות, קשרים  

 בין חברות בנות וכיוצ"ב ו/או אם קיים חשש כי ההצעה תכסיסנית. 
 

  קיים איזה מהתחייבויותיי/נו כאמור, תהיו אם לא אמלא/נמלא אחר הצעתי/נו או לא אקיים/נ .13
אחר   סעד  מכל  לגרוע  ומבלי  מוקדמת  הודעה  למתן  או  להסכמתי/נו  להזדקק  מבלי  רשאים, 

על לכם  על-הנתון  ו/או  המכרז  מסמכי  המצורפת  - פי  המכרז  ערבות  את  לחלט  דין,  כל  פי 
ם להיגרם לכם  להצעתי/נו וזאת, כפיצויים קבועים ומוערכים מראש לנזקים והפסדים העלולי

 עקב כך.  
 

 נון החברה ומטרותיה ואין מניעה להשתתף במכרז. ההצעה תואמת לתק .14
 

מפורשות   .15 נקבע  בתנאי המכרז, אלא אם  הנתונה להם  המשמעות  תינתן  זה  בטופס  למונחים 
 אחרת.
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   המכרז מחירון
 :  )לפני מע"מ( להלן מפרט עבודות המכרז והמחירים המרביים של כל סעיף .16

 

 תיאור העבודה 

קסימום בשקלים  מ מחיר 
 שים  חד 

 )לפני מע"מ( 

 100 מ"מ   1.5עובי   EGP 60/40אספקת תמרור/שלט מ.א מסוג 

 65 מ"מ   1.5עובי   EGPאספקת תמרור עירוני מ.א מסוג 

כולל שורת כיתוב/מספר )כדגומאת     EGאספקת תמרור מ.א מסוג  
 מ"מ 1.5נכה עם מספר( עובי 

95 

 100 439אספקת תמרור מסוג 

 20 '' +ברגים 3מערכת חיבור 

 90 מ"מ  2מ' לתמרורים עובי  3אספקת עמוד 

 60 מ"מ   2מ' לתמרורים עובי   1.5אספקת עמוד 

 80 ס"מ )לפי הקיים ביישוב(  75אספקת עמודון גמיש 

 280 מחסום )לפי הקיים ביישוב(   -ס"מ   75עמודון מתכת אספקת 

 450 100אספקת מראה פנורמית קוטר 

 4 אספקה שרוול אנטי גרפיטי )בודד( 

 3 התקנת שרוול אנטי גרפיטי בודד 

 20 ממ(  75מטר רוחב  200אספקת סרט סימון אדום לבן )

 280 כתום  - אספקת מחסומי גדר פלסטיק 

 10 ק"ג   25אספקת שק חול ים 

 25 ליטר  4 –לפחות  32%אספקת חומצת מלח בריכוז של 

 120 ליטר   5אספקת טריפנטין  

 500 ליטר   18ם/צהוב/שחור/אפור אספקת צבע כביש ייעודי כחול/לבן/אדו
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 70 ק"ג    20אספקת שק אספלט 

 70 לבן/אפור/צבע   –ק"ג  50אספקת שק מלט 

 80 ס"מ   75גובה  – אספקת קונוסים 

 700 ס"מ חד כיווני 90והתקנת מחסום דוקרנים אספקה 

 180 ס"מ  50אספקה והתקנת פס האטה  

 450 אספקה והתקנת עיני חתול )מחיר לבודד עם עבודה( 

 1800 מטר   3אספקה והתקנת תמרור סולארי + עמוד 

אספקה והתקנה שלט רחוב רגיל דו כיווני מ.א כולל עמוד בעל פרופיל  
מ"מ( ומסגרת גובה    2)עובי    6005מגלוון וצבוע ראל  מרובע,    80/80

 מטר  4

 )לפי הקיים ביישוב( 

1,500 

כיווני מ.א כולל עמו -אספקה והתקנת שלט רחוב דו כנפי   ד בעל  דו 
מ"מ( ומסגרת    2)עובי    6005מרובע, מגלוון וצבוע ראל    80/80פרופיל  

 מטר  4גובה 

 )לפי הקיים ביישוב( 

1,800 

 400 דו צדדי רב עוצמה, מ.א  +מסגרת  80/40אספקת שלט רחוב 

 3000 אספקה והתקנת שלט רחוב סולארי כולל עמוד )לפי הקיים ביישוב( 

 480 מטר )כולל(   3+ עמוד   100אספקה והתקנת מראה פנורמית קוטר 

יישור עמוד כולל ביטון או כל דבר נדרש  /התקנת תמרור על עמוד קיים
 )לא כולל התמרור( 

50 

מ'.  1.5מ על    1אספקה והתקנת שלט "כללי התנהגות בגינה" גודל  
 עמודים מגלוונים מרובע צבוע ראל והתקנה  2כולל 

3000 

אדום עם חייכן כדוגמאת  /אספקה והתקנת מד מהירות דו ספרתי ירוק 
 ECOדגם 

10500 

חציה,   מעבר  )כיכר,  ביישוב  כדוגמא  מואר  תמרור  והתקנת  אספקה 
 בדרך וכו..( כולל התקנה עם עמוד עצור, ילדים 

1100 

 150 הסרה ופינוי עמוד/עמודון/מחסום קיים והחזרת הריצוף 
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בטיחות   מעקה/גדר  והתקנת  ולפי    2אספקה  סער  דגם  כדוגמא  מ' 
 ביישוב  הקיים 

330 

אירועים אפור צבוע בתנור מגלוון עם לוגו    200*110גדר מחסומית  
 עירייה חתוך בלייזר 

270 

 150 עמודון/מחסום בלבד / התקנת עמוד

חסימה    עמודון  והתקנת  מנעול    75אספקה  עם  נשלף/נופל    – ס"מ 
 מתכת  )אפור( 

380 

 150 שלט  /מטר + תמרור   1.5התקנת עמוד בגובה 

 180 מטר + תמרור  3בגובה   התקנת עמוד

 

לב:   ביצוע    נוספת   הוצאה   וכל אספקה  ו  הובלה  כוללים המחירים  לתשומת  לצורך 
 , למעט מע"מ. שלא צוינה בהקשר לעבודות אלו העבודות

 
  מס'  פומבי  לשם מתן הצעה במכרז  הנחוציםבחנתי את כל הפרטים  ו  שבדקתיאני הח"מ, לאחר   .17

ו  32/21 ולהתקנה של תמרורים  ש  ,(המכרז-)להלן  שלטי רחובלאספקה  עיינתי לאחר    קראתי, 
בשלמותן    עבודות המכרז, מתחייב בזה לבצע את  הוראותיו ותנאיומסמכי המכרז    את   והבנתי

  בניכוי אחוז ההנחהו    כמפורט לעיל, בתוספת מע"מ,  מחירי המכרזבולשביעות רצונכם המלא  
  .  כנקוב בהצעתי, כדלהלן

 במחירון. הסעיפים כלל  על   באופן אחידיחול  ידי-על המוצע  אחוז ההנחהידוע לי, כי 
 ספרות אחרי הנקודה העשרונית.  הנחה עגול, ללאנא לציין אחוז *
 

אחוז הנחה  
המוצע על  

מחירון 
 המכרז

 %  ______ 
 

 ש״ח  במילים: _______________________
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 הריני לאשר את ההצעה בחתימתי:   .18
 

    
שם חתימה וחותמת  

של המציע/חבר  
 ציעבמ

 חתימה וחותמת עו"ד  תאריך 
 

 תאריך 

כי     בחתימתי  מאשר  בשם  הריני  החתומים 
חתימה   מורשי  הינם  במציע  המציע/חבר 
מטעמו, ורשאים לחייב אותו בכל עניין הקשור  
ו/או הנוגע למכרז. הריני מאשר בחתימתי כי  
החתומים בשם המציע הוזהרו על ידי להצהיר  

הקבועים    את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים
בחוק, אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם  

 בפני על תצהיר זה.כאמור חתמו 
 אם המצהיר הינו אדם פרטי ולא תאגיד:  

 חתימה וחותמת עו"ד  תאריך  שם + חתימה 
 

 תאריך 

הריני מאשר בחתימתי כי החתום הוזהר על ידי    
לעונשים   צפוי  יהיה  וכי  האמת  את  להצהיר 

ל אם  בחוק,  ולאחר  הקבועים  כן,  יעשה  א 
 שהזהרתיו כאמור חתם בפני על תצהיר זה. 
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 הסכם 
 

 2021שנת  ב  _____  חודשב  ____  שנערך ונחתם בבאר יעקב ביום
 

 500225305  מס' מזהה ,באר יעקב ת  עיריי בין:                          
 :החתימה  יבאמצעות מורשי        

 ניסים גוזלן, ראש העירייה  (1
 ין, גזברית רו"ח מירי לו (2

  , באר יעקב2מרח' ז'בוטינסקי 
  ("ו/או המזמין העירייה" –)להלן 

 מצד אחד  
 
 

     _____ח.פ. ____  _________________ לבין:                      
 ___ ___________________כתובת___        
 י החתימה:י באמצעות מורש      

 שם_________ ת.ז_________  .1
 ______ שם_________ ת.ז___ .2

 ________;  __טלפון___________; פקס__     
 :_______________ דוא"ל      

 ("הספק" –)להלן        
 

 מצד שני 
 

 
ו/או  לאספק  32/2021מכרז פומבי מס'    פרסמהוהעירייה   הואיל: שלטי רחוב ה של תמרורים 

 (;"העבודה" -; להלן  "המכרז" -עבור העירייה )להלן 
 

ויזכה במכרז הוא מתחייב הגיש    ספק וה והואיל: ולפיה במידה  הצעה בהתאם לתנאי המכרז, 
ול עבודות  בלאו  / בצע  המכרז,  במסמכי  המתוארים  המוצרים  את   הנחה  אחוזי ספק 

 המפורטים בהצעתו, ולפי דרישות המכרז ותנאיו; 
 

אימים הצהיר כי יש לו ידע, נסיון, כח אדם מקצועי, כלי רכב, ציוד  וכלים מת   והספק והואיל:
 הדרושים לביצוע העבודה; 

 
, וראש ספקוועדת המכרזים בהחלטתה מיום _______ המליצה על קבלת הצעתו של ה והואיל:

 העירייה אישר ביום ________, את ההמלצה, והעירייה קיבלה את ההצעה; 
 

 ;ים תב"ר + שוטףוההוצאות הכרוכות בביצוע הסכם זה מאושרות בסעיפים תקציבי והואיל:
 

 רצון הצדדים להסדיר ביניהם את תנאי ההתקשרות לפי המכרז. וב והואיל:

 אי לזאת הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן :

 מבוא והגדרות: -פרק א' 
 
המבוא להסכם זה ומסמכי המכרז מהווים חלק מהותי ובלתי נפרד מהסכם זה ויש לקראם  .1

 יחד הימנו. 

