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 נוהל המכרז ותנאיו  –א'  מסמך 

   כללי .1

צוע  לביהצעות  להגיש  מציעים  "( מזמינה בזאת  המזמין" או "המועצה"   -)להלן    סביוןהמועצה המקומית   1.1

כבישיםעבודות   דרךלסימון  שלטי  והתקנת  תחזוקת  וכן  חתול"  "עיני  ותחזוקת  התקנת  בתחומי    , 

 ."(השירותים " או "העבודות)להלן: " המועצה

(  "מסמכי המכרז)להלן :" הזוכה    יידרש לחתוםעליו    הסכם ההתקשרותהמכרז, כולל נוסח    מסמכיאת   1.2

  , 9:00-14:00בימים א' עד ה', בשעות:    ,8ברח' השקמה  סביון,  בהמקומית    משרדי המועצה בניתן לרכוש  

י המכרז  . ניתן לעיין במסמכבכל מקרה  שלא יוחזרו  (  ₪  500ש"ח )  חמש מאות   שלסך    תמורת,  יוםהחל מ

לרכישתם תשלום  ,קודם  בכתובת    המועצהבמשרדי  ,  ללא  המועצה  של  האינטרנט  באתר  או 

 www.savyon.muni.il 

 במפגש השתתפות  .  במשרדי המועצה  11:00    בשעה   17.1.23  ביוםיתקיים    סיור קבלנים/מפגש מציעים 1.3

 .זה מכרזל הצעה  ומהווה תנאי סף להגשת  ,חובה  הינההמציעים 

למסמך    6בסעיף  המפורטות  בהתאם להנחיות  את מסמכי המכרז וההצעה, יש להניח במעטפה סגורה   1.4

  "נתקבל " חותמת  לאחר שיוחתמו ב במסירה ידנית בלבד,  בלשכת ראש המועצה,    ,בתיבת המכרזיםזה,  

 תיפסל. הצעה שלא תוגש במועד  . 12:00  הבשע  31.1.23 מיוםעד ולא יאוחר ,  הקבלה מועדבתוספת 

ובנוסח  בתוקף    ,בסך  המועצה ערבות בנקאית בלתי מותנית לטובת    ת הצעתובמעטפעל המציע לצרף   1.5

, עד  המועצהוארך לפי דרישת  שת  (,  ערבות השתתפות")להלן: "  1'בנספח  ב  רט במסמכי המכרזומפה

הזוכה בערבות ביצוע בנוסח  הספק תוחלף על ידי ערבות זו רז. במכ הזוכהלטה סופית בדבר  לקבלת הח

 .1'גנספח 

תודיע המועצה    אלא אם  ,יודגש כי ככל שישתנה מועד הגשת ההצעות יוותרו מסמכי הערבות ללא שינוי

 . בכתב אחרתמפורשות  

תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי,    המועצהתנאי ודרישות המכרז.  בהתאם ל  תוגשנהההצעות   1.6

.  ו/או הוגשה ללא מסמכים כנדרש בחוברת המכרז אינה תואמת את תנאי המכרזר  שאלפסול כל הצעה  

המסמכים   כל  את  לה  ולצרף  המכרז  בתנאי  הנדרשים  הפרטים  לכל  בהצעתו  להתייחס  המציע  על 

 . הבלעדי  וזאת על פי שיקול דעתה   רשאית לדרוש מכל מציע להגיש מסמכים נוספים   המועצההנדרשים.  

ויוכרז כזוכה, ידרש  , המועצהשל המלא בהצלחה בכל תנאי הסף, לשביעות רצונה  שיוכיח עמידהמציע  1.7

 מצ"ב.התקשרות ההזכיה על הסכם ה הודעת משלוח  ימים מיום  (7) שבעה  תוךב לחתום

 ביותר או כל הצעה שהיא.   זולהאינה מתחייבת לקבל את ההצעה ה  המועצה 1.8

דורגה   1.9 הצעתו  אשר  במציע  לבחור  הבלעדי,  דעתה  שיקול  פי  על  הזכות,  את  לעצמה  שומרת  המועצה 

"(. ככל שהספק הזוכה במכרז לא יעמוד בדרישות המכרז, לרבות אי  כשיר שניבמקום השני )להלן: "

http://www.savyon.muni.il/
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תעלה יפה מכל סיבה שהיא,    עמידה בלוחות הזמנים, ו/או לא ינהג בתום לב ו/או ההתקשרות עימו לא

להתקשר עם הכשיר השני, בהתאם לתנאי מכרז זה, במקום עם    המועצה את הזכותשומרת לעצמה  

  הספק הזוכה  בכדי לשחרר את  הספק הזוכה במכרז. למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין באמור לעיל  

מלוא   פי    ו התחייבויותימקיום  העל  של  מזכותה  לגרוע  כדי  ו/או  זה,  לקבלת  מכרז  פיצויים  מועצה 

לפי כל דין ו/או חוזה, לרבות    ההעומדים לזכותאחר  כדי לגרוע מכל תרופה ו/או סעד  או  מוסכמים ו/

 הזוכה.בגין הפרת החוזה על ידי  

על הצעתו ועל ביצוע     מציע אחראי לבדיקת מסמכי המכרז וכל התנאים והנסיבות העשויים להשפיעה 1.10

קיבל לידיו את מסמכי  המציע  . הגשת הצעת מחיר על ידי המציע מאשרת כי  נשוא מכרז זה   העבודות

המכרז, קרא והבין אותם, וכי הוא מקבל על עצמו את תנאיהם ואת כל ההתחייבויות האמורות בהם.   

לפני  זה  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, על המציע לסייר באתרים המיועדים לביצוע העבודות נשוא מכרז  

  המועצה למען הסר ספק יובהר כי כל המידע המסופק על ידי .  שת הצעתו, או לוותר על זכותו כאמורהג

בקשר עם האתרים הינו על בסיס בדיקה מדגמית בלבד, וכי על המציע חלה חובה לבצע סיור כאמור,  

 ולאסוף את כל המידע הרלוונטי לצורך הגשת הצעתו במכרז.

ו/או מי    המועצהו/או מי מטעמה, כדי להטיל על   המועצהם, על ידי כי אין במסירת נתונים כלשה יודגש 1.11

ו/או מי מטעמה אחראים    המועצהמטעמה אחריות כלשהי לגבי נכונות ו/או דיוק הנתונים, ובמפורש אין  

 ביחס לנתונים האמורים.

שר  ימצא המציע במסמכי המכרז סתירות, שגיאות ו/או אי התאמות ו/או יהיה לו ספק כלשהו בקככל ש 1.12

עליו   כלשהו,  פרט  או  סעיף  של  המדויק  בכתב  למובנו  התקשורת  למועצהלפנות  ובדרכי  במועדים   ,

המכרז בחוברת  כי    .להלן  5בסעיף    המפורטות  השאלות  יודגש  קבלת  לוודא  המציע   בטל' באחריות 

03-7370918 . 

מובהר בזאת לא תהיה אפשרות אחרת  לאחר המועד האחרון למשלוח השאלות  כי    למען הסר ספק 

 ר פרטים כלשהם בהקשר למכרז זה. ור ילקבלת מידע או לב

ו/או תפורסם באתר האינטרנט    התייחסות המועצה, ככל שתדרש, תשלח בכתב לכל המשתתפים במכרז 1.13

המועצה, נ  של  בלתי  חלק  לחייב  פותהווה  כדי  לעיל  באמור  אין  המכרז.  ממסמכי    המועצהאת  רד 

לכל פירוש ו/או    תאחראי   האינ  המועצהלהתייחס לכל פניה ופניה. למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי  

 . הסבר שיינתנו למשתתפים במכרז בעל פה

 הגדרות .2

נוחות  יםזה מנוסח  המצורף אליווההסכם    זה  מכרז גם לרבים    תלשון יחיד מתייחס   .  בלשון יחיד מטעמי 

 : , כמפורט להלןם, יוקנו למונחים הבאים ההגדרות שבצדעל נספחיהם  ובהסכםולשון זכר גם לנקבה. במכרז  
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הצעה   " המציע" שהגישו  יחדיו,  הדרישות  על  העונים  קבוצה,  או  יחיד 

   למכרז זה.
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 / "הזוכה " "/הספק"

 "הספק הזוכה"

ויחתום    המציע אשר ייבחר לספק את השירותים לפי מכרז זה 

המועצה עם  התקשרות  הסכם  לרבותעל  ,  מועסקיו,  עובדיו  , 

 מן   אישור  קבלת  לאחר)  ידו  על  שיועסקו  המשנה  ספקי  ,מנהליו

 מטעמו  או בשמו הבאים  וכל יורשיו(,  המועצה

למימוש אחת    ,הזוכה  לספק  שירותיםאשר מספק    ספק/קבלן "קבלן משנה"

 או יותר מהדרישות במכרז זה.

 .סביוןהמועצה המקומית  "המזמין" / "המועצה"

 סביון. מועצה המקומית הועדת המכרזים של   "וועדת מכרזים"

 על נספחיו מכרז זה המצורף למסמכי  הסכםה "ההסכם" " / החוזה"

הנוגע למכרז לעניין מכרז זה, כל מסמך לסוגיו וכן כל פרסום   "מסמכי המכרז" 

ידי    זה על  פורסם  המקומיתאשר  לרבות      ,סביון  המועצה 

המציעים,   פניות  שאלות/  ההסכם,  נספחיו,  על  זה  מסמך 

המועצה  וכל מסמך אחר שהתקבל על ידי  המועצההתייחסות 

 ; הפורסם על יד  /בעניין מכרז זה ו/או נשלח

 הגשת להדרישות הבסיסיות המגדירות את המינימום הנדרש   " תנאי סף "

מנדטוריות אחרות הנדרשות לשם   הצעה למכרז וכן דרישות

 כך, המפורטות בחוברת מכרז זו.