 :כדלהלן הינם  החוזה נספחי
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 ;אוטונומית בנקאית בותער  נוסח   -  'א נספח

 ; ביטוחים קיום על אישור     -'ב נספח

 . הספקחשבון בנק של  פרטי  -'ג נספח

 הוראות בטיחות;    -נספח ד'

 טוהר מידות ;   הימנעות מניגוד עניינים ושמירה על הצהרה בדבר     -נספח ה' 
 
  תאמהסתירה או אי ה במקרה של מחלוקת בדבר פרשנות הוראות המסמכים או במקרה של   .2

יכריע בהן    -כלשהם בין הנספחים השונים או בין הוראות מקבילות הנכללות באותו נספח  
המנהל, כהגדרתו בהסכם, מטעם העירייה מקומית. החלטת המנהל בעניין זה תינתן בהתאם  

 סופית ומחייבת.  לשיקול דעתו הבלעדי ותהיה 
 

 :והתחייבויות הספק  מהות ההתקשרות -פרק ב' 

 
מהספק, והספק מתחייב למכור ולספק לעירייה, בהתאם לתנאי המכרז, את   העירייה תרכוש .3

ועפ"י   המכרז,  מסמכי  בשאר  לאמור  ובהתאם  בהצעתו,  המתוארים  והחומרים  המוצרים 
 הוראות הסכם זה ושאר הוראות הדין, ובכפוף לאמור להלן:

 
והחומרים .א המוצרים  את  יספק  ההתק  הספק  עבודות  את  יבצע  במחירים  נהו/או   ,

המכרז,   בכתב פורטים  המ במסגרת  בהצעתו  שהציע  ההנחה  שיעור  ובניכוי  ההצעה 
וכראות  ו העירייה  צרכי  לפי  העירייה,  ע"י  לו  שיימסרו  בהזמנות  שיצויינו  בכמויות 

באתר עליו    עיניה. מובהר ומוסכם כי כל העלויות הכרוכות בהובלת הטובין ובפריקתם 
 בלבד.  ספקהתורה העירייה יחולו על חשבון 

 
 הסכםאו  /ו  דין  כל  פי  על  הנדרשים  וההיתרים  הרישיונות   כל  של  לקיומם  דאגפק יהס .ב

 . עסק  רישיון לרבות, זה הסכם פי על  והחומרים המוצרים אספקת  לצורך
 
הספק יספק את המוצרים והחומרים במחסן העירייה ו/או בבניין העירייה ו/או בכל   .ג

ו/או  מקום אחר בתחום העירייה, לפי הנקוב ב   כל ב  "י הוראות העירייה. עפהזמנות 
העבודה   .העירייה  נציגי  עם  האספקה  מועד  את  הספק  יתאם  מקרה שהזמנת  ככל 

כוללת דרישה להתקנת המוצר, יבצע הספק אף את התקנתו של המוצר על פי כל תקן  
 ו/או דרישות היצרן, לשביעות רצון המנהל.

 
ת .ד ההזמנה,  תאריך  והמוצרים,  החומרים  סוגי  יצויינו  הזמנה  ומקום  בכל  אריך 

 עד. , והספק ימלא אחר תנאי ההזמנה במדוייק ובמוו/או ההתקנה ההספקה 
 
  את   להחתים   הספק  ידאג ,  העבודה  בהזמנת  הכלול  הציוד  התקנתו/או    אספקת  לאחר .ה

 . והותקן  סופק אשר הציוד   את המפרטת המשלוח תעודת על  העירייה נציג
 
ה  הספק .ו מהיום  יאוחר  לא  המנהל  לידי  חודש  5-יעביר  כל    לכל  בדבר  מפורט  דו"ח 

הטובין,   פרטי  בפירוט  הקודם,  הקלנדארי  החודש  במהלך  ידו  על  שסופקו  הטובין 
על   יוגש  הדו"ח  הסכומים.  וריכוז  אספקה  מקום  פרט,  לכל  קובץ גם  כמויות  גבי 

EXCEL  לדוא"ל עליו יורה המנהל . 
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ונים  ותו מלאי שוטף של תמרורים, מראות, עמודים, עמוד הספק מתחייב להחזיק ברש  .ז
 לפחות בכל זמן נתון.   10ו/או המוצרים הנקובים במחירון המכרז בכמות של  

 
ימי עבודה ממועד    7הספק מתחייב לספק את המוצרים ו/או לבצע את ההתקנות תוך   .ח

 קבלת הזמנת עבודה.  
 

היישוב, כגון שילוט מסוים,  במקרה והעירייה תזמין פריט אשר דורש התאמה לצרכי  .ט
ימי עבודה   14יצור מיוחד עבור העירייה, זמן האספקה יהא תוך  שלט רחוב אשר דורש י

 ממועד קבלת הזמנת עבודה.  
 

של   .י ובכתב  מראש  בהסכמה  תתאפשר  החוזה  ביצוע  לצורך  משנה  קבלן  העסקת 
הקבלן אישור  ולאחר  ואושרה  העירייה  היה  עניינים.  ניגוד  בדיקת  לרבות  העסקת  , 

 יות מכוח החוזה תיוותר על הספק. קבלן משנה, מלוא האחריות למילוי ההתחייבו

 

לספק בלעדיות באספקת הטובין ו/או בביצוע העבודות    אין , כי  בזאת  מובהר ומודגש .יא
העירייה.   הליכים  עבור  לערוך  ו/או  בעצמה  העבודות  את  לבצע  רשאית  העירייה 

לקבל הצעות  נוספים לפנות  כגון  כל טענה    מחיר,,  ולספק לא תהא  לרכישת הטובין 
 בעניין זה.   כלפי העירייה 

 
במפרטים,  .4 לאמור  ובהתאם  מעולה  ובאיכות  בטיב  והחומרים  המוצרים  את  יספק  הספק 

 - בתכניות ובשאר מסמכי המכרז, ובכלל זה 
 
בתקן   .א העומדים  וחומרים  מוצרים  יספק  בחוק ה הספק  כמשמעו  הרשמי,  ישראלי 

 , ובהתאם לדרישות התקן המופיעות במסמכי המכרז. 1953 -התשי"ג התקנים,  
 
שם  .ב תו תקן,  הנושאות  באריזות מקוריות  ארוזים  יהיו  לעירייה  שיסופקו  המוצרים 

היצרן, סימון הכמות והקיבולת, וכן יצורפו הוראות שימוש ומסמכים המעידים על  
תעודת אחריות   וכן  ותכונותיו,  סוגו, תאורו  ו/או   ימיד טיב המוצר,  הרשמי  היבואן 

 אצל היבואן הרשמי.  כמקובל ובתקופה   בהיקףגורם מוסמך על ידו 
 

דוגמאות   .ג חשבונו,  על  לעירייה,  לספק  הספק  מתחייב  לעיל,  מהאמור  לגרוע  בלי 
 מהחומרים והמוצרים המתוארים במסמכי המכרז, לפי דרישת העירייה. 

 
 תקופת ההסכם: .5

 
מורשיי  חודשים, החל ממועד חתימת    36  -העבודה הינה ל לביצועתקופת ההתקשרות   .א

 (."תקופת ההתקשרות" - )להלן  וזהעל הח   החתימה של העירייה
 
להאריך    העירייה .ב הזכות  לעצמה  לאת  שומרת  של    2- החוזה  חודשים    12תקופות 

אחת כל  )להלןנוספים  חלקה  או  כולה  הארכה"  -,  תקופת ("תקופת  מקרה,  בכל   .
 בהארכת   רצונה  על   תודיע   העירייה  חודשים.  60ההתקשרות לא תעלה על תקופה של  

. לעירייה קיימת האופציה  המקורי  החוזה   תקופת  תום  לפני  יום  60,  לספק  ההתקשרות
 הבלעדית לקבוע באם להאריך את ההסכם כמפורט בהסכם זה.

זה, בכפוף לשינויים שהתחייבו  הארכה יחולו על הצדדים כל הוראות הסכם    בתקופת .ג
הספק   ידאג  ההסכם  הארכת  על  ההודעה  קבלת  עם  מיד  ההסכם.  הארכת  מעצם 

ערבויות הבנקאיות, אישורי הביטוח ו/או פוליסות הביטוח וכל  להארכה ו/או חידוש ה 
 מסמך אחר הטעון הארכה ו/או חידוש. 
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ק בכתב על רצונה להאריך את תקופת החוזה, החוזה יסתיים ספלא הודיעה העירייה ל  .ד

 במועדו או במועד הסיום שיצויין במסמך התקופה המוארכת, לפי העניין.  

  
קופות ההארכה תהא העירייה רשאית, על פי שיקול  תההתקשרות ו/או  תקופתבתום  .ה

  ם חודשים נוספי   3- כמידת הצורך, להאריך את תקופת ההתקשרות בודעתה הבלעדי  
הספק מתחייב להתקשר בנספח  , וזאת עד לתחילת עבודתו של קבלן חדש.  או יותר

 הארכה כדי להבטיח העברה "חלקה" בין הספקים.  
 

, או לפי  העבודה  בהזמנותתאם למועדים שייקבעו  הספק יתחיל ויסיים את העבודה בה .ו
 . המנהלהוראות 

 
, ישלם הספק  העבודה  ובהזמנותבמידה ולא יעמוד הספק במועדים הקבועים בחוזה   .ז

סעד   מכל  לגרוע  ומבלי  בחוזה,  כמפורט  והכל  מראש,  ומוסכמים  מוערכים  פיצויים 
 הנתון לעירייה לפי הדין ו/או ההסכם. 

 
מקום אחר בחוזה זה, רשאית העירייה בכל עת, מכל סיבה  על אף האמור לעיל ובכל   .ח

שתיראה לה גם שלא מחמת הפרת החוזה או פגם שנתגלה בו, להביא חוזה זה, כולו  
לספק   ידי הודעה בכתב אשר תינתן  על  גמר,  לידי  הובא    60או מקצתו,  יום מראש. 

י החוזה  התמורה המגיעה לו על פ  החוזה לידי גמר כאמור, תשלם העירייה לספק את
הפסקת    עד בגין העבודות אשר ביצע בפועל לשביעות רצונו המלא של המנהל עד למו

ביצוע העבודות כמופיע בהודעת העירייה, בניכוי כל הכספים אותם העירייה זכאית 
לקזז ו/או להפחית בהתאם לחוזה ו/או בהתאם לכל דין. כנגד קבלת התמורה הנ"ל,  

טענות ו/או תביעות ו/או דרישות בגין נזקים    יים, לא תהיינה לספק כללאחר הניכו 
עבור   ותשלום  רווחים  ואובדן  במוניטין  פגיעה  עבור  כולל  לו,  שנגרמו  הפסדים  ו/או 

המוצרים    הציוד העבודה  בפועל  סופקו  טרם  אך  שהוזמנוו/או  מהפסקת  כתוצאה   ,
  והבאת החוזה לידי גמר כאמור.

 
העירייה  , ובמהלכה  ופת ניסיוןונים להתקשרות תהווה תקהחודשים הראש  6תקופת   .ט

 .  יום בלבד 30תהא רשאית לסיים את ההתקשרות בהודעה מראש בת  
 
 ותנאי תשלום: תמורהכמויות,  .6

 
ל .א הינו  זה  של  אהסכם  רחוב    ו/אותמרורים  ספקה  המכרז. שלטי  במסמכי  כמפורט 

כמות מסוימת של טובין ו/או  מובהר בזאת, כי אין העירייה מתחייבת לרכוש מהספק 
בכלללב או  מסוים  כספי  בהיקף  עבודות  בין השאר,  צע  מותנה,  ההסכם  ביצוע  וכי   ,

כל   על  בזאת  מוותר  והספק  העירייה,  של  המימון  וביכולת  תקציביים,  באישורים 
 . הטובין המסופקים ו/או היקף העבודות  ביעה הנוגעת לכמותדרישה ו/או טענה ו/או ת

 
א .ב הכמויות  כל  את  לרכוש  מתחייבת  אינה  המפורטים  העירייה  הפריטים    במחירון ו 

של   הבלעדי  דעתה  לשיקול  בהתאם  תבוצע  בפועל  הרכישה  וכי  הספק,  ובהצעת 
 העירייה. 

 
התחייבויות הספק לפי המכרז והחוזה  תמורת אספקת המוצרים והחומרים וביצוע כל   .ג

ולשביעות רצונה של העירייה, תשלם העירייה את הסכומים שיתקבלו לפי חשבונות  
על   ראש  שיאושרו  ע"י  כדין  שנחתמו  ההזמנות  סמך  על  יערכו  ואשר  העירייה  ידי 

וה הצעתו  יתגזברהעירייה  לפי  במכרז,  לספק  שנקבעו  למחירים  בהתאם  והכל   ,
 [.תמורה""ה  -שאושרה ]להלן 
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 תנאי תשלום: 
 
 
בשלמותם,   .ד והחוזה,  המכרז  תנאי  לפי  העבודות  ביצוע  את  תמורת  העירייה  תשלם 

חש  לפי  שיתקבלו  סמך  הסכומים  על  יערכו  ואשר  העירייה  ידי  על  שיאושרו  בונות 
לפי הצעתו שאושרה ]להלן ובמכרז,  לספק ההזמנות, והכל בהתאם למחירים שנקבעו 

 "התמורה"[   –
  הכלול   והציוד   המוצרים  כל  אספקת  לאחר  ורק,  עבודה  הזמנת  כל  ביצוע  בסיום 

 – בודות שבוצעו על  עותקים בגין ע  ובשני מפורט  חשבון, יגיש הספק  העבודה  בהזמנת
כל   את  וכולל  בש"ח  נקוב  במכרז,  בהצעתו  שנקבע  המחיר  לפי  מחושב  בפועל,  ידו 

לחשבון העתק מאושר של  המיסים וההיטלים החלים, ולמעט המע"מ. הספק יצרף  
החשבון,   נשוא  העבודה   נציג   ידי   על  חתומה  משלוח   תעודת   של   העתק   וכן הזמנת 

 . יידרש   אשר אחר  ירלוונט ומסמך אישור כל וכן,  העירייה
 
או    המפקח  .ה במלואו  לתשלום,  שיאשרו  המנהל  לאישור  ויעבירו  החשבון  את  יבדוק 

התמורה שתאושר על ידי המנהל תשולם ו.  הגשת  ממועד  עסקים   ימי   3בחלקו בתוך  
 מתום החודש שבו הומצא לעירייה החשבון.  יום  45לספק בתום  

    כל סוג  סף אליהםוולא יתו  המחירים המופיעים בחוזה ההתקשרות לא יהיו צמודים .ו
במהלך   התייקרות  ההסכם.  36של  חתימת  ממועד  תבקש    החודשים  והעירייה  היה 

להתקשרות, תיזקף התייקרות על פי מדד    37    -החל מהחודש הלהאריך את ההסכם,  
 הבסיס והמדד הקובע המפורטים להלן: 

 .32/21מכרז  במועד האחרון להגשת ההצעות בהוא המדד הידוע      -     "מדד בסיס"

 המדד האחרון הידוע במועד)י( הגשת החשבון)ות(.   -"מדד הקובע" 

יובהר בזאת כי תוספת התייקרויות האמורה לעיל, ת נתן אך  ילמען הסר ספק, 
 ורק לחשבון)ות( ששירותם ניתן בתקופת ההארכה. 

 
יום    15לאחר שניתנה שהות של    (,העיכוב בתשלום מעבר למועד הנקוב בס"ק )  בגין .ז

עירייה הצמדה וריבית בהתאם לחוק פסיקת ריבית תשלם ה  פים לתיקון ההפרה, נוס
 , זאת לתקופת העיכוב בלבד, ובלבד שנעשתה דרישה ופניה לכך, על  1961 –התשכ"א 

בתוך    ידי  הספק    30הספק,  הגיש  לא  בתשלום.  העיכוב  ממועד  המאוחר,  לכל  יום, 
לתשלום הפרשי ריבית והצמדה  דרישה תוך מועד זה, יראוהו כמי שויתר על זכותו  

 כלשהם. 
 
כי   .ח מצהיר,  כל  הספק  ביצוע  עבור  וסופית  הוגנת  מלאה,  תמורה  היא  התמורה 

בין   כוללת  והיא  הדין  ולפי  תנאי המכרז  לפי  לפי ההסכם,  של הספק  התחייבויותיו 
ובציוד,   הרכב  בכלי  שימוש  אדם,  כח  והעסקת  עבודה  שכר  עבור  תשלומים  היתר 

ג שהוא  היתרים, תשלומים על פי דין וכן כל הוצאה אחרת מכל סוהוצאות רישיונות ו
 הדרושה לביצוע העבודות נשוא ההסכם.  

הספק לא יתבע ולא יהיה רשאי לתבוע מהעירייה תוספות מחיר, העלאות או שינויים   
בעלויות   שינויים  מטבע,  בשער  שינויים  העבודה,  בשכר  עליה  מחמת  בין  בתמורה 

ת מסים, היטלים או תשלומים אחרים מכל מין וסוג שהוא  החמרים, הטלת או העלא
 או מחמת כל גורם נוסף, ולרבות דרישות מכל גורם מוסמך.

התמורה תהיה התמורה המלאה והיחידה אותה תידרש העירייה לשלם לספק תמורת  
 ביצוע העבודות והאספקה נשואי הסכם זה. 
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, יחול על העירייה, צוע עבודותובי  מס ערך מוסף בגין התמורה עבור אספקת המוצרים .ט
פי שיעור המס במועד תשלומו של כל תשלום ותשלום לפי    לעוישולם על ידה לספק,  

 הסכם זה וכנגד הוצאת חשבונית מס כחוק. 
 
כל מס, היטל או תשלום מסוג אחר החלים או שיחולו על שירותי הייצור והאספקה   .י

 על ידו.ו/או העסקה לפי הסכם זה, יחולו על הספק וישולמו  
 

ק, כנגד הוצאות שנגרמו לה עקב ספל  העירייה תהא זכאית לקזז כל סכום המגיע ממנה .יא
 הפרת ההסכם על ידי הספק, וכנגד כל סכום המגיע לה מאת הספק. 

 
מובהר ומוסכם, כי אין הספק רשאי להמחות את הסכומים המגיעים לו מהעירייה  .יב

לעשו  והספק מתחייב שלא  אחר,  וגוף  כןלכל אדם, תאגיד  בכתב  ת  , אלא בהסכמה 
 ומראש של העירייה.  