מי שהוסמך מטעמ  סביון  ת המועצה המקומי  תמהנדס " "/"הממונההמפקח"  ה, או 

לצורך פיקוח שוטף על ביצוע התחייבויות הספק על פי מכרז 

. הודעה על  ראש המועצהאו חלק ממנו ו/או מי שימונה ע"י    זה

 . זהותו תימסר לספק

לספק במסגרת מכרז זה   הספקמכלול השירותים אותם מחויב   "/ "העבודות" "השירותים

אלו  לעבודות  ו/או  לשירותים  כיו"ב הקשור   שירות  כל    .וכל 

נספחיו,   על  זה  לחוזה  בהתאם  לבצע  שיש  כל לרבות  עבודה 

נוספת על    עבודה  עבוכ   ,המועצהע"י    הספקשתוטל  דות  ולל 

 .ארעיות הנדרשות לדעת המפקח

 נשוא מכרז זה  המקום בו מבוצעות העבודות "אתרי ביצוע העבודות"  /" האתר"
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כל הסימונים על פני המיסעה, או אבן השפה הצמודה אליה,   "סימני דרך"

ומיועדים    מהווים חלק ממערכת התמרור של רשת הדרכיםה

בדרךל למשתמשים  שונים  מסרים  המסומנים  העברת   ,

צביעה בחומרים מיוחדים המיועדים  סמני אור או  באמצעות  

לכך, ובכלל זה סימוני הפרדה בין נתיבים )לא מעקות בטיחות  

 .ות(, מעברי חצייה, כווני הנסיעה בנתיבים השונים ועודאו גדר

הנחיה,   "שלט" שמטרתו  התעבורה,  בתקנות  כמשמעותו  תמרור 

בדרך.   לנוהג  הדרכה  או  ההוראה  יהפח  לוח    יהשלט  עשוי 

,  אור ועליו המסר לנהג-וצמד חומר מחזיר י   ו אלי  ,אלומיניום

 . בהתאם להוראות משרד התחבורה

מטעם   " הזמנה" החתימה  מורשי  ידי  על  חתומה  בה   ,המועצההזמנה 

הציודמהספק  נותוזמהמ  העבודות/הציוד  ויפורט  סוג   , /  

  הםאלי  יםוהאתר   תומוזמנ  תיו כמו  נותזמ והמ  העבודות

 .לבצע את העבודות/לספק את הציוד  הספקמתבקש 

השירותיםשיעסקו    הספקעובדי   " הצוות"/ "העובדים" ידי    במתן  מכוח    הספק על 

 מכרז זה. הוראות 

המיועדת   "ערבות השתתפות" קיום  להבטחערבות  על  ה ת  וחתימה  למכרז  הצעה 

כזוכההתקשרות  הסכם יוכרז  שהמציע  ככל  ע"י  ,  שתוגש   ,

המציע יחד עם הצעתו, בהתאם לנוסח הקבוע במסמכי מכרז 

 . 1נספח ב'ב זה

בנקאית " ביצוע ערבות" ו ,  ערבות  ההשתתפות,  ערבות  את  תנתן  שתחליף 

הזוכה   הספק  ע"י  ההסכם  חתימת  ביצוע  במעמד  להבטחת 

להצעת  השירותים בהתאם  זה,  מכרז  נשוא    ווההתחייבויות 

המכרזים וועדת  ע"י  שאושרה  במסמכי  בנוסח    ,כפי  הקבוע 

 .  1בנספח ג' מכרז זה

תפקו "מוצר שווה ערך"  תכונותיו,  מאפייניו,  בצורתו,  התואם  ואופן  מוצר  דיו 

. הקובע הבלעדי  תפעולו את אלו של המוצר הנדרש במכרז זה

לא תהא כל  ולספקלעניין היות מוצר שווה ערך הינו הממונה, 

 השגה על קביעה זו. 
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מקום, לרבות, רחוב או דרך או כל שטח אחר שהציבור רשאי   "שטח ציבורי"

מוגדר   כך  או  בו  משתמש  או  בו  לעבור  או  בו  ייעודו  לשהות 

 בתוכנית בניין העיר.

    אחרת. מאושרת מעבדה או מכון התקנים הישראלי  רת""מעבדה מאוש

או    מסוכן, המהווה מכשול או תקלהו/או  גורם מפריע, מזיק   "מפגע"

לשלום    הפרעה  בטיחותית  סכנה  האתר  ומהווה  כפי  באי 

 . בחוק ולפי כללי הבטיחותבמסמכי מכרז זה ושמוגדר 

יום לאחר גמר תיקון תקלה מאותו    90תקלה שהתרחשה, עד   חוזרת" "תקלה 

 הסוג באותו מרכיב. 

 המחיר לו זכאי הספק בגין מתן השירותים  " התמורה"

 המועצה כל מקום שבו מתבצעת פעילות של  " המועצהאתרי 

יום הכיפורים, חג ראשון של סוכות, שמיני   "חגי ישראל"  ימי ראש השנה, 

חג ראשון של פסח, שביעי של פסח, יום  , פורים עצרת, חנוכה,  

 ערבי שבת וחג  ,העצמאות, חג שבועות

וימי חול המועד, לא    , ימי שישיכל ימות השנה כולל ערבי חג "ימי עבודה"

 כולל שבתות וחגי ישראל 

 סף  תנאי .3

  להלן במכרז זה  התנאים המפורטים    בכל  הגשת הצעתםמועד  בעומדים  ה   מציעיםרשאים להגיש הצעות מחיר  

 :במצטבר

  הנדרשים   והאישורים  המסמכים  יתר  וכל  הניסיון.  בלבד  אחת   משפטית  ישותהמציע תוגש על ידי    הצעת .3.1

   .בלבד במכרז המציע שם על  יהיו, הבנקאית הערבות   לרבות, במכרז

 המציעניסיון  .3.2

 סימון  עבודות  בביצוע,  2018-2022השנים   במהלך( שנים  3של שלוש ) ומוכח קודם  ניסיון הינו בעל מציעה

  אחת מקומית  ברשותניסיון בסימון כבישים    -לחילופין  או לפחות  מקומיות  רשויות  (2שתי )ב,  כבישים

   .כמפורט לעיל (" י"נת"  :להלן) מ"בע חברת נתיבי ישראל -נת"י של כקבלן שימש-ובנוסף לפחות 

הרשויות בהן בוצעו  ויפרט בה את  ,  3ב'שבנספח  להוכחת עמידתו בתנאי סף זה, ימלא המציע את הטבלה  

ופרטי איש הקשר, בהתאם  היקף כספי של העבודה וסוגה, מועדי הביצוע )כולל החודש בשנה(, העבודות,  

   לדרישות בנספח זה.
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 . אישורים ו/או אסמכתאות המעידים על ביצוע העבודות כאמור לעיללהצעה חוזה ו/או   לצרף יש

אחת  בכל  ,לפחות  (₪ 600,000ש"ח ) שש מאות אלףהמציע ביצע עבודות סימון כבישים בהיקף כספי של  .3.3

מקומית  מרשות  בכל אחת  או    ,לעיל  3.2רשויות שצויינו על ידו בסעיף  בוזאת    הנ"ל(  השנים  3משלוש )

 . נת"יו  אחת

 המצ"ב למסמכי מכרז זה. 4ב'נספח  בנוסח  להוכחת סעיף זה יציג המציע אישור רו"ח 

בנקאית .3.4 המציע  ערבות  להצעתו  :  בנקאית  יצרף  הצעת ערבות  קיום  בנק  ,  ולהבטחת  ידי  על  שהוצאה 

המקומית   ,בישראל המועצה  תהא  ,  סביון  לפקודת   "ח  ש   אלף  חמישים   של  בסך אוטונומית,  אשר 

 "(.השתתפותערבות להלן: ")  1'בבנספח  ובנוסח המצורף למסמכי המכרזבתוקף בסך,  (,₪   00050,)

המציעתצורף    ההשתתפותערבות   .3.4.1 נפרד    להצעת  בלתי  חלק  ערבות  אי    .ממנהותהיה  צירוף 

 יגרום לפסילת ההצעה על הסף.  להצעה   השתתפות

שמורה    הקבוע בערבות המכרז,ככל שהליכי המכרז וקביעת ההצעה הזוכה ימשכו מעבר למועד   .3.4.2

הזכות ערבות  את  לדרוש    למועצה  בהתאם    ההשתתפות הארכת  יאריכה  והמציע  בהתאם, 

ערבות    לדרישה. לחילוט  עילה  יהווה  זו  דרישה  מילוי  חלקה  כולה  , ההשתתפותאי  ע"י    ,או 

 . המועצהוהמציע מוותר על כל טענה כנגד    דעתה הבלעדי,המועצה, ובהתאם לשיקול 

   .כולה ההצעה לפסילת עלולה להביא  הערבותותנאי   מנוסח סטייה כל כי, יודגש

 .הנוכחים  ברשימת ונרשם הקבלנים בסיור השתתף המציע .3.5

 . זה במכרז כנדרש הצעות  להגשת האחרון למועד עד  הצעתו  את הגיש המציע .3.6

 להצעתו את המסמכים הבאים:על המציע לצרף בנוסף, 

עפ  בדברתצהיר   .3.7 לחוק,  בהתאם  כדין  שלא  זרים  עובדים  העסקת  ואי  מינימום  שכר  הנוסח  " תשלום  י 

ומאומת על ידי עורך    חתימה מטעם המציעה  ימורשלמסמכי המכרז, חתום על ידי    8'בנספח  כ  המצורף

   כנדרש.דין 

ניגוד   .3.8 ולמניעת  עפ ענייניםהתחייבות לשמירת סודיות  ב'כ  י הנוסח המצורף",  למסמכי המכרז,    6נספח 

 כנדרש. ומאומת על ידי עורך דין  חתימה מטעם המציעה י מורשחתום על ידי 

אישום בגין עבירה שיש עמה קלון    יכתב  בדבר אי הגשת    7נספח ב'בנוסח  חתום ומאומת כנדרש  תצהיר   .3.9

מנהל  המציע ו/או נגד    , נגדבעבירה שיש עמה קלון  ,ממנהליומי  או  /בעצמו ו  אם המציע, בין  הרשעה  איו

 . ממנהליו

 .9נספח ב', ע"ג אישור בדבר מורשי חתימה מאושר ע"י רו"ח או עו"ד בתוקף לשנה הנוכחית .3.10

 על המציע לצרף להצעתו קבלה על שמו, המעידה על רכישת מסמכי המכרז. .3.11

 מורשה )יש לצרף עותק להצעה(  עוסק תעודת .3.12
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  ציבוריים  גופים  עסקאות  חוק  פי  על  ורשומות  חשבונות   פנקסי  ניהול  בדברתקף לשנה הנוכחית    אישור .3.13

 (. להצעה  עותק לצרף יש)המציע  שם על,  1976-ו"התשל(, חשבונות ניהול אכיפת)

 (. להצעה עותק לצרף יש)הנוכחית  לשנה  תקף  ,במקור הכנסה  מס ניכוי  בדבר אישור .3.14

  לתאגידים   דין  פי   על  המתנהל  רישום בתוקף ממרשם  גם תעודת  ו להצעת  יצרף  ,תאגיד  הינומציע  ככל שה .3.15

   ., על מנהלי התאגיד ובעלי המניותתדפיס רשם חברותמסוגו ו

, וכי  לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת ההצעה  לא מצוינים חובות אגרה שנתיתעל המציע לוודא כי בנסח  

חברה מפרת חוק או התראה לפני רישום כחברה מפרת חוק. יובהר, כי רישום    החברה הינהלא מצוין כי 

   בדבר היות החברה מפרת חוק או בעלת חוב כאמור, עלול להביא לפסילת ההצעה.

המעיד על אי    ,תקףהמציע הינו תאגיד מסוג שותפות, עליו לצרף נסח שותפות מרשם השותפויות  ככל ש

 . קיום חובות אגרה שנתית לרשם השותפויות

  המפורטים לעיל אשר לא יעמוד בעצמו בתנאים  המועצה שומרת לעצמה את הזכות לפסול הצעת מציע   .3.16

 .אישורים המעידים כי הוא עומד בהםו/או לא יצרף להצעתו 

הזכותהמועצה   .3.17 לעצמה את  אך  שומרת  אחד מהמשתתפים    אינה ,  לדרוש מכל  במכרז השלמת  חייבת, 

חסרים, שהיה עליהם לצרף ו/או להגיש להצעות שהוגשו מטעמם, ועל המציעים    ו/או מסמכים  פרטים

להשלים את הפרטים הנדרשים בהתאם לדרישות המועצה. למועצה שמורה הזכות לפסול הצעת מציע  

ידה על  ישלים את הפרטים החסרים שנדרשו  וכן לפנות אשר לא    לרבות)  ישליש   צד  לכל   או /ו  למציע  , 

בהתאם לשיקול דעתה    והכל  ולהצעתו,  למציע  הנוגעים  פרטים  לשם בירור(  וממליצים  המציע    של  לקוחות

 הבלעדי. 

        סמכים נדרשים מ .4

       : הצעה יש לצרףהחוברת  ל

הצע,  מסמכי המכרזכל   .4.1 ,  , מפרטלהלןכמפורט    ונפרדת   סגורה במעטפה  , שתוכנס  ת המחירלרבות 

 . ומלאים כנדרשכשהם חתומים    ,והסכם  , מפרטים טכנייםנספחים, תעודות, אסמכתאותתצהירים,  

  - וככל שהמציע הינו תאגיד ,  בראשי תיבותבחתימה ו מסמכי המכרז  עמוד בלחתום על כל    על המציע  

התאגיד   בשם  ולהתחייב  לחתום  שהוסמך  מי  לקריאת    התאגיד חותמת    בתוספתבידי  כהוכחה 

 המסמכים והבנתם.  

 .2ב'נספח , על גבי פרטים אודות המציע .4.2

ימלא  על תתי הסעיפים שבו,    3.2  בסעיףש  תנאי הסףהוכחת עמידת המציע בניסיון הנדרש בלצורך   .4.3

הטבלאות   את  ב'שבהמציע  בסעיףה  באופן  ,3נספח  תעודות  ויצרף  ,  ובנספחים  נדרש  מסמכים, 

 . הניסיון הנדרש על  ואסמכתאות המעידים

, יצרף המציע אישור רו"ח מטעמו בנוסח  לעיל 3.3לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף המפורט בסעיף  .4.4

 .4נספח ב'



 
 

   סביוןהמקומית המועצה      

 19מכרז פומבי מספר 

22/19 

 עבודות לסימון כבישים. 

 

                                                                                 ___________________________ 

 חותמת המציע + חתימת המציע בראשי תיבות                                                             

  

11 

  מקורית   בנקאית  ערבותיצרף המציע    ,לעיל  3.4לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף המפורט בסעיף   .4.5

 . 1ב'נספח בנוסח , בסך ולהבטחת קיום תנאי סף שבסעיף המכרז להלן

תשלום שכר מינימום    בדברתצהיר    יצרף המציע   ,לעיל  3.7עמידה בתנאי הסף שבסעיף  לצורך הוכחת   .4.6

למסמכי המכרז,    8נספח ב'כ  י הנוסח המצורף" ואי העסקת עובדים זרים שלא כדין בהתאם לחוק, עפ

 כנדרש. ומאומת על ידי עורך דין  מורשה חתימה מטעם המציע חתום על ידי 

 . 6ב'נספח את לעיל יצרף המציע  .83 שבסעיף הסף  בתנאי העמידה להוכחת .4.7

 . (5'בנספח ) תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז .4.8

שבסעיף   .4.9 הסף  בתנאי  עמידה  הוכחת  המציעלעיל  3.9לצורך  יצרף  הרשעות    ,  העדר  בדבר  תצהיר 

 למכרז, ביחס למציע, בעלי המניות ומנהלי המציע. 7'בנספח קודמות בנוסח המצורף כ

הוכחת   .4.10 שבסעיף  לצורך  הסף  בתנאי  המציע  לעיל  3.10עמידה  יצרף  חתימה  ,  מורשי  בדבר  אישור 

 .9נספח ב', ע"ג מאושר ע"י רו"ח או עו"ד בתוקף לשנה הנוכחית

רכישת חוברת  לעיל יצרף המציע צילום קבלה בגין    3.11לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף שבסעיף   .4.11

 תשלום דמי השתתפות.המכרז ו

ניהול ספרים, ורישום במע"מ ובמס    בגיןהאישורים העדכניים והתקפים  את    להצעתולצרף    המציעעל   .4.12

מורשה  הכנסה עוסק  תעודת  העתק  אישור    וכן  גופים  נוסף  וכל  עסקאות  חוק  לפי  הנדרש  אחר 

  הסף   בתנאי  עמידתו  להוכחת,  1976  –ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו  

 לעיל.    3.14  – 3.12פים  שבסעי

  מרשם   עדכני שותפות  /חברה   נסח  , יצרף המציעלעיל  3.15לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף שבסעיף   .4.13

    .על מנהלי התאגיד ובעלי המניות תדפיס רשם חברותו התאגידים

 .(2'גנספח אישור קיום ביטוחים ) .4.14

על המציע לצרף להצעתו את אישור    הגשת ההצעות למכרז זהבשלב  בזאת כי  מובהר    קלמען הסר ספ

וכי עם זכייתו במכרז יידרש    ,באופן הנדרש במסמכי המכרז  חתום בחתימתו בלבדקיום הביטוחים  

ב   ,בנוסח המצ"ב  ,להמציא את אישור קיום הביטוחים   ו חתום ע"י חברת הביטוח מבלי שהוכנסו 

 שינויים ו/או תיקונים. 

 :לשאלות הבהרההתייחסות שאלות הבהרה,  ו .5

מכל מין    ,בכל עת, להכניס במסמכי המכרז שינויים ותיקונים,  שומרת לעצמה את הזכות    המועצה .5.1

מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות או    ולפרסם בכל דרך העומדת לרשותהוסוג שהוא ו/או  

, בין  ההבלעדי, בין ביוזמת  ההוראות נוספות לאלו הכלולים במסמכי המכרז וזאת לפי שיקול דעת 

 פי דרישת הרשויות המוסמכות ובין בתשובה לשאלות המציעים. -לע
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ספק  או יתעורר בקרבו  , שגיאות ו/או אי התאמות ו/או במסמכי המכרז  סתירותימצא המציע  ככל ש .5.2

, במועדים ובדרכי  למועצהלפנות בכתב כלשהו בקשר למובנו המדויק של סעיף או פרט כלשהו, עליו  

 התקשורת המפורטים במכרז זה.

תופנהבקה .5.3 בכתב  המועצה  שה  בלבד,לנציג  וורד  בקובץ  אלקטרוני באמצעות    ,    דואר 

לא יתקבלו בקשות להבהרות לאחר מועד      .  24.1.23ליום    עד      tamigt@savyon.muni.ilלכתובת

 .זה

תכלול   .5.4 הבאים:  הפניה  הפרטים  הסעיף  את  עמוד,  מס'  המכרז,  שם  דוא"ל,  כתובת  השואל,  פרטי 

בטבלה    ,בלבד  WORDבמכרז אליו מתייחסת השאלה ופירוט השאלה. השאלות תוגשנה על גבי קובץ  

 (:    PDFבמבנה הבא )לא יתקבלו מסמכים סרוקים או מסמכים בפורמט 

 מס"ד    מס' עמוד   במכרז/ הסכם      סעיף פירוט השאלה    

    

    

  , ככל שיינתנו, יהיו ועצהמה  התייחסויות.  השאלות או לחלקןלכל    להתייחסתהא רשאית    המועצה .5.5

  לכל המשתתפים בסיור הקבלניםאו בתמצית(    הנוסח השאלה )במלוא   עם  וישלחו,יחד,  בכתב בלבד

 . יענומט הנ"ל לא  ריובהר כי שאלות אשר לא יוגשו בפו    .ו/או יפורסמו באתר האינטרנט של המועצה

באחריות המציעים להתעדכן באופן שוטף באתר האינטרנט של  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יודגש כי   .5.6

 . עדכונים שוטפים נוספים, ככל שיפורסמואו /ו  התייחסויות המועצהבדבר  המועצה

או    המועצה .5.7 אחת  בפעם  העדכונים  את  לפרסם  דעתה    במספררשאית  שיקול  פי  על  והכל  פעמים, 

 הבלעדי.   

  פם מציע לצרהועל    , ממסמכי המכרז  חלק בלתי נפרדיהוו  המועצה    והתייחסויותהשאלות    מסמכי .5.8

 .  לעיל  4בהתאם לדרישות בסעיף ולחתום על כל עמוד   להצעתו

  תתייחסלא    שהמועצהלהתייחס לכל פניה ופניה. בכל עת    המועצהאין באמור לעיל כדי לחייב את   .5.9

 לפניה יחשב הדבר כדחיית בקשת המציע / השארת הכתוב במסמכי המכרז כלשונו.  