 :ואיסור הסבה העסקת עובדים וקבלני משנה  -פרק ג' 
 
 העסקת עובדים:  .7

הספק מצהיר ומאשר בחתימתו על הסכם זה, כי הוא יבצע את העבודות ואת התחייבויותיו   
ייה כל  עפ"י ההסכם כספק וכספק עצמאי וכי אין ולא יהיו בין הספק ו/או עובדיו ובין העיר 

 – מעביד. מבלי לגרוע מכלליות האמור -יחסי עובד
 

 הספק יעסיק את עובדיו בהתאם להוראות כל דין.  .א
 
הספק יבטיח קיומם של תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם   .ב

 כנדרש בחוק, ובתאם להוראות כל דין. 
 
ביצוע התחייבויותיו  הספק מתחייב כי לא יעסיק עובדים שאינם אזרחי ישראל, לצורך   .ג

 במסגרת הסכם זה בתחומי העירייה. 
 
מובהר ומוצהר בזאת כי הספק משמש כספק עצמאי ובלתי תלוי וכי אין בין העירייה   .ד

 מעביד. -לבינה או לבין כל אדם אחר המועסק על ידה בביצוע הסכם זה יחסי עובד
ראשונה,    דרישה  עם  מיד  ולפצותה,  העירייה  את  לשפות  מתחייב  סכום  הספק  בכל 

ליה לאור קביעה כי המצב העובדתי שיהיה על העירייה לשלם עקב כל חיוב שיוטל ע
או המשפטי שונה מהמוצהר בסעיף זה, ולרבות בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, מיד עם  

 דרישתה של העירייה. 
 
ק יהיו עובדיו בלבד, ומעבר לזכותה של העירייה לפקח ספהעובדים שיועסקו על ידי ה  .ה

ק  ספק, והספהמלאים של הם, יהיו נתונים להוראותיו, לפיקוחו ולהשגחתו  על עבודת
ושלוחיו, לרבות בתשלום הניכויים   ישא בכל התשלומים הכרוכים בהעסקת עובדיו 

 עפ"י כל דין. 
ק להעסיק את עובדיו כמתחייב מכל דין, ולרבות בעניין שכר מינימום, זכויות  ספעל ה  

 רש לפי כל דין. סוציאליות, תשלומים והפרשות כנד
 
רשים לצורך ביצוע העבודות לשביעות רצון העירייה,  הספק יעסיק עובדים וציוד הנד .ו

 . ובהתאם ללוח הזמנים שקבעה
 

הספק לא יהיה רשאי להסב ו/או להעביר ו/או להמחות לאחר הסכם זה, כולו או מקצתו,  .8
 . מראש ובכתבבמישרין או בעקיפין אלא אם ניתנה לכך הסכמת העירייה 
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או יותר מבשליטה בתאגיד או    25%ת  במידה והספק הינו תאגיד או שותפות יראו בהעבר  
מזכויות השותפות, בין אם העברה נעשתה בבת אחת ובין אם נעשתה בחלקים, כהעברת זכות  
המנוגדת לסעיף זה. בין אם ניתנה הסכמת העירייה ובין אם לאו, מובהר כי היא לא תיצור  

יהיה אחראי    ם בין העירייה לאותו צד צד שלישי, והספק בלבדכל יחסים חוזיים או אחרי
 בכל עת כלפי העירייה, לביצוע הסכם זה. 

כלשהי    זכות  אחר  אדם  לכל  להמחות  רשאי  יהיה  לא  הספק  כי  מובהר  ספק,  הסר  למען 
 ., אלא בהסכמת העירייה מראש ובכתבמזכויותיו לפי הסכם זה

 ערבות: -פרק ד' 
 
9.  

הספק בידי    פי חוזה זה, יפקיד- ל התחייבויותיו של הספק עללהבטחת ביצוע וקיום כ .א
העירייה לפני מועד החתימה על החוזה וכתנאי לחתימה, ערבות בנקאית אוטונומית,  

  המרכזית   הלשכה  ידי   על  שמתפרסם  כפי (,  כללי)לוח    לצרכןצמודה למדד המחירים  
ספק נשוא  ערבות ביצוע לשם הבטחת ביצוע התחייבויות הכ  שתשמש,  לסטטיסטיקה

 ₪ )עשרת אלפים ₪(.   10,000על סך  החוזה 

 
 להסכם זה.   'א  לנספחונוסח הערבות יהיו בהתאם לנוסח המצורף   תנאי .ב

 
בלא צורך בהנמקה, לפי    באופן מידיהערבות תהיה בלתי מותנית וניתן יהיה לממשה   .ג

גזבר  או  העירייה  ראש  של  צדדית  חד  קביעתם    יתפנייה  שלפי  מקרה  בכל  העירייה, 
פק לא ביצע את העבודות, כולן או חלקן, ו/או הפר או לא מילא את התחייבויותיו  הס

זה, כולן או מקצתן, או במקרה של סכומים המגיעים לעירייה בגין הפרשים    חוזהעל פי  
ומי יתר ו/או טעויות בחשבונות הספק. היה והערבות תחולט על ידי  הנובעים מתשל

הספ ימציא  יבוטל,  לא  והחוזה  לזו העירייה  זהים  ובתנאים  בנוסח  חדשה  ערבות  ק 
 שחולטה.  

 
הגמור    למען  .ד לקניינה  ייהפך  העירייה,  ידי  על  שנגבה  הערבות  סכום  ספק,  הסר 

והמוחלט, מבלי שתהא לספק זכות כלשהי לבוא כלפי העירייה או כלפי ראש העירייה  
י שדבר  העירייה ו/או כלפי המנהל בטענות ומענות כלשהן בקשר לכך ומבל  ית ו/או גזבר

 זה ו/או לפי כל דין בגין הפרת החוזה. זה יגרע מזכויותיה של העירייה שיש לה לפי החו

 
  21חודשים ממועד החתימה על חוזה זה.  36ערבות הביצוע, תהא בתוקף לתקופה של  .ה

ק את תוקפה של ערבות הביצוע  ספיום לפני פקיעת מועד הערבות הבנקאית, יאריך ה
ה שערבות  כך  נוספת,  ללתקופה  בתוקף  תמיד  תהיה  נוספים    חודשים  שלושה ביצוע 

ק מתחייב לדאוג  ספועד סיום ההתקשרות. למען הסר ספק מובהר בזאת כי ה מעבר למ 
ולוודא כי בכל עת במהלך תקופת החוזה ו/או התקופה/ות המוארכת/ות, תהיה בידי  

 העירייה ערבות תקפה בנוסח המצורף לחוזה. 
 

ב .ו הכרוכות  ההוצאות  בכל  ישא  נדרשת הספק  הוצאה  וכל  הביצוע,  ערבות  המצאת 
 אחרת.

 
  לספק ערבות הבנקאית כאמור, רשאית העירייה לעכב את יתרת תשלומיה  בנוסף ל .ז

ו/או התחייבויות של הספק   נזקים  ולקזז מיתרת תשלומיה, כל סכום נדרש לכיסוי 
 כלפי העירייה ו/או כלפי צד ג'. 

ממילוי כל חובותיו והתחייבויותיו   מובהר בזאת, כי מתן הערבות אינו פוטר את הספק .ח
חוזה זה ובהתאם לכל דין, ואילו גבייתה ומימושה של הערבות,    עלפי העירייה עפ"י
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כולה או חלקה, על ידי העירייה, לא יהוו מניעה מצדה לתבוע מהספק כל נזקים ו/או 
 . חוזההפסדים ו/או סעדים נוספים על פי החוזה ו/או על פי כל דין בגין הפרת ה 

 ם, קנסותהבעלות בה, אספקת המוצרים -ק ה' פר
 

מוצרים והחומרים שיסופקו על ידי הספק, לפי הסכם זה, תעבור לידי העירייה  ההבעלות על   .10
עם קבלתם על ידה, במקום שנקבע לאספקתם. האמור בסעיף זה אינו גורע מנשיאת הספק  

דין, ובכלל זה חוק    באחריות לטיב מוצריו ולתקינותם, כנדרש במסמכי המכרז ובהתאם לכל 
 . 1980 -, התש"ם האחריות למוצרים פגומים

 
במידה וסופקו לעירייה מוצרים ו/או חומרים פגומים, או מוצרים שאינם מתאימים מבחינת   .11

הסוג, האיכות, התיאור או התכונות, לדרישות המפרט ו/או ההזמנה, יחליף הספק מוצרים  
אחרי חומרים  ו/או  מוצרים  ויספק  אלה  רצון  וחומרים  לשביעות  במקומם,  חדשים  ם 

  ממועד   שעות   24-מ   יאוחר  ולא  בדחיפות  תיעשה  פגומים   וחומרים  מוצרים  החלפת העירייה.
 .העירייה  הודעת

במידה והספק לא יעשה כן, תהא העירייה רשאית לרכוש את המוצרים ו/או החומרים מספק  
עבור    15%תוספת  אחר ולחייב את הספק בהפרשי המחיר ובכל הוצאה אחרת שתיגרם לה ב

, וזאת בנוסף לכל סעד אחר העומד לרשותה במסגרת הסכם זה ובמסגרת  תקורות העירייה
 כל דין. 

 
מוסכם, כי במידה והספק לא יספק את המוצרים ו/או החומרים תוך המועד הנקוב בכל אחת   .12

או סיפק מוצרים באיכות ירודה או שאינם עומדים בתנאים ובאיכות המוגדרת /ו מההזמנות,  
שעות מעת שנדרש   24ים ו/או החומרים הפגומים בתוך  חליף את מוצרהבמיפרט, ו/או לא  

ש"ח( לכל יום איחור    מאות   חמש)במילים:    ₪  500לעשות כן, ישלם הספק לעירייה סכום של  
 לכל מוצר, כפיצוי מוסכם ומוערך מראש.  

 
להש מהתחייבותו  הספק  את  לשחרר  כדי  בו  אין  המוסכמים  הפיצויים  את  תשלום  לים 

מרים ולמלא אחר התחייבויותיו במסגרת הסכם זה, ואין בו כדי  אספקת המוצרים ו/או החו
 לגרוע מכל זכות אחרת של העירייה כלפי הספק, הן לפי הסכם זה והן לפי הוראות כל דין. 