לכל פירוש ו/או הסבר שיינתנו למשתתפים    ת אחראי  אינה  המועצהלמען הסר ספק, מובהר בזאת, כי   .5.10

את   יחייבו  "הבהרות"(  )להלן:  בכתב  שנמסרו  ותיקונים  תשובות  שינויים,  ורק  פה,  בעל  במכרז 

ל סתירה, בין האמור במסמכי ההבהרות ובין מסמכי המכרז המקוריים, יגבר  . בכל מקרה שהמועצה

האמור   יגבר  עצמם,  ובין  ההבהרות  מסמכי  בין  סתירה  של  במקרה  ההבהרות.  במסמכי  האמור 

 בהבהרה המאוחרת יותר. 
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המועצה .5.11 המחייב  התייחסות  הנוסח  הוא  ההבהרה  ממסמכי  המ  ,לשאלות  נפרד  בלתי  חלק  הווה 

    , בהתאם לדרישות לעיל., ביחד עם מסמכי המכרז  הנוספיםחתוםלהגיש   מציעעל ה ואות  ,המכרז

 אופן עריכת ההצעה והגשתה  .6

בדייקנות כל סעיף הטעון השלמה  וישלים  ההצעה תוגש אך ורק על גבי מסמכי המכרז. המציע ימלא   .6.1

על   חתימה  לרבות  סעיף,  שבכל  ולפירוט  למבנה  לתנאים,  להוראות,  ההתקשרות    הסכם בהתאם 

הצעה הגשת  בטופס  השלמה  הטעונים  הסעיפים  תעודות    והשלמת  אישורים,  מסמכים,  וצירוף 

 . ואסמכתאות, ככל שיידרשו

ו למחוק מהם, להסתייג או לשנות מן  המציע אינו רשאי לשנות את מסמכי המכרז, להוסיף להם א .6.2

וב  המסמכים  בגוף  בין  עליהם,  להתנות  או  המכרז  במסמכי  דרך  האמור  בכל  או  לוואי  במכתב  ין 

 .אחרת

ע"י תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב  אם  , בין  מסמכי המכרזי  בלגתוספת או הסתייגות  כל שינוי,   .6.3

יובאו בחשבון   לא  )   קיוםבמהלך  לוואי או בכל דרך אחרת,    –ההצעה תזכה  ש   וככלהדיון בהצעה 

על פי  הכל  ואף עלולים לגרום לפסילת ההצעה,    ,התקשרות בין הצדדים( כאילו לא נכתבומועד ה ב

 . המועצההבלעדי של  השיקול דעת

 . לעיל 4בהתאם להנחיות בסעיף  חתם  י , יהסכםכל עמוד מעמודי ההצעה לרבות ה .6.4

המועד האחרון  כל המועדים המצויינים בחוברת המכרז, לרבות שינוי  את    לשנותרשאית    המועצה  .6.5

 . פתיחת ההצעות בטרםבכל עת  ,שנקבע להגשת ההצעות

(  2)בשני  , יש להכניס  כמפורט לעילכשהם חתומים  ,  את ההצעה ואת כל המסמכים הנלווים אליה .6.6

אחת,  למעטפה,  עותקים זיהוי  חיצונית  סימני  לציין:    . ללא  יש  המעטפה     ' מס  פומבי  רזמכ "על 

 ". סביון המקומית המועצה -עבודות לסימון כבישים –19/22

המבקש שלא לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי המפורט במסגרת הצעתו, יצרף עותק נוסף    מציע .6.7

 מושחר, בנוסף יצרף פירוט בו יציין מה לדעתו מהווה סוד מסחרי או מקצועי ומדוע. 

מובהר בזאת כי לא יהיה בציון סעיפים ו/או מסמכים כאמור לעיל, שפרסומם מחויב עפ"י דין, כדי   .6.8

סעיפים ו/או מסמכים סוד מסחרי נתון לשיקול דעתה  , ושיקול הדעת בדבר היות  המועצהלחייב את  

 הבלעדי של המועצה. 

להאריך את  חובת הנמקה,   העלי  שתחול ומבלי    הבלעדי המוחלט   ה , לפי שיקול דעתתרשאי  המועצה   .6.9

למציעים לא    . מציעים ששילמו את דמי ההשתתפות המכרזהמועד להגשת הצעות בהודעה בכתב ל

 תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה עם הארכת המועד כאמור. 

שינויבפתיח למסמכי המכרזכל המסמכים המצורפים לתנאי המכרז, כמפורט   .6.10 כל  וכן  הבהרה      ,, 

 יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי ומתנאי המכרז.  המועצהשיינתנו על ידי  שניתנו או 



 
 

   סביוןהמקומית המועצה      

 19מכרז פומבי מספר 

22/19 

 עבודות לסימון כבישים. 

 

                                                                                 ___________________________ 

 חותמת המציע + חתימת המציע בראשי תיבות                                                             

  

14 

שייגרמו למציע בקשר עם הצעתו במסגרת ו/או  , ככל  נזק  בכל אחריות להוצאה או  שאתלא    המועצה .6.11

  ואו חלק הימנ   ו כול  מכרזאת ה  לבטל  תרשאי  המועצה בקשר למכרז זה, ובפרט בשל אי קבלת הצעתו.  

ומבלי    ה הבלעדי קול דעת י( בכל עת לפי ש וב  הנקובים )לרבות עדכוני מועדים    ו ולעדכנ  ווכן לשנות 

 או נזקיו.   הוצאותיובגין  לפצות או לשפות את המציע השיהיה עלי

ש  .6.12 סוג  הוצאה מכל  שתוצא בקשר להשתתפות  הוכל  ככל שתוצא,  במכרז  המציע  א  תוחזר  זה,  לא 

כל זכות, מכל מין וסוג שהיא,    אכי למציע לא תהבזאת  . למען הסר ספק מובהר  בכל מקרהלמציע  

לשיפוי ו/או תשלום ו/או השתתפות מהמזמין, או מכל גורם מטעמו )לרבות מי מעובדיו, שלוחיו או  

נציגיו( על כל נזק ו/או הוצאה שיישא המציע ו/או מי מטעמו בשל כל טעם או עילה, בגין או בקשר  

 ולו.   עם ההצעה, קיומו של המכרז, הפסקתו, שינוי תנאיו או ביט

 בעלות על המפרט ועל ההצעה .7

והוא מועבר למציע    ,סביוןהמועצה המקומית  הוא קניינה של    הכלול בו  מפרט  מכרז זה לרבות ה .7.1

 מוש, שאינו לצורך הכנת ההצעה.יש במכרז זה כלבלבד. אין לעשות  תוהגשת הצע לשם

 בחירת ההצעה הזוכה .8

את  מועצה ה .8.1 לעצמה  דעתה  הזכות  שומרת  שיקול  לפי  את   ,  להוכיח  מהמציעים  לדרוש  המלא, 

 . ותדומ  ותביצוע  עבודבסיונם  ויכולתם  הכספית  ימהימנותם,  כישוריהם, ונ 

הצעה  הלעצמ  תשומרהמועצה   .8.2 באיזו  פורמאליים  בפגמים  להתחשב  לא  הזכות  שאי  במידה  ,  את 

 . המציעים ביןפגע בעקרונות השוויון תולא   למועצהגרום נזק תלא התחשבות מעין זו  

   ה בעבר היה  ל אשר  מציע  תהצע רשאית  לפסול  על  הסף , מובהר בזאת כי המועצהספקהסר מען  ל .8.3

שלילי  אחרים    פיםגולאו   מוצלחניסיון  בלתי   ו/או    ו/או  עימו,  שהורשע  בעבודה  מציע  של  הצעה 

  מציע  של, ו/או הצעה  בעבירה פלילית לרבות בעבירות בניה לפי חוק התכנון  והבניה  על  תקנותיו

 .שליליות המלצות או/ו  דעת  חוותיש  לגביואשר 

, למסור את העבודות נשוא  או חלקן  כולן  את ההצעות, המועצה שומרת לעצמה את הזכות לדחות   .8.4

אפילו אם היא אינה    עבורה,ככדאית ביותר    הנראית ל למציע אשר הצעתו    , או חלקן  , כולןהמכרז

כפי שיראה לה ככדאי    , והכלהצעות שונות  למגישילפצל את העבודות ולמוסרן  ,  ההצעה הזולה ביותר

בשביל כי    . הביותר  ידי    שיקוליהבמסגרת  יובהר  על  בחשבון  של    המועצהיילקח  הקודם  הניסיון 

   המציעים בביצוע עבודות דומות בעבר.

  .ה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת כהצעה הזוכהההצע להכריז על המועצה אינה חייבת   .8.5

 "(. ועדת המכרזים)להלן: " המועצהבפני ועדת המכרזים של   תובאנהההצעות   .8.6

  מידה והמציע הוכיחו עשתקבע האם ההצעה  בדיקה  וועדת המכרזים או מי שיוסמך מטעמה תבצע   .8.7

 כפי שהוגדרו במסמכי המכרז.  בתנאי הסף, 
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במכרז,  .8.8 הסף  לתנאי  הזכות    הלעצמ   תשומר   המועצה  בנוסף  ו/או   בדיקות  לבצע את    ביטחוניות 

, וכן לבחון המלצות, ליצור קשר עם ממליצים  מצא לנכוןתכפי שלמציע  כלכליות ו/או מקצועיות  

ניסיונו הקודם של המציע כשיקול במסגרת החלטה. בכלל זאת תהא ועדת המכרזים   ולבדוק את 

עמידה בבדיקות  -. איממנו כל מסמך נוסף לצורך בחינת הצעתורשאית לזמן את המציע ו/או לדרוש  

 .והצעתו , עלולה לפסול את המציע המועצהאלה, על פי שיקול דעת 

 הבהרות, שינויים ותיקון פגמים .9

מצהיר המציע כי ראה ובדק את כל מסמכי המכרז ואת כל הנתונים    ,זה  מכרזלהגשת הצעתו    בעצם .9.1

 ים, ככל שנדרשו או הסבר   ותהבהר   תהייתה לו הזדמנות לקבל  כי  נטיים מכל סוג ומין שהוא,וו הרל

ולא יהיו לו טענות בכל הנוגע לנוסח המכרז    ,וכי הגיש את הצעתו על בסיס זה  ,לצורך הגשת הצעתו

מביע המציע את הסכמתו לכל  או אי ידיעת פרט כלשהו הקשור למכרז או תנאיו. כמו כן  ו/  ותנאיו 

 . מכרזה תנאי המכרז ולכל האמור במסמכי

הפרשנות  בכל מקרה של סתירה, אי התאמה או אי בהירות בין מסמכי המכרז או בהם,    יודגש כי .9.2

הפרשנות המחייבת. למציע לא תהא כל טענה או תביעה הנובעת מאי בהירות    המזמין תהא  קבעשי

ככלל, כל סתירה, אי התאמה או אי    .המזמין  או סתירה במסמכי המכרז או בגין הפרשנות שבחר

 בהירות תפורש באופן המרחיב את חובות המציע ואת זכויות המזמין. 