 
יפר הספק התחייבות מהתחייבויותיו במסגרת   .13 כי אם  מוסכם  לעיל,  מבלי לגרוע מהאמור 

והחומרים, כולם או מקצתם, מספק  ירייה רשאית לרכוש את המוצרים  הסכם זה, תהא הע 
 אחר, וזאת באופן מיידי. 

במקרה שכזה, ישא הספק בהוצאות אספקת החומרים ו/או המוצרים מהספק האחר, בגין   
ההפרה, והעירייה תהא רשאית לקזז ולנכות את הסכומים המתאימים מכל סכום שיגיע או  

 שמגיע לספק ממנה. 
כמתו הבלתי חוזרת להזמנת המוצרים והחומרים  ו על הסכם זה, נותן הספק את הסבחתימת  

 מספק אחר, כאמור לעיל. 

 אחריות וביטוח: -פרק ו' 
 

 :ושיפוי פיצוי, אחריות .14
 

ו/או לעובדיה ו/או    עירייההספק יהיה אחראי לאבדן ו/או נזק לגוף או לרכוש שיגרמו ל .א
גוף מ ו/או  כל אדם  ו/או  ו/או בקשר עם אספקת  לצד שלישי כלשהו  שפטי כתוצאה 

הטובין על פי הסכם זה לרבות אחריות הנובעת מליקוי ו/או פגם בטובין ו/או חוסר  
 התאמתם לדרישות העירייה ו/או חוסר התאמתם לתקנים הנדרשים מהטובין. 
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לעיל יהיה הספק אחראי לאבדן ו/או נזק שיגרם לעירייה,  מבלי לגרוע מכלליות האמור   .ב
או לכל אדם הפועל מטעמה והוא מתחייב לשפות את העירייה על כל תביעה  לעובדיה ו/

 ו/או הוצאה שיגרמו לה בגין האמור לעיל, בקשר עם אספקת הטובין על פי הסכם זה. 
    

שיגרמו .ג לרכוש  ו/או  לגוף  נזק  ו/או  לאבדן  יהיה אחראי  הפועל   הספק  ולכל  לעובדיו 
כם זה והוא מתחייב לשפות את בשמו ומטעמו בקשר עם אספקת הטובין על פי הס

תביעה   ו/או  כאמור  פגיעה  מחמת  לה  שתגרם  הוצאה  ו/או  תביעה  כל  על  העירייה 
 שתוגש נגדה בקשר לכך. 

 
הספק אחראי בלעדית לנזקים שיגרמו לו ולרכושו כתוצאה ו/או בקשר עם אספקת   .ד

 פי הסכם זה.  הטובין על 
 

לטובין עד אספקתם לעירייה   הספק יהיה אחראי לנזקים מכל סוג ומכל סיבה שיגרמו .ה
 והגיעם למקום אחסונם הקבוע. 

      

הספק פוטר את העירייה ו/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשרותה מכל אחריות לכל   .ו
פצות את ה. ומתחייב לשפות ול -אבדן ו/או נזק להם אחראי הספק כאמור בסעיפים א

ם ו/או כל סכום שיחויבו  העירייה ו/או כל הפועל מטעמה בגין כל אחריות שתוטל עליה
לרבות   לעיל,  האמור  מכח  הספק  על  מוטלת  לגביו  שהאחריות  מקרה  בגין  לשלם 

 הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. 

 :ביטוח .15
 

מבלי לגרוע מאחריות הספק כאמור לעיל יערוך הספק על חשבונו ויחזיק בידיו למשך   .א
חים מתאימים  כל תקופת הסכם זה וכל עוד יכולה להיות כלפיו אחריות שבדין, ביטו 

פי הדין ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים,  -פי הסכם זה ו/או על -להבטחת אחריותו על 
  ' בנספח  גבולות האחריות והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים,  

קיום   על  האישור  "טופס  )להלן:  זה  מהסכם  נפרד  בלתי  חלק  המהווה  זה,  להסכם 
 ביטוחים"(. 

 
ימציא .ב זה  הסכם  חתימת  ביטוחים    עם  קיום  על  האישור  טופס  את  לעירייה  הספק 

. הספק ישוב וימציא, מידי שנה,  בישראל  מורשיתכשהוא חתום ע"י חברת הביטוח  
האישור על קיום ביטוחים חדש עם תום  במשך כל זמן חלותו של הסכם זה את טופס 

אשור   הצגת  מהעירייה.  כלשהי  דרישה  בקבלת  צורך  ללא  וזאת  הביטוחים,  תקופת 
 יום בטוחים תקין ותקף מהווה תנאי יסודי בהסכם. ק

 
הפר הספק את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות העירייה  .ג

זקים באופן מלא ובלעדי כלפי העירייה, בלא על פי הפוליסות, יהיה הספק אחראי לנ
לספק עקב  שתהיה לו טענה כלשהי כלפי העירייה על כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם  

 זאת.

 
על הספק לשאת בתשלומים המוטלים עליו כמעביד לפי חוק הביטוח הלאומי ו/או כל   .ד

לאומ  לביטוח  למוסד  לדווח  וכן  ע"י מעבידיהם  עובדים  בביטוח  הדן  על חוק אחר  י 
 העסקת קבלני מישנה מטעמו. 
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הספק לבדו ישלם את דמי הביטוח הקבועים בפוליסות ואת ההשתתפויות העצמיות   .ה

קרה נזק, וכן יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שסכומם נמוך במ
 מסכום ההשתתפות העצמית הקבוע בפוליסה. 

 הפרות וסעדים: -פרק ז' 
 

 ההסכם: הפרות וביטול  .16
 
  והפרתן   זה  בהסכם  עיקריים  תנאים  הינן–להסכם זה    10-14,  8-9    3-4סעיפים    הוראות .א

 .ההסכם של יסודית כהפרה תיחשב
 
בלי לפגוע ו/או לגרוע מכל זכות המוקנית לעירייה על פי הסכם זה ו/או על פי דין ועל   .ב

העירייה אף כל הוראה אחרת בהסכם זה, בכל אחד מהמקרים המנויים להלן תהיה  
כאמור,   הודעה  ניתנה  לספק.  בכתב  הודעה  ע"י  לסיומו  זה   הסכם  להביא  רשאית 

שעות לאחר    96האמורה ולא לפני תום  יסתיים הסכם זה בתאריך שיהיה נקוב בהודעה  
ימים לאחר משלוחה בכתב בדואר רשום לספק,   7שתימסר הודעת ביטול לספק, או  

 וקדם יותר. ואלו הם המקרים:לפי כתובתו הנקובה בהסכם זה, הכל לפי המ
 הספק הפר את ההסכם הפרה יסודית.  (1)
את ההפרה תוך    הספק הפר התחייבות כלשהי שאינה הפרה יסודית ולא תיקן (2)

 המועד שקבע ראש העירייה או מי מטעמו, או חזר על אותה הפרה.
כשאין הספק מתחיל בביצוע העבודה ו/או חלקה, או שהוא מפסיק את מהלך   (3)

יצועה ו/או ביצוע חלקה, או שהוא אינו מבצעה ו/או מבצע חלקה ברציפות  ב
בצע את העבודות  לפי לוח הזמנים שנקבע ואושר על ידי המפקח, או שאינו מ

מן   התחייבות  מפר  שהינו  או  הזמנים,  לוח  פי  על  להשלמתן  הדרוש  בקצב 
או תוך  /ימים ו  3ההתחייבויות המוטלות עליו על פי חוזה זה ואינו מציית תוך  

ק בכתב, להוראה  ספפרק זמן אחר שנקבע על ידי המנהל בהודעה שנמסרה ל 
בביצוע העבודה  או להמשיך  של המנהל להתחיל   ברציפות    בכתב  לבצעה  או 

 בקצב הדרוש ו/או לפי לוח הזמנים ו/או לקיים התחייבות.
 הספק אינו ממלא את תפקידו ו/או התחייבויותיו לשביעות רצון העירייה.  (4)
הוטל עיקול זמני או קבוע עם נכסי הספק או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה   (5)

ולה האמורה לא הופסקה  לפועל לגבי נכסיו, כולם או חלקם, והעיקול או הפע 
 יום ממועד ביצועם.  30או לא הוסרו לחלוטין תוך 

הוגשה נגד הספק התראת פשיטת רגל או ניתן צו כינוס לגבי נכסיו, כולם או   (6)
תאגיד  חל הוא  שהספק  ובמקרה  רגל,  פשיטת  בקשת  נגדו  הוגשה  או  קם 

ושיו  התקבלה על ידו החלטה על פירוק או שהוא הגיע לפשרה או הסדר עם נ 
לצורך   פשרה  או  ארכה  למתן  בבקשה  לנושיו  פנה  שהוא  או  חלקם,  או  כולם 

 הסדר ענייניו. 
ר מטעמו נתן  הוכח, להנחת דעתה הבלעדית של העירייה, כי הספק או אדם אח (7)

נשוא   עבודות  לביצוע  בקשר  כלשהי  הנאה  טובת  או  מענק  שוחד,  הציע  או 
 ההסכם. 

רייה כי הצהרה כלשהי של הספק שניתנה  הוכח, להנחת דעתה הבלעדית של העי (8)
בהסכם או במכרז או בקשר עם מסמכי ההסכם והמכרז אינה נכונה או שהספק  

 על ההתקשרות עמו. לא גילה עובדה מהותית שהיה בה כדי להשפיע 
העבודה    הזמנתהקבוע ב  האספקהמועד  מם  מיי  14במקרה והספק איחר מעל   (9)

 שקיבל מהמנהל. 
ה לדעת כי הספק אינו מסוגל לעמוד בדרישות החוזה מסיבה  כשהעירייה נוכח (10)

 בריאותית, כספית, טכנית או מכל סיבה אחרת. 
לאחר, או העסיק קבלן/ספק משנה  כשהספק הסב את החוזה, כולו או מקצתו,   (11)

 בביצוע העבודות בלי הסכמת העירייה מראש ובכתב. 