או כל פרט המוזכר במסמכי המכרז השונים.  \המציע לא יוסיף, יתנה או ישנה תנאי מתנאי המכרז ו .9.3

בין בגוף    הסתייגות  או   שינוי   חוסר,   תוספת,במידה ועל אף האמור, התגלה פגם בהצעת המציע לרבות  

במסמכים   בין  אחרת,    נלוויםהמסמכים  בדרך  המכרזיםנהג  ת ובין  דעת  ועדת  לשיקול    ה בהתאם 

עלם מכל שינוי, תוספת או הסתייגות  את ההצעה או להת  לפסול, בין היתר,  תרשאי  תהאהמוחלט, ו

כן תהיה הוועדה רשאית לתקן את הצעת המציע ככל שנפלה  -כמו  .נעשוכאמור ולראותם כאילו לא  

 בה טעות או פגם.

 גילוי מידע  .10

רשאים לדרוש ממציע לגלות פרטים מלאים ומדויקים בדבר זהותו,    מטעמה,עדת המכרזים או מי  ו .10.1

יש    המימון שלו או של בעלי עניין בו, וכן כל מידע אחר שלדעתעסקיו, מבנה ההון שלו, מקורות ה 

ועדת המכרזים את המידע הדרוש או מסר מידע לא נכון,  ומציע אשר נמנע מלמסור ל   עניין בגילויו.

כי    למועצהזכה המציע, ולאחר מכן התברר    רשאית ועדת המכרזים שלא לדון בהצעתו או לפסלה.

לבטל את    המזמיןבלבד, או מידע מטעה, רשאי    מסר מידע חלקי  הוא נמנע מלמסור מידע נכון ו/או

 זכייתו מבלי שהמציע יהא זכאי לפיצוי או החזר הוצאות כלשהו. 

ועדת המכרזים רשאית לדרוש ממציע מידע כאמור גם לגבי כל בעל עניין בו ולגבי כל גורם אחר שיש   .10.2

 אמצעי שליטה במציע. לו, במישרין או בעקיפין, לרבות באמצעות אדם או תאגיד אחר, 
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המכרזים   .10.3 לעצמ  והמועצהועדת  ממקורותיהם    םשומרים  לוודא  הזכות  מידע  ה אמיתות  את  את 

ועדת  ויראו את המציע ואת כל בעלי העניין בו כמסכימים לכך ש  הצעתושימסור המציע. בהגשת  

 יקבלו לגביהם מידע הקשור למכרז, מרשויות המדינה.  והמועצההמכרזים 

עדת  ויחול, במידע שמסר לוש  ככלללא דיחוי בכל שינוי אשר יחול,    המועצהמציע חייב לעדכן את  ה .10.4

 . למועצההמכרזים או 

ועדת המכרזים רשאית לקבוע הסדרי סודיות מיוחדים, בין ככלל ובין לגבי נושאים מסוימים, אם  .10.5

 . חייבת לעשות כן אינה מציע, אולם היא  תבוא בקשה כזאת מצד

 המועצהזכויות  .11

בלתי סבירה מבחינת המחיר לעומת מהות ההצעה,    שהינה לא להתחשב כלל בהצעה    ת רשאי  המועצה  .11.1

מלהעריך את    ת מונע  המועצה חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, שלדעת    או   תנאיה 

.  בהסכםאו  /ו  במפרט   מהאמור  כלשהם   שינוייםאו  /ו   הסתייגויות   בה   שתהיינהאו  /ו  ההצעה כדבעי 

  במפרט   לאמור  מעבר  תוספותאו  /ו   הסתייגויותאו  /ו  שינויים  יהיו  בה  בהצעה   בחרת  והמועצה  היה

לעיל,    כמו  .המועצה  את  יחייבו  ולא  כבטלים  אלו  יראו ,  בהסכםאו  /ו האמור  מן  לגרוע  ומבלי  כן 

מן המחיר המתקבל    20%תוצאתה תהא מחיר הנמוך ביותר מ    אשר המועצה רשאית לפסול כל הצעה  

 .למכרז האומדןעל פי 

  או   להרחיב  תרשאי  המועצה.  הצעה  כל  או  ביותר   הזולהלקבל את ההצעה    תמתחייב  האינ  המועצה .11.2

  גם  וזאת,  אחרות או תקציביות , ארגוניות מסיבות לבטלו  או העבודה או / ו המכרז  היקף את לצמצם

.  פיצוי  כל  וללא  מוקדמת  הודעה  ללא,  ההחלטת  בנימוק  צורך  ללא,  במכרז  הזוכה  על  שיוכרז  לאחר

  .למציעים מתאימה הודעה  תימסר זה במקרה

ולמציע ו/או לזוכים לא תהיה כל טענה בעניין    לצמצם או להרחיב את היקף הפעילות  תרשאי   המועצה .11.3

 .זה

,  שמהימנותה מוטלת בספקהצעה    רשאית לפסולמבלי לגרוע מסמכויותיה על פי דין, ועדת המכרזים   .11.4

ניקיון  - לב או באי-הצעה שאינה מבוססת על בסיס כלכלי מוצק וברור, הצעה הלוקה בחוסר תום

 וכן הצעה הכוללת מידע שאינו נכון.  הצעה תכסיסנית כפיים,

 אין בסעיפי המכרז כדי לגרוע מזכויות הצדדים על פי כל דין.  .11.5

   יחסי הצדדים  .12

מכרז זה, כי  נשוא   ביצוע העבודות  לשםלכל העובדים והמועסקים על ידו לו ו מצהיר, כי ידוע    מציעה .12.1

 .  המועצה, ולא של  מציעהינם עובדים ומועסקים במסגרת הארגונית של ה

 עצמאי לכל דבר ועניין.    כקבלן מציעחשב הי , ימציעל  המועצהבכל הקשור למערכת היחסים בין  .12.2



 
 

   סביוןהמקומית המועצה      

 19מכרז פומבי מספר 

22/19 

 עבודות לסימון כבישים. 

 

                                                                                 ___________________________ 

 חותמת המציע + חתימת המציע בראשי תיבות                                                             

  

17 

כלפי  מציעה .12.3 יהיה אחראי  והנזיקין.    בלבד  העבודה  דיני  לפי  ידיו  על  יהיה    ,כןכמו  כל המועסקים 

לבדו אחראי לכל נזק שיגרם על ידו, או בגין רכושו ונכסיו ועל ידי המועסקים על ידו למטרות    מציעה

ה  כדין, לשאת חבות, או לעשות מעשה כלשהו, יפצה אות  המועצהחויב  תזה. אם על אף האמור    הסכם

 באורח מלא. על כך הספק 

לפי תנאי מכרז זה, כולן או    אינו רשאי להמחות )להעביר( לזולת את זכויותיו או את חובותיו  מציעה .12.4

 . חלקן

 חובת הזוכה במכרז:  .13

- זוכה, במכתב רשום או באמצעות הפקס, או באמצעות דואר אלקטרוני, על ספק הודיע לת  המועצה .13.1

 במכרז.   זכייתו בדברהבלעדי,  הי שיקול דעתפ

המועצה לזוכה בכתב,  עליו הודיע  או תוך פרק זמן אחר  ממועד ההודעה כאמור,    ימים  (7)  שבעה  תוך .13.2

וכן להגיש ערבות    מטעמו  חתימהה מורשי    באמצעותלחתום על הסכם התקשרות  הזוכה  הספק  יידרש  

 . , בהתאם לנוסח המצ"ב למסמכי המכרזואישור קיום ביטוחים ביצוע  

ישורים על חשבונו מגופים רלוונטיים )משטרה, חברת חשמל,  א   למועצה  להעביר הספק הזוכה יידרש   .13.3

 . העבודותעל מנת להתחיל בביצוע או עפ"י כל דין או  , ככל שיידרש לכך מהמועצה ('בזק וכו

במועד שייקבע    זה   הסכם   נשוא   ותהעבוד   עוצ יבהתחיל בל,  המועצה  כלפי   בזאת   מתחייב הספק הזוכה   .13.4

  גבוהה  ברמהע"י המועצה לתחילת הביצוע ולבצע את העבודות,  "(  הצו)להלן: "בצו תחילת העבודה  

 . ולשביעות רצונה המלא של המועצה

ומתן עם הזוכה במכרז לאחר זכייתו  -פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא-המועצה תהיה רשאית, על .13.5

 חתימת ההסכם.  בטרם ו

לא חתם הזוכה על ההסכם ו/או לא המציא ערבות הביצוע ו/או כל מסמך אחר שנדרש להמציאו תוך   .13.6

 לבטל את זכייתו במכרז ולחלט את ערבותו.  המועצה תרשאי –הזמן שנדרש

 לנוחיות המציעים, להלן טבלת ריכוז לוחות הזמנים למכרז זה: .14

 8.1.23 פרסום המכרז 

 17.1.23  המכרז רכישת המכרז/ עיון בחוברת 

קבלנים מציעים/  מפגש   – (  חובהנוכחות  )  סיור 

 נפגשים במשרדי המועצה  

 11:00שעה  17.1.23

 24.1.23 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 

 31.1.23 מועד אחרון להגשת הצעות 
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 ,בכבוד רב

 

 ,מוטי לנדאו

  ראש המועצה 
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 התחייבות המציע   – 1'אנספח  

  טל' נייד   שם

    

  פקס   טלפון 

    

כתובת  

 דוא"ל 

 

 

 

_____________ אצל    של   אני החתום מטה, ______________ ת.ז. _________, שהנני ממלא תפקיד 

ומוסמך בשם המציע לחתום על מסמכי המכרז ולהתחייב בשם    "(, המציע __________________ )להלן: " 

על פיהם, לאחר שקראתי בעיון את מסמכי המכרז והצעת המציע, על כל חלקיהם ונספחיהם, מצהיר    המציע 

 בזה בשם המציע: 

 את מסמכי המכרז וקראנו את תכנם.  מועצהאני / המציע רכשנו מה .1

ה .2 כל התנאים שקבעה  ואם הצעתנו    מועצהאני/המציע מקבל את  לגביהם  כל הסתייגות  לי/למציע  ואין 

 פי הצעת המציע המפורטת להלן והמצורפת בזה. - תתקבל, אנו מתחייבים לפעול על פיהם ועל

ובכללם כל הגורמים המשפיעים ו/או העשויים   .3 הנני מצהיר ומאשר שנושא מכרז זה והתנאים לביצועו 

י ולא  ולמציע  לי  מוכרים  ביצוע העבודה  על  או טענות  להשפיע  כל תביעות או דרישות  למציע  לי או  היו 

הנובעות מאי הבנה ו/או אי ידיעה כלשהן של איזשהו פרט או תנאי הכלול במסמכי ההצעה או בהבהרות  

 שניתנו לנו. 