 
 באר יעקב  עיריית

 :    32/21פומבי מס'מסגרת מכרז 
 ושילוט  תמרוריםאספקה והתקנה של  

  לעיל אשרת בזאת, כי קראנו,  הבנו ואנו מסכימים לאמורחתימתנו מ
 ( + תאריך  חותמת+  ___________________________)חתימה 

 59מתוך  46עמוד 

 
                                   

העבודות ו/או אינו משתמש  הספק משתמש בחומרים ו/או ציוד גרועים בביצוע   (12)
 בציוד ו/או בחומרים  הדרושים עפ"י חוזה זה. 

ך  הספק אינו ממלא את הוראות המפקח ו/או המנהל ולא נענה לדרישותיו תו (13)
 זמן סביר ו/או תוך הזמן שנקבע לכך על ידי נותן ההוראה.

בעלי  אם נפתחה חקירה פלילית או ננקטו הליכים פליליים נגד הספק או מי מ (14)
מטעמו   מי  שהספק/  או  אישום  כתב  כנגדו/ם  והוגש  מנהליו  ו/או  מניותיו 

 נתפס/נחשד בגניבה, בלקיחה או מתן שוחד או בכל מעשה מרמה.  
כי הצהרה כלשהי של הספק שניתנה בקשר עם חתימת חוזה זה איננה    התברר (15)

כדי   בה  היה  המנהל  לדעת  אשר  מהותית  עובדה  גילה  לא  שהספק  או  נכונה, 
 להשפיע על ההתקשרות עם הספק. 

 
ק כל תשלומים עקב  ספבוטל ההסכם כאמור לעיל, לא תהיה העירייה חייבת לשלם ל .ג

לספק בגין העבודות שביצע בפועל, עד  הבאת ההסכם לקיצו מלבד התמורה שתגיע  
 מועד סיום ההסכם, ובכפוף לזכויותיה כאמור בהסכם זה ולפי כל דין. 

 
י אם הפר הספק את ההסכם הפרה יסודית, תהיה העירייה  מבלי לגרוע מהאמור לעיל הר .17

ועל פי   1970 -זכאית לכל סעד ותרופה על פי חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה( תשל"א 
תהיה  הדין האמורות,  מהזכויות  לגרוע  ומבלי  ממנה,  חלק  או  הערבות  מימוש  ולרבות   ,

החוזה ו/או את ביטולו וכן  העירייה זכאית לכל אחד מהסעדים הבאים: לתבוע את אכיפת  
 להעביר ביצוע העבודות על פי מסמכי ההסכם לספק אחר או לבצען בכל דרך שתמצא לנכון. 

 

 הוראות שונות: -פרק ח' 
 

 ספרי העירייה וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים לספק ומועדיהם. .18
 

את השימוש האמור בזכויות    השתמשה העירייה בחלק מזכויותיה על פי הסכם זה לא יראו .19
העירייה כביטול ההסכם על ידי העירייה אלא אם העירייה הודיעה על כך במפורש ובכתב, 

התחייבויותיו על פי ההסכם כל עוד לא ניתנה לו הודעת ביטול    והספק יהיה חייב לעמוד בכל
 כאמור. 

 
ל ההסכם ולא  יום בתשלום שעל העירייה לשלם לספק לא יהווה הפרה ש  15איחור של עד   .20

 יזכה את הספק בפיצוי כלשהו, ואף לא בזכות לתשלומי ריבית. 
 

הוראות   .21 בין  סתירה  ו/או  הנספחים  בהוראות  ו/או  הסכם  בהוראות  סתירה  הספק  גילה 
הנחיות בדבר ההסכם לבין הוראות הנספחים השונים, יפנה במיידית לעירייה על מנת לקבל 

 העירייה יהיה סופי ויחייב את הספק.נהל מטעם  המהפירוש הנכון. הפירוש שיינתן על ידי  
 

כל ויתור, הסכמה או שינוי מהוראות מסמכי הסכם והמכרז לא יהיה להם כל תוקף אלא אם  .22
 נעשו בכתב ובחתימת שני הצדדים.

 
 ורש לאור מסמכי המכרז.מסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה, והסכם זה יפ  .23
 

התחייבויות .24 כי  ומודגש  התקציביים    מובהר  באישורים  מותנות  זה  הסכם  לפי  העירייה 
העומדים ושיעמדו לרשות העירייה, והסכם זה כפוף להוראות הדין ולאישורים הנדרשים על  

 פיו. 
 

לחוזה.   שני .25 נוטריוניות או אחרות בקשר    הצדדים מוותרים על הצורך בהודעות והתראות 
 רט ברישא להסכם זה. כתובות הצדדים למשלוח הודעות והתכתבויות יהיו כמפו 
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כל הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו על פי מסמכי ההסכם והמכרז תינתן במסירה אישית   
רשום  בדואר  שנשלחה  הודעה  זה.  להסכם  במבוא  המצוינת  כתובת  לפי  רשום  במכתב  או 

 הדואר בישראל.  שעות לאחר הישלחה מבית 72תחשב שנתקבלה 
 

המוסמכים   .26 המשפט  בללבתי  מרכז  בכל  בדבמחוז  לדון  הייחודית  השיפוט  סמכות  תהא   ,
 .תביעה שתוגש בכל הנוגע להסכם זה

 
 

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

 
 באמצעות                                                      הקבלן  באמצעות   העירייה 

 י החתימה מטעמו:מורשיי החתימה מטעמה:                                      מורשי    
 

 __________________    _____________________  
 הקבלן            העירייה ראש  
  

 __________________                 _____________________ 
       העירייה יתגזבר 
                

 _________________ 
 העירייה חותמת      

 
 
 
 

 העירייה אישור יועמ"ש 
 

מאשר/ת בזאת, כי קראתי את ההסכם שבנדון, ולאחר שבדקתי את תוכנו אני מאשר/ת  אני הח"מ 
 לחתום ולהתקשר בהסכם זה.   לעירייה

 
                                                                               

         
_____________________                

  לעירייההיועץ המשפטי      
  

 
 אימות חתימה )ב"כ הקבלן( 

 
על כדין  נחתם  זה  הסכם  כי  מאשר,  הקבלן,  ב"כ   ,_____________ עו"ד  הח"מ  ידי  - אני 

וה"ה__  __________________ ת.ז.  מס'   ,_______________________ -  
הקבלן,   מטעם   ,________________________ ת.ז.  מס'   ,_______________________

על הוראות  -המורשה/ים  בכוחו/ם  פי  יש  ובחתימתו/ם  זו  התחייבות  על  לחתום  התאגיד  מסמכי 
 לחייב את התאגיד לעניין הסכם זה. 

                   __________________ 
 עו"ד         
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 אישור תקציבי 
 
 

 
 כי :  ,הרינו לאשר בזאת

 נתקיימו בהסכם זה כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים הדרושים לפי כל דין. 
רגיל/מאושרת    ההוצאה בתקציב   _______ מסעיף  מתוקצבת  זה  הסכם  של  לביצועו  הכספית 

 רגיל מס' ______.  בתקציב בלתי 
 

_____________________    _______________________ 
 העירייה  יתגזבר     העירייה ראש           
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   א'  נספח
 נספח ז' 

 לכבוד 
 יעקב    עירייה באר

 
 אספקה והתקנה של תמרורים ושילוט  32/21ת ביצוע מכרז מס' כתב ערבוהנדון: 

 
___________________________    על . 1 בקשת  ___________   פי  )להלן:  ח.פ./ת.ז. 

סכום   לתשלום  כלפיכם  בזה  ערבים  אנו  של    עד"המבקש/ים"(,  )במילים:    ₪_________  סך 
הפרשי  ____________ בתוספת  הערבות"(,  "סכום  )להלן:  להלן,    ש"ח(  כמפורט  למדד  הצמדה 

  אספקתל  32/2021שתדרשו מאת המבקש/ים להבטחת ביצוע מלוא התחייבויותיהם בקשר עם חוזה  
 יעקב.   באר עיריית עבורו/או שלטי רחוב  תמרורים

 :זו בערבות . 2
 .  זו ערבות פי על בפועל תשלוםה לפני לאחרונה שפורסם המדד -" חדש)א(       "מדד  

יסו )ב( חודש     -די"  "מדד  ביום    2021אוקטובר  מדד  לכך   15.11.21שפורסם  סמוך  במועד    או 
 '. נקוהעומד על _______________ 

 המרכזית   הלשכה  ידי  על  המתפרסם,  13'  מס  לוח,  לצרכן  המחירים  מדד  -"מדד"   )ג( 
 אחר  ממשלתי  מוסד  ידי   על  יתפרסם  אם  אף  מדד  אותו  כולל  כלכלי  ולמחקר  לסטטיסטיקה

 המדד  בנוי עליהם נתונים אותם  על בנוי יהיה אם  בין, במקומו  שיבוא רשמי  מדד כל כולל וכן
 .לאו אם ובין הקיים

 

לעומת המדד    אם . 3 כי המדד החדש עלה  על פי דרישתכם של סכום הערבות,  ביום התשלום  יתברר 
. של המדד החדש לעומת המדד היסודי  העליההיסודי נשלם את סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור  

אם יתברר ביום התשלום על פי דרישתכם כי המדד החדש ירד לעומת המדד היסודי נשלם לכם את  
 וב בדרישתכם ובתנאי שלא יעלה סכום הערבות.אותו סכום הנק

 

 הנקוב   סכום  כל   לכם  נשלם   אנו,  ידינו  על  דרישתכם  קבלתמ  באופן מידי  בכתב  הראשונה  דרישתכם  לפי . 4
 להטיל   מבלי ,  לעיל  כאמור,  למדד  הצמדה  הפרשי  בתוספת  הערבות  וםסכ  על  יעלה  שלא  ובלבד  בדרישה