מצ"ב כל מסמכי ההצעה, על נספחיהם, כשהם חתומים על ידי בעל הסמכות לחייב את המציע ומולאו בהם   .4

 ות הצעת המחיר. כל הפרטים הנדרשים לרב 

כלפי או כלפי המציע.    מועצהאין באמור בהצעה זו, כדי להוות כל הצהרה ו/או מצג ו/או התחייבות של ה .5

הגשת הצעה ו/או השתתפות בתהליכים הנובעים ממנה אינם מקנים לי/למציע זכות כלשהי מעבר לזכויות  

 המפורטות במפורש בגוף המכרז.

אין בביצוע האמור בהצעה על ידי או על ידי המציע כדי ליצור ניגוד אינטרסים כלשהו, בין במישרין ובין   .6

בעקיפין, בין מקצועי ובין עסקי שלי או של המציע, לבין המשרד וכי בכל מקרה שייווצר חשש כלשהו לניגוד  

יידית להסרת ניגוד האינטרסים  , ללא כל שיהוי ונדאג מ למועצהאינטרסים כזה יהיה עלינו להודיע על כך 

 האמור. 

הנני מצהיר כי אין מניעה, לפי כל דין ו/או הסכם שהמציע צד לו, להשתתפותו של המציע במכרז ואין, לפי   .7

שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המזמין, אפשרות כלשהי לקיומו של ניגוד עניינים, ישיר או עקיף, בין  
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ו/או נושאי המשרה שלו ו/או הפועלים מטעמו, לבין ענייני המזמין  ענייני המציע ו/או בעלי השליטה בו  

 ו/או ביצוע העבודה. 

הנני מצהיר כי במועד הגשת ההצעה המציע אינו בעל חובות אגרה שנתית לרשות התאגידים . כמו כן, אינו   .8

חוק  א' ל362מוגדר כ"חברה מפרה" ו/או לא נשלחה אליו התראה על היותו "חברה מפרה" כאמור בסעיף  

 . 1999החברות, התשנ"ט 

השירותים כלל, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ומבלי   להזמיןשלא  הזכות  מועצהלכי שמורה   יידוע ל  .9

בנוסף,    שתחול שימוע.  ו/או  הנמקה  חובת  היקף    הזכות  למועצהשמורה  עליה  את  להקטין  או  להגדיל 

והכל,    -פה או בכלל(, לחדשה או לעכבה  ההתקשרות נשוא מכרז זה, להפסיקה )באופן מלא או חלקי, לתקו

 עליה חובת הנמקה ו/או שימוע.  שתחוללפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ומבלי 

 הקשור למכרז, מרשויות המדינה.  לקבל מידע לגבי המציע,מזמין לועדת המכרזים ולאנו מאשרים  .10

יחול, במידע שמסרנו  כל שכאנו מתחייבים לעדכן את ועדת המכרזים ללא דיחוי בכל שינוי אשר יחול,   .11

 לוועדת המכרזים.

למועצה, בהתאם ללוחות הזמנים הקבועים בחוברת המכרז, את כל המסמכים    אנו מתחייבים להעביר .12

ביטוחים   ביצוע ההתקשרות, לרבות מסמכי ההסכם חתומים, אישור קיום  והאישורים הנדרשים לשם 

ערבות ביצוע בסך ובנוסח המצ"ב בחוברת  וח  חתום ע"י חברת הביטו  ואבנוסח המצ"ב לחוברת המכרז כשה

   .המכרז

הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ובמידה ותתקבל אני/המציע מתחייב לפעול    הצעתי  .13

  ת לקבלת השירותים, כולם או חלקם,היה זכאית  והמועצה על פיה. ידוע לי/למציע, כי הצעה זו תהיה תקפה  

 . במחירים הנקובים בה

 

     

 וחותמת המציע חתימה    שם מלא של החותם בשם המציע   תאריך 

 

 אישור

אני החתום מטה, ________ עורך דין, מאשר בזה כי ביום ________ הופיע בפני ___________. המוכר  

על פי תעודת זהות מס' _________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה    לי אישית / שזיהיתיו

ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל  

 וחתם עליה בפני.  

_________________                                                     ___  ___ ____________________ 

  חתימה וחותמת עורך דין      תאריך                                                                                   
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 טכני  מפרט  - מסמך ב'

תקופת  העבוד  תיאור את כוללבמכרז   זה  חלק .1 במהלך  לבצע  הזוכה  הספק  יידרש  אותם  והשירותים  ות 

עבודות מיוחדות טכניות ודרישות מפרט וכןההתקשרות,   בתחומי   שונים ברחובות כבישים סימון לביצוע 

 המועצה המקומית סביון.

,  הגלם  חומרי  השגת  או/ ו  רכישת  זה  ובכלל  הנדרשות  והפעולות  העבודות  כלל   את  יכללולפי מכרז זה    השירותים .2

ולביצוע    לאספקת השירותים  ותהדרושהפעולות    יתר  וכל,  אצירה, שינוע  האדם  כוח,  העזר  עיבודם, חומרי

לשםהמכרז  מסמכי  כל  פי-עלהעבודות   והכל  העבודות    השירותים  מתן  ,  מושלםוביצוע    ולעמידה  באופן 

 של המועצה. המלא בהתאם לנדרש במסמכי מכרז זה ולשביעות רצונה  יםהמדויק והאיכות הטיב בדרישות

 העבודה. יובהר כי על הספק לדאוג וכלי החומרים, הציוד של חסונםי הספק יהא אחראי באופן בלעדי על א .3

 חשבונו.  והכלים על הציוד, החומרים ולביטוח לשמירה

ידרש, את כל הרישיונות והאישורים  הספק מתחייב כי לפני תחילת ביצוע העבודה ימציא למועצה, ככל ש  .4

לביצוע העבודה בהתאם לתוכניות. הספק מתחייב כי ככל שיידרש להמציא רישיונות ואישורים יטפל בכל  

הדרוש להוצאתם והמצאתם לרבות תשלומים וערבויות, ככל שידרשו ע"י משרדי הממשלה, חברת החשמל,  

 "(. הרשויות)להלן: "בזק, חברות הכבלים והלוין, מקורות, משטרה,  וכד' 

וכד'.   סדר הקטעים שיבוצעו  ,העבודות לביצוע העדיפויות סדרי את לקבוע הזכות את לעצמה שומרת המועצה .5

 כלשהיא. לתוספת או מחיר לשינוי לתביעה עילה  יהווה לא האמור  כל

מובהר בזאת כי על המציע לכלול בהצעתו את עלות כל העבודות שיידרשו לרבות עלויות שעות עבודת מנוף,   .6

במחיר שיוצע על ידו וירשם  ,  כהכרחיות לביצועה ונחשבות זו עבודה ביצוע לצורך והובלות, ככל שתדרשנה,

 תביעה כל תוכר העבודות הנ"ל וכן לא עבודות נוספות כדוגמת   כל תוספת בגין    שולםת לא בהצעת המחיר.  

 עבודות, שלא נכללו בהצעת המחיר המצ"ב.  עבור הספק לתשלום של

ידו   על  לעלות שהוגדרה  העבודות בהתאם  כל  ומסירת  בגין אספקה, התקנה  הזוכה  תשלם לספק  המועצה 

 ונרשמה בהצעתו, ותוודא עמידתו באחוז החסכון הטכנולוגי כפי שהוגדר במסמכי מכרז זה.

הממונה. על אף האמור לעיל, מובהר   מאת מראש אישור  פי  על רק  הספק תעשה י"ע משנה  קבלני העסקת  .7

יוותר הספק האחראי הבלעדי עבור העבודות, קבלני   כי ככל שהממונה יאשר העסקת קבלני משנה,  בזאת 

 המשנה והתיאום ביניהם.  

, כדוגמת קבלני משנה אחרים, עובדי  הספק מתחייב כי יבצע עבודתו בשיתוף פעולה מלא עם כל גורם אחר .8

 המועצה ועובדי רשויות אחרים, ככל שאלו ידרשו לעבוד במקביל לעבודתו באתר העבודות.  

המועצה   .9 ואין  בלבד,  הערכה  מהווה  זה  במכרז  הכמויות  בכתב  האמור  כי  בזאת  מובהר  ספק,  הסר  למען 

, בכל שלב במהלך  את  הזכות   הלעצמ   ת שומר  מתחייבת להזמין את כל הכמויות המצויינות בפרק זה. המועצה

פרקים שלמים או    מפרק,  חלקים  שלם,  להגדיל, להקטין  או לבטל סעיף, סעיפים, פרק   תקופת ההתקשרות,

יודגש כי המחירים אותם תשלם המועצה  .  לא תהא כל טענה בנושא  ולספקחלקים מפרקים מכתב הכמויות,  
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כתב הכמויות    -'דבמסמך  היו בהתאם להצעת המחיר שניתנה על ידו  בפועל י   בגין השירותים שינתנו ע"י הספק

 במכרז זה ואושרה ע"י המזמין.  והצעת המחיר

בחוברת המכרז,    המפורטים     לשירותיםבנוסף  ככל שתדרש  ,   לשירותיםמתחייב  לבצע כל תוספת    הספק .10

, והכל בהתאם להוראות  המחירכתב הכמויות והצעת    -'דבמסמך    שהוצעו על ידו  מחירים   ואותם  תנאים  ב

 החוק והתקנות. 