  מאת   תחילה   התשלום  את  לדרוש  חייבים  שתהיו  ומבלי  דרישתכם  את  לנמק  או  לבסס  חובה  כל  עליכם
 ים. /המבקש

 

  תהא   זה  תאריך  ולאחר,  בכלל  ועד_________________)כולל(  יום  עד  בתוקף  תישאר  זו  ערבות . 5
 "ל. הנ  מהתאריך יאוחר לא, בכתב ידינו על להתקבל צריכה זו ערבות פי על דרישה. ומבוטלת בטלה

 

 . להסבה או להעברה ניתנת ואינה, לביטול ניתנת אינה, חוזרת בלתי הינה זו ערבות . 6

 

                                                                                                                        
 בכבוד       רב,         
 _____________  בנק         
 _____________  סניף         
 _____________  כתובת         
 _____________  תאריך         
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 נספח ב' -ביטוח 

 אישור קיום ביטוחים 

 
האישור:   בהקמה ביטוח עבודות קבלניות /  -אישור קיום ביטוחים  הנפקת  תאריך 

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

ין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט  התנאים שמפורטים באישור זה לב
 במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 

מען הנכס   המבוטח  מבקש האישור 
המבוטח /  

כתובת ביצוע  
 העבודות 

 מעמד מבקש האישור 

)המזמינה ו/או   מ.מ באר יעקב 
 חברות בנות ועובדים של הנ"ל( 

 שם הקבלן:
 
 

 מזמין עבודה   

 ת.ז./ח.פ.   ת.ז./ח.פ  
 מען 

 
   מען 

 תיאור העבודות: 
 

 כיסויים
פרקי  

 הפוליסה 
חלוקה  

לפי  
גבולות  
אחריות  

או סכומי  
 ביטוח 

מספר  
 הפוליסה 

נוסח  
ומהדורת  

 פוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום 

)כולל  
תקופת  
  30הרצה 

 יום ( 

גבול האחריות / סכום ביטוח 
 שווי העבודה  /

ם כיסויי
נוספים 
בתוקף 
וביטול 
 חריגים 

יש לציין  
קוד כיסוי 
בהתאם  
 לנספח ד'

 מטבע  סכום

כל 
הסיכונים  

עבודות  
 קבלניות 

 ביט  
  _______ 

ויתור    309 ₪ _____________    
על תחלוף  

לטובת 
מבקש  

 האישור  
כיסוי   313

בגין נזקי  
 טבע
כיסוי   314

גניבה  
פריצה 

 ושוד
כיסוי   316

רעידת  
 אדמה 

318   
מבקש  

רכוש 
עליו  

 עובדים 

 מסכום הביטוח   10%    
 ₪   500,000מיני' 

 ₪ 

רכוש 
 סמוך 

 מסכום הביטוח   10%    
 ₪   500,000מיני' 

 ₪ 

פינוי  
 הריסות 

 
 

ציוד  
ומתקני  

 עזר
 

 
 

 מסכום הביטוח   10%   
 ₪   500,000מיני' 

 
 מסכום הביטוח   10%

 ₪  500,000י' מינ
 

 מסכום הביטוח   10%
 ₪  500,000מיני' 

 ₪ 
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האישור:   בהקמה ביטוח עבודות קבלניות /  -אישור קיום ביטוחים  הנפקת  תאריך 
  ___________________ 

ישיר   נזק 
ועקיף  

כתוצאה  
מתכנון  

י,  לקו
עבודה  
לקויה  

וחומרים  
 לקויים 

 
הוצאות  

תכנון,  
מדידה,  
פיקוח  

והשגחה  
לאחר  

נזק,  
הוצאות  

שכר 
דירה  

והוצאות  
הכנת  
 תביעה 

 
אחסנה  

מחוץ  
 לאתר             

       
והעברה  
 יבשתית 

 
רעד 

 ויברציות  
        

והחלשת  
 משען 

 

 
 
 

 מסכום הביטוח   10%
 ₪  500,000מיני' 
          

 
 
 
 

 מסכום הביטוח   10%
 ₪   500,000מיני' 

 
 
 

 מסכום הביטוח   10%
             ₪  250,000מיני' 

האישור  
מבוטח 

 נוסף
328   

 ראשוניות
מוטב   324

לתגמולי  
 –הביטוח 

מבקש  
 האישור 

 צד ג'
 

 ביט  
 _______ 

  ,000,0004  ₪ 
 

302  
אחריות  

 צולבת.
307  

קבלנים  
ני  וקבל

 משנה  
ויתור    309

על תחלוף  
לטובת 
מבקש  

 האישור  
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האישור:   בהקמה ביטוח עבודות קבלניות /  -אישור קיום ביטוחים  הנפקת  תאריך 
  ___________________ 

כיסוי   312
נזק  

 שנגרם 
315  

תביעות 
 המל"ל 

כתוצאה 
משימוש  

 בצמ"ה
318   

מבקש  
האישור  
מבוטח 

 נוסף
322   

מבקש  
האישור  

מוגדר כצד 
 ג' 

328   
 ראשוניות

329   
רכוש 

מבקש  
האישור  

יחשב  
 כצד ג

אחריות  
 מעבידים 

 
 
 
 
 
 
 
 

ביטוח  
חבות  
 מוצר 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ביט  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ביט 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  20,000,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,000,000   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ₪ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

₪ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

304  
הרחב  
 שיפוי 

307  
קבלנים  
וקבלני  
 משנה  

ויתור   309
על 

תיחלוף  
מבקש  

 האישור 
319  

מבוטח 
נוסף היה 

חשב  וי
 כמעבידם

328   
 ראשוניות
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האישור:   בהקמה ביטוח עבודות קבלניות /  -אישור קיום ביטוחים  הנפקת  תאריך 
  ___________________ 

 
 
 

ביטוח  
אחריות  

 מקצועית 
 

 
 

ביט   כלל 
2018 

 
 

2,000,000   
 

 
 

₪ 
 

302  
אחריות  

 צולבת 
304  

הרחב  
 שיפוי

307  
קבלנים  
וקבלני  
 משנה  

ויתור    309
על תחלוף  

 לטובת    
        

מבקש  
 האישור  

315  
תביעות 
 המל"ל 

318  
מבקש  

האישור  
מבוטח 

 נוסף
328  

 ראשוניות
 
 

302  
אחריות  

 צולבת 
304  

הרחב  
 שיפוי

307  
קבלנים  

  וקבלני
   משנה

יתור  ו  309
על תחלוף  

 לטובת    
        

מבקש  
 האישור  

315  
תביעות 
 המל"ל 

318  
מבקש  
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האישור:   בהקמה ביטוח עבודות קבלניות /  -אישור קיום ביטוחים  הנפקת  תאריך 
  ___________________ 

האישור  
מבוטח 

 נוסף
328  

 ראשוניות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: )בכפוף לשירותים המפורטים בחוזה בין המבוטח למבקש האישור. יש לציין את קוד  פירוט השירותים
 ג':  השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח

   069 

 ינוי הפוליסה* ביטול/ש

יום לאחר משלוח הודעה    60שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא  
 למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול. 

 חתימת האישור 

 המבטח: 
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 פרטי חשבון  -' גנספח 
 לכבוד 
 ת באר יעקב עיריי

 
 ___________________ העירייה/שותפות/עסק ________________שם  

 
 כתובת למשלוח הודעה על ביצוע תשלום: רח' ____________ מס' בית ____   
  
 ישוב ____________ מיקוד _________ טלפון _________ פקסימיליה ____ .  
  
 מס' עוסק מורשה/ח.פ. _____________________.  
  
 __. רת תשלומים: שם הבנק _______________פרטי הבנק להעב 
  
 ן בבנק __________________כתובת הבנק _____________________ -מס' ח 
  
 מס' סניף ___________________.  
ההעברה    באמצעות  בחשבוננו  כספים  בטעות  ויופקדו  שבמידה  בזה,  מתחייבים  הננו 

 העירייה ללא שהוי.הבנקאית, להחזירם על ידינו לגזברות  
 __________________  _________ _____                                       _____ 

 תאריך    חתימה וחותמת     השם המלא 
 
 אישור עו"ד / רו"ח .2

__________________ מאשר/ת כי החתימה לעיל הינה חתימת ידו של   אני עו"ד/רו"ח 
 _________, וחתימתו מחייבת את הקבלן. החתימה מטעם הקבלן________ מורשי

    _______ ____________    ________ 
 תאריך     חתימה וחותמת     

 
 אישור הבנק  .3
 

 של הלקוח הנ"ל.  כפרטי חשבון הבנקהננו מאשרים את הפרטים לעיל  
 

 תאריך _________  
 חתימה וחותמת _____________     
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 בטיחות   –נספח ד' 
 

   בטיחות לעבודת קבלנים הוראות 

 המציע שזכה במכרז. -" הספק"

מתחייב לקיים הוראות כל דין בכל הקשור לבצוע העבודה, לרבות בעניין הבטחת    ספקה .1
תנאי הבטיחות והגהות לשם שמירה על שלומם של העובדים ושל כל אדם אחר במהלך  

 ביצוע העבודה.