, להזמין  לשלבים  מתן השירותיםמסיבות תקציביות, לחלק את    היתרבין    המועצה שומרת לעצמה את הזכות, .11

ולבצע את העבודות הנדרשות והמפורטות    כתב הכמויות והצעת המחיר  -'דבמסמך  את הפריטים המצויינים  

להוציא צווי התחלת עבודה  ו   ולה בהזמנה אחת או במס' הזמנות,תקשרות כהבחוברת המכרז במהלך תקופת ה

, ואף לבטל את המכרז ככל שיחול שינוי  מעת לעת  ה לרשות  שיעמדובהתאם לתקציבים    חלקיים,מלאים  או  

פיצול  כזה או אחר, עקב    , פיצויבנושא זה ולא תעמוד לו הזכות לקבלת כל  טענה  לא תהא כל  למציע   ו  תקציבי,

יהיה צורך בכך, עקב ביצוע  ככל ש , ואף לא להוצאות תקופה עקב הארכת תקופת הביצוע  טולןהעבודות או בי

 , למעט זכותו לקבלת התמורה בגין השירותים בניתנו על ידו.העבודה בשלבים

 חומרים ובדיקות .12

מכרז זה  המפורטות ב לדרישות  ויתאימו משובח מיןסוג א' ומ יהיו ספקה י"ע יסופקו  אשרהטובין  כל .12.1

 לדגימות כן, יתאימו החומרים  כמו , לרבות דרישות מכון התקנים.העדכני התקןהחוק וולדרישות  

מתחייב    הספק  .הממונה  י"ע ,אילומעין    ותבדיק  ולתפקידם, ככל שבוצע  כשירות ונמצאו נבדקו  אשר

הציוד שיסופק במסגרת מכרז    התאמת  על  בכתב  רשמי  אישור  הממונה, ככל שיידרש,  לידי  ימציאכי  

בנושא החלים  התקנים  לדרישות  ממנו,  חלק  או  כולו   .זה, 

 חשבונו  ועל הספק י"ע העבודה מאתר יסולקו   יענו על הדרישות המפורטות במכרז זה, לא אשר  טובין

 . במקומם מתאימים יסופקו ע"י הספק אחרים וטובין

לשביעות רצון  ו  מקצועי  באופן ולתקנים ולפי כל דין,לדרישות מכרז זה   בהתאם תבוצענה העבודות כל .12.2

 הממונה.  

לדרישות    בהתאם תבוצענה,  מוסמכת רשות של וכד' תקנות,  דרישות קיימות לגביהן אשר עבודות .12.3

בדבר  בכתב  אישורים  לידיה  ימציא  כי  מהספק  לדרוש  הזכות  את  לעצמה  שומרת  המועצה  הללו. 

פק מתחייב להציג אישור זה, ככל שידרש, בתוך פרק העבודות לדרישות, והסהטובין ו/או  התאמת  

 הזמן שיידרש ע"י המועצה. 

בכתב .12.4 אישורים  לידיה  ימציא  כי  מהספק  לדרוש  הזכות  את  לעצמה  שומרת  אסמכתאות  המועצה   ,

זהבדבר התאמת    ותעודות נשוא מכרז  ייעשה שימוש במסגרת העבודות    חומרי הסימון אשר בהם 

ידרש, בתוך פרק הזמן שיידרש  י, ככל שים אלו, והספק מתחייב להציג אישור התקנים וכל דין  לדרישות

 . ע"י המועצה

   כללי -הוראות בטיחות .13
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כי   .13.1 בזאת  מצהיר  אתהספק  מכיר  פרטיהן    הוא  על  בעבודה  הבטיחות  החוק    לרבותתקנות  דרישות 

ה  ותהחלובעבודה  לבטיחות    המתייחסותהרלוונטיות   העבודות  ביצוע  במסגרת  על  ידו  על  נדרשות 

, הוראות הבטיחות לעניין עבודה בגובה  תקנות הבטיחות העדכניות, לרבות   השירותים לפי מכרז זה

כי  לו תנאי העבודה. הספק מתחייב  וידועים  נווהל חומרים מסוכנים,  וחוקי התנועה,    ועבודה בחום

  . וחוקי התנועה  הבטיחותוהוראות    , חוקיםתקנותכל  מו את  יהוא ועובדיו ימלאו אחר ההוראות ויקי 

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי אין בהוראות הבטיחות המפורטות במכרז זה כדי לגרוע מהוראות  

 החוק. 

כי    ספקה .13.2 עבודה מתחייב  מנהל  יהא אחראי  על חשבונו,  ימנה  היתר,אשר  בין  העובדים    ,  לבטיחות 

עבודה תועבר לאישור המועצה בטרם  . יודגש כי זהות מנהל ה ותת העבוד ו בו מתבצע  באתרהנמצאים  

תחילת ביצוע העבודות. ככל שהמועצה לא תאשר את זהות מנהל העבודה ו/או תדרוש להחליפו בכל  

שלב משלבי ההתקשרות מכל סיבה שהיא, לרבות בשל אי שביעות רצון מתפקודו, יחליפו הספק הזוכה  

    בהקדם.

,  ע עבודות בגובה, כהגדרתן בדין, יעברו הכשרותמתחייב כי כל העובדים שיועסקו על ידו בביצו  הספק .13.3

והסמכות רשות מוסמכת. השתלמויות  כל  והוראות  דין  כל  פי  על  כנדרש  ידאג הקבלן    ,  כי    מתחייב 

  את מתחייב הקבלן להחתים    בנוסף,.  בגובה  בעבודה  הבטיחות  בנושא  עובדיו  של  מוסמכת  להדרכה

  בציוד   להשתמש  עליהם  המוטלת  החובה  את  וכן ,  בהדרכה  הנאמר  את  והבינו  קיבלו  שהם  כך  על  עובדיו

  פעם   בכל  כי  הספקממנו, מתחייב    לגרוע  ומבלי  לעיל  לאמור  בנוסף.  לעבודה בגובה ובכלל  אישי  מגן

,  העבודה  תחילת  טרם,  יקיים  במסגרת העבודות הנדרשות במכרז זה,  שיידרש לביצוע עבודה בגובה,

ןיתעד את ההדרכה  ,  לעובדיו  בגובה   בעבודה  לרבות  בעבודה  הבטיחות  וכללי  הוראות,  נהלי  של   ריענון

  מתחייבים   והם  ,וכללים  הוראות,  נהלים  אותם  לפי  מהם   הנדרש  את  הבינו   העובדים  כי  יוודאבכתב,  

  בזאת   מובהר  ספק  הסר  למען.  זאת  מאשרים  הם   בו  מסמך  על  אותם  ויחתים  ,לפיהם  העבודה  את  לבצע

 ,העובדים  ובטיחות   לשלום   המלאה  מאחריותו  הספק  את   לשחרר  כדי   זה  בסעיף  האמור   בביצוע   שאין

  המועצה   על  שהוכל   מסוג  אחריות   להטיל  או/ו   לידה  או   בה   והנמצאים  העבודה  אתר וסביבת  האזרחים,

 . להדרכת עובדיו כאמור  התחייבותו את 3'גנספח  גבי  על בחתימתו יאשרהקבלן   .מטעמה מי על או

שיידרשו עבודות בגובה במסגרת מכרז זה, יגדר את סביבת העבודה בגובה כדי  הקבלן מתחייב כי ככל   .13.4

 למנוע מצבים אפשריים של פגיעה בעובדיו ו/או באזרחים העוברים ליד. 

  תוך   כלשהן  עבודות  ביצוע , )בחום  עבודה  מחייב  ,זה  מכרז  לפי  ,העבודה  שביצוע  ככל הספק מתחייב כי   .13.5

  אחרת   פעולה  כל  או/ו  גלויה  באש  שימוש  תוך  או/ו  הלחמה  או/ו  בחום  חיתוך  או/ו  בריתוך  שימוש  כדי

  לרבות ,  זה  מסוג  עבודות  החל  דיןבהתאם ל  הקבלן  יפעל  ,'(וכיוב   גיצים  או/ו  חום,  להבה  פולטת  אשר

ב זהה"(,  בחום  עבודות)"   אש  למניעת  אמצעים  נוהל נקיטה  מכרז  למסמכי  ומצורף    הקבלן .  מפורט 

 . זה נוהל לפי  לעבוד  התחייבותו את 4ג' נספח  גבי על  בחתימתו יאשר

 בנוסף לאמור לעיל, יוודא הספק כי באזורי הצביעה ימצאו אמצעי כיבוי אש כדוגמת מטף כיבוי אש.  .13.6
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, לרבות סוכניו וקבלני המשנה, ככל שיאושרו במסגרת  כל עובדי הספק  חלה עליודגש כי האחריות   .13.7

על הוראות    ולהקפיד  במכרז זהטים  כללים המפורבהתאם להוראות כל דין לרבות ה, לנהוג  מכרז זה

  העבודה ועל מנהל    תחול באופן בלעדי על הספק  . האחריות לפיקוחוחוקי התנועה  גיהותהבטיחות וה

העובדים  כל כי   ווודא י ו השגחה קפדניתיקיימו מטעמו   העבודההוא ומנהל כי  מתחייב  הספק  .מטעמו

 .והמועסקים מטעמו ימלאו אחר כל הדרישות הנ"ל

 לצבוע אביזרים חשמליים או אלקטרוניים המחוברים למתח מחשש להתחשמלות.אין  .13.8

י .13.9 מידי  הספק  שיחתם  מסודר  עבודה  יומן  הממונהע   יוםנהל  ידי  ועל  ידו  "  ל   .  היומן"()להלן: 

תנאי מזג אויר במהלך ביצוע  מקום ביצוע העבודות,  תאריך ושעות עבודה,    היתר,בין    ,יכלולזה  יומן  

, ציוד מכני,  בהם נעשה שימוש ופרטי החומריםהתייחסות למספרי עובדים, כמויות חומרים  העבודה,  

השטח מצב לגבי הערות בביצוע,  ובסיומה  העבודהביצוע   לפני פני  התקדמות  והפרעות,  תקלות   ,

כדי    לדעת הממונהו/ או    הספק הזוכהשיש לדעת    פרט נוסף, וכן כל  הממונה, ככל שניתנוהוראות  

יודגש כי    . , אשר יוגש מידי יום לעיונו של הממונהתמונת מצב מלאה על ביצוע העבודותלשקף ולתת  

 ההסכם  של יסודית הפרה מהווה זה לנדרש בהתאם היומן  הגשת אי

שלא הובעה ביחס אליה הסתיגויות מפורשות ביומן העבודה מצד    הממונהכל הערה או הוראה של   .13.10

ככזו  הספק, ע"י    יראו אותה  ללא כל הסתייגות, כאשר אין בהסתייגות ככל שזו    הספקשהתקבלה 

 תרשם משום עילה לעיכוב, הפסקה או דחית ביצוע העבודות.