, את עובדיו, את קבלני המשנה שלו וכן  הספקמובהר כי דרישות הבטיחות מחייבות את   .2
 מטעמו. חר  את הספקים וכל אדם א

מצהיר בזה שהוא מכיר את הוראות הדין, לרבות חוק ארגון הפיקוח על העבודה    הספק .3
, והתקנות, הצווים  1970  - , פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל  1954  -התשי"ד  

התשמ"ח   בניה(  )עבודות  בעבודה  הבטיחות  תקנות  לפיהם;  תקנות  1988  -וההנחיות   ,
)ציוד   בעבודה  התשנ"ז    מגןהבטיחות  )עזרה  1997  -אישי(  בעבודה  הבטיחות  תקנות   ;

, וכן כל התקנות והצווים שפורסמו לפיהן;  1988  -ראשונה במקומות עבודה(, התשמ"ח  
התשי"ד   החשמל,  חוק  לפיה;  והצווים  ותקנות  חדש[  ]נוסח  התעבורה    1954  -פקודת 

ת הועדה הבין  וצא, שבה08והתקנות והצווים לפיו; המפרט הכללי למתקני חשמל, פרק  
  - משרדית של משרד השיכון ומשרד הביטחון; תקנות הבטיחות בעבודה )חשמל(, תש"ן  

; חוזר מנכ"ל משרד החינוך בנוגע להוראות בטיחות בעבודה במוסדות חינוך; הוא  1990
מתחייב לנהוג לפיהם בקפדנות והוא לוקח על עצמו את כל האחריות לכל תביעה שתוגש  

 כל מי מטעמה עקב הפרת כל הוראה מהוראות הדין ומהוראות אלה.ה ונגדו ונגד העיריי 

, עובדיו וכל הבאים מטעמו, בקפדנות את הספקבנוסף, ובלי לגרוע מהאמור לעיל, יקיימו   .4 
כל ההוראות וההנחיות שתינתנה ע"י כל רשות מוסמכת, לרבות משרד העבודה והרווחה,  

נוך, משרד המשפטים, משרד הפנים,  החימשרד התחבורה, משרד איכות הסביבה, משרד  
 שבע.-משטרת ישראל ועיריית באר 

יבצע את העבודות תוך מילוי מדויק של כל הוראות הדין, התקנות וההוראות של    הספק
העבודות   בתחום  הדין  והוראות  ישראלים  בתקנים  עמידה  תוך  המוסמכות,  הרשויות 

 המבוצעות על ידו. 

עבודות אך ורק עובדים מקצועיים מיומנים שעברו  ע המתחייב בזה להעסיק בביצו  הספק .5
 הדרכת בטיחות כללית והם בקיאים במלאכתם ואחראים לעבודתם.  

קבלני משנה שעברו הדרכת בטיחות, שמכירים את נוהלי הבטיחות    הספקכמו כן, יעסיק   .6
י  רשא  הספקושחתמו על הצהרה לפיה עברו את ההדרכה והבינו אותה. בשום אופן לא יהיה  

 הציב בעבודה עובדים שאינם מתאימים ושאינם מקצועיים.  ל

מחובות   .7 חובה  מכל  לגרוע  רשאית    הספקמבלי  לחוזה  ובהתאם  הדין  פי  על  ומאחריותו 
העירייה לאשר או לסרב או להתנות את אישורו של קבלן המשנה בתנאים לפי שיקול דעתה  

 המוחלט.

תבוצע   הספק .8 העבודות  כי  בזה  ומתחייב  והאישורים נה  מצהיר  הרשיונות  לכל  בהתאם 
רשיונות   כל  וכי  עובד    הספקהדרושים  הוא  שבהם  הכלים  וכל  ותקפים  תקינים  שבידיו 

לרבות כלי רכב, כלי הרמה, כלי שינוע, מכשירי יד מכניים או חשמליים וכו', תקינים וכל  
יב  מה שדורש בדיקות בודק מוסמך תקופתי אכן בדוק ונמצא תקין והוא מצהיר ומתחי

 שהמשתמשים בכלים אלו מיומנים ועברו הסמכה כחוק. 
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יספק לעובדיו, שלוחיו ולכל הפועלים מטעמו, כל ציוד מגן וציוד בטיחותי הדרוש   הספק .9
בהתאם להוראות החוק והנוהג, אשר נהוג להשתמש בו לשם ביצוע עבודה מסוג העבודה  

י מגן, משקפי מגן וכד'( ויוודא  ובענשוא החוזה )לרבות נעלי עבודה, בגדי עבודה, אזניות, כ
 כי נעשה שימוש בציוד זה. 

ונזקים    הספק .10 פגיעות  תאונות,  נגד  בטיחות  וסדרי  תקינים  עבודה  סדרי  לקיים  מתחייב 
אחרים לנפש ולרכוש בביצוע העבודה, כן יהיה עליו לדאוג לאכסון נכון ולמיקום נכון של 

 דה שלו. עבוהחומרים, הציוד, המכשירים, המכונות וכלי ה 

להצבת ציוד כיבוי אש במקום העבודה, בהתאם לדרישות הדין הנוגעות    הספקכמו כן, ידאג   
 לעניין. 

מגן,    הספק .11 ציוד  הצבת  כולל  עבודתו,  באתרי  שבאחריותו  השטח  את  וגדר  ישלט  יסמן, 
ומילוט,   גישה  דרכי  סימון  מעבר,  גשרי  זהרונים,  מחסומים,  כגון:  החוק  עפ"י  אזהרה, 

ושלטי אזהרה, פנסים מהבהבים; ידאג לתאורה במשך הלילה; יכוון את התנועה    ורי תמר
 ויסדר מעברים זמניים בכל אותם המקומות שבטיחות הציבור והעובדים ודרשו זאת. 

ימנה מנהל עבודה מטעמו, שיהא אחראי, בין השאר, על קיום הוראות הבטיחות    הספק .12
 לומם ובטיחותם של העובדים וכל אדם אחר. ת ששבתוקף, הנוגעות לביצוע העבודה והבטח 

ידווח על מינוי מנהל העבודה מטעמו למפקח העבודה האזורי מטעם משרד העבודה,   הספק
 וימלא אחר הוראותיו. 
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 הצהרה והתחייבות 

           לכבוד

 תאריך: ______         יעקב  עיריית באר

 א.נ.,

ת הבטיחות לעבודות קבלנים, הבנתי היטב את משמעות הוראוהנני מאשר בזאת שקראתי בעיון את   . 1
 האמור בהן ואני מתחייב לפעול בהתאם להוראות אלה.

 הנני מאשר, כי קיבלתי הדרכת בטיחות כללית והבנתי את תוכנה.  . 2

הנני מתחייב להקפיד על קיום כל ההוראות, ההנחיות והדרישות להבטחת תנאי הבטיחות והגהות  . 3
 העבודה נשוא החוזה.  ביצועבכל הקשור ל

לכך  . 4 ולדאוג  ובעקיפין  ישירות  אצלי  המועסקים  לכל  הבטיחות  כללי  את  להעביר  מתחייב  הנני 
 שיבצעו את ההוראות כלשונן. 

הנני מתחייב בזאת להקפיד על קיום הוראות הדין, הכללים, ההוראות וההנחיות לרבות הוראות   . 5
תי האישית, בטיחות העובדים וכל הבא מטעמי בטיחווהנחיות הגורמים המוסמכים למען שמירת  

 וכל צד שלישי ע"מ למנוע פגיעה בהם, באחרים ובציוד. 

בלי לגרוע מכל התחייבות מהתחייבויותיי הנני מתחייב לדאוג לכיסוי ביטוחי מתאים, להנחת דעתו  . 6
שיים ם שלי דדיצשל מנהל מחלקת הביטוח בעירייה, שיכסה כל נזק שיגרם לעירייה, לעובדיה ול

 כלשהם כתוצאה מביצוע העבודה ע"י ו/או מטעמי. 

ואישורים על תשלום הפוליסות ימסרו ויבדקו ע"י ופוליסות הביטוח  הביטוח    אישוריהעתקים מ . 7
 מנהל מחלקת הביטוח בעירייה עוד בטרם התחלת ביצוע העבודות.

           שם הספק: 

 שמות מורשי החתימה מטעם הספק :

     כתובת      ת.ז.      שם 

     כתובת      ת.ז.      שם 

          כתובת הספק  

     מס' פקס        מס' טלפון  

 מנהל העבודה מטעם הספק: 

     כתובת      ת.ז.      שם 

     מס' פקס        מס' טלפון  

      חתימה וחותמת הספק :  

      חתימת מנהל העבודה : 
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 ' הנספח 
 

 יינים ושמירה על טוהר המידותהימנעות מניגוד ענתצהיר 
 
 

  תפקיד ____________________  אני הח"מ ______________, ת.ז.  ____________, .1
כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם  ,לאחר שהוזהרתי

 כדלקמן:  ,בזאתמוסמך להצהיר לא אעשה כן, 
ב .2 ומתחייב  מצהיר  ___בשם      זההנני  זיהוי/ח.פ./ח.צ./ע.ר. _____ _____המציע  מס'   _____

מי מבעלי השליטה בו ו/או מי  , כי הקבלן ו/או  ("הקבלן"____________________ )להלן:  
בכל הנוגע לביצוע עבודות    ממנהליו אינו נמצא, ומתחייב שלא להימצא במצב של ניגוד עניינים

"( ובכלל זה, אך  העירייה הלן: "יעקב )ל  באר  עבור עיריית  אספקה והתקנה של תמרור ושילוט
של הקבלן  מבלי לגרוע מכלליות האמור, בין בפעולה, בין ההסכם ובין בהתקשרות חד צדדית,  

הינם צד להם ו/או כפופים להם, בין לבד ובין ביחד    יומי מבעלי השליטה ו/או מי ממנהל   ו/או
 עם אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין. 

תוך שמירה על טוהר    32/21ות הכלולות במסגרת מכרז מס'  העבוד  בלן מתחייב לבצע אתהק .3
 המידות לאורך כל תקופת ההתקשרות בין הצדדים. 

לפחות מהמניות של התאגיד    25%מי שמחזיק בשיעור של    –  בעל שליטה בתאגידבהצהרה זו:  
 לפחות מהשליטה בשותפות.  25% -ב  –או ככל שמדובר בשותפות 

 
בכל מקרה של  כל שינוי נסיבות ועל כל חשש לניגוד עניינים ו  על   לעירייהמתחייב לדווח    הריני .4

 קבל הנחיות מתאימות.ספק ל
 
 
 
 

 1.  2.  3.  4.  
 חותמת המציע          .9  .8 חתימת המציע             .7  .6 תאריך               .5

 