ו/או קיומם של תנאי בטיחות לקויים, בכל מקרה של אי קיום ו/או חריגה מתנאי הבטיחות  כי  יודגש .13.11

או אי    הספק,בהם ייעשה שימוש ע"י    רשאאו האביזרים  ו/הציוד, המכונות, הכלים  אי תקינות  ו/או  

הערות הסתייגות בנושא    להוסיף   מטעם המזמיןאו נציג מוסמך  ציות לחוקי התנועה, רשאי הממונה  

להטיל על הספק עיצום  הספק,  אמצעי הבטיחות ונקיטת צעדים מתאימים מצד    בטיחות ולתבוע שיפור

ים  במקר  .מתן השירותים באופן מיידילהפסיק את ואף בהסכם ההתקשרות  19כספי בהתאם לסעיף 

יובהר כי  תמורה נוספת. קבלת כל לתיקון המצב ללא  במיידילפעול הספק תחייב  מ מעין האמור לעיל

  מי מטעמואו  שהספק    ככל בקבלת פיצוי כלשהו, הוא הדין,  הספק  הפסקת עבודה כאמור, לא תזכה את  

 . חיי אדם או שלמות רכוש של המועצה או צד שלישי כלשהו באופן המסכןיעבדו 

יינתנו השירותים ואת חוקי  באתר שבו    הקיימיםמכיר את תנאי הבטיחות  בדק ומצהיר כי הוא  הספק   .13.12

  לשמירה וכי ינקוט בכל האמצעים הדרושים    ,הצעתו  בטרם הגשת , וכי הוא למד את הנושא  התנועה

כנדרש   באתר  הבטיחות  תנאי  השונותרבהועל  בעבודה  הבטיחות  ותקנות  הנזיקין    אות  ובפקודת 

 ועל פי כל דין.  1945-האזרחית  

בכל דבר ועניין ויהיה אחראי בפועל על מתן    , שייצג אותו כלפי המועצהאיש קשר מטעמוימנה  הספק .13.13

 השירותים וביצועם בהתאם לתנאי מכרז זה. 

 וכלים ציוד  -הוראות בטיחות .14
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עשו  שהוא ועובדיו ילרבות כלי הרכב,  כל הציוד, המכונות והכלים,  , כי  באופן בלעדיאחראי  יהא    הספק .14.1

ו על ידי  ו ילוו    ,את הוראות הבטיחות   ויתאמויהיו במצב תקין    ות,העבוד  בהם שימוש במהלך ביצוע

עפ"י  מיומנים, בעלי רישיונות תקפים, כנדרש  , וכן יתופעלו ע"י עובדים  תעודת בדיקת בודק מוסמך

מובהר בזאת כי המועצה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהספק, בכל עת, העתקי רישיונות  .  כל דין

 . של העובדים המפעילים את הציוד הדורש רישיונות ותעודות בדיקה לציוד

כי העובד    הספקמכל סיבה שהיא, מתחייב  יוחלף  צעי  העובד שהינו בעל הרישיון להפעלת האמשככל   .14.2

וכן   תקף,  רישיון  ובעל  מידה  באותה  מיומן  יהיה  לדרישתה, להמציא  המחליף  בהתאם    למועצה, 

 . העתקים מהרישיון של העובד החדש באופן מיידי

על חשבונו,  צדדים שלישיים  ו  עובדיולהגנת  לשמירה על הרכוש ויספק על חשבונו את כל הדרוש    הספק .14.3

, כדוגמת ציוד להגנה על  המבוצעת ע"י עובדיולסוג העבודה    המותאםציוד מגן אישי בטיחותי  לרבות  

 .וציוד עזרה ראשונה  דרכי הנשימה, הידיים, העיניים והגוף

קבלת אישורים במועדים הקבועים בחוק, ככל שיידרש,  להספק ידאג לבדיקה על ידי בודק מוסמך ו .14.4

שלגביו חלה חובת בדיקה על    ,העבודה י ביצועכל ציוד שיהיה באתר לשבשימושו,    והכלים ציודהעבור  

. המועצה שומרת  ף או יתוקן, בהתאם לצורךלהספק מתחייב כי ציוד שאינו תקין יוח ידי בודק מוסמך.  

להציג מהספק  לדרוש  הזכות  את  העבודות,    לעצמה  ביצוע  במהלך  עת,  בכל  תקינות  אישור  בפניה 

 והספק מתחייב להציגו באופן מיידי. 

הציוד אשר   ותקינות  לסוג הממונה אישור רק לאחר קבלת  ותהעבוד בביצוע יתחיל הספק הזוכה   .14.5

לעשות בהם שימוש. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי אין במתן אישור לסוג ו/או לתקינות   בכוונתו

 כדי להטיל על המועצה אחריו מכל סוג שהוא. הציוד 

או מדלל. .14.6 שימוש  יעשה  בו  צביעה  חומר  כל  בעבור  בטיחותי  מידע  דף/גיליון  יוודא המצאות   הספק 

 אופן השימוש בחומר, אחסונו ודרכי ההתגוננות מפניו ייעשו עפ"י הוראות גיליון המידע הבטיחותי.

בו ייעשה שימוש במהלך ביצוע עבודות הסימון,    הממוכן ציודה ייבדקעבודות הסימון,   תחילת לפני .14.7

 .העבודה לאתר מחוץ ,ויכויל באתר צדדי, בנוכחות הממונה

 מהלך העבודה  -הוראות בטיחות .15

כי    הספק .15.1 כלמתחייב  נקיטת  לאחר  רק  זה  במכרז  הנדרשות  העבודות  את  הזהירות   יבצע   אמצעי 

 ותכריה לרבות    מפורטים במסמכי מכרז זה,הנדרשים על פי כל דין ו/או הו   המתחייבים  הבטיחותו

 שימוש במהלך מתן השירותים נשוא מכרז זה  יעשה בהם החומרים עם הציוד וכל ומלאה יסודית

 .  ולסביבה לאדם מהם אחד  בכל הכרוכות והסכנות

ש,  מתחייב  הספק .15.2 השירותים  בביצוע  תחיל י,  המועצה   ידי   על  אחרת  נקבע  לא ככל    יאוחר   לא   מתן 

  במקצועיות,  במסמכי מכרז זה  כמפורט,  השירותים  את  ספקיו ,  העבודה  התחלת  הנקוב בצומהמועד  

ובהתאם    וזאת,  המועצה  שלהמלא    הרצונ  לשביעות ו  דין  כל  להוראות  גבוהים, בהתאם   ובמיומנות

שהוזמנו במסגרת מכרז    העבודותסיים את  י , ו או מי שימונה על ידו/  להנחיות ובתיאום עם הממונה
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  בתיאום  אין   כי  יודגש   בצו התחלת העבודות.  זה בתוך פרק זמן שלא יעלה על פרק הזמן המצויין  

 ידו.  על  תבוצע אשר לעבודה אחריות כל  מהספק להסיר כדי , כאמור הנחיות וקבלת

כי   .15.3 בזאת  מובהר  ספק  הסר  מצויים  ההקיימים,   המבנים  לשלמות בלעדי   אחראי יהא הספקלמען 

 המצויים ובצנרת,   וימנע מכל פגיעה במבניםוהכבישים,  קרקעיים,   ותת העבודות, על  באתרי ביצוע

מתחייב כי ככל   או להריסה. הספק   לפירוק אינם מיועדים ואשר ,םובקרבת י ביצוע העבודותבאתר

הנזק   , יתוקןותהעבוד  ביצוע במהלךו/או כבישים   מתקניםאו  /ו  מבנים לאותם או פגיעה   שיגרם נזק

מעין זו תגרור בעקבותיה   ככל שפגיעה המועצה, וכי רצונה המלא של חשבונו, לשביעות ועל ידו על

 .יחולו אותן הוצאות על הספק במלואן תיקון ו/או קנסות/או פיצויים מכל סוג שהוא,   הוצאות  תשלום

או כל אדם אחר    המועצההספק יסלק כל מפגע בטיחותי מייד עם גילויו, או עם קבלת הוראה מטעם   .15.4

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת כי הספק ידווח לממונה באופן מיידי  .  מההמוסמך לכך מטע

 על כל ארוע מסוכן, תאונה או כמעט תאונה, ויפעל בהתאם להוראותיו.

הנחיות הממונה כדי להוריד מאחריות הספק ו/או להטיל אחריות על המועצה  יודגש כי אין בקבלת   .15.5

 או מי מטעמה. 

 עבודה בצירי תנועה  .16

שלא יסכן את שלום    באופן   יבוצע  ו/או בצירי תנועה  כי ביצוע עבודות בדרכים  נההי   המועצה מדיניות   .16.1

הספק, מוטלת עליו    שתבוצע ע"י בכל עבודה  העוברים ו/או העובדים בדרכים בהן מתבצעות העבודות.  

   .את הצורך בהכוונת תנועההחובה לבדוק 

  בשל להיווצר הפרעה לתנועה    העבודה, עלולה ביצוע    שלשםהכוונת תנועה נדרשת בכל עת  כי    יודגש .16.2

 הצורך בחסימת ציר ו/או חשש לבטיחות העוברים בדרך או מבצעי העבודה. 

ובאופן שתגרם ההפרעה    באתר  תוך התחשבות בעומסי התנועהויבוצע  העבודה ייקבע  ביצוע  ואופן  סדר   .16.3

 ., ובהתאם להנחיות המועצהלתנועת כלי רכב והולכי רגלמינימאלית 

ודות המחייבות הכוונת תנועה לשעות בהן התנועה  בימים בהם עומס התנועה גבוה, יתוכנן ביצוע העב .16.4

 דלילה יחסית. 

בכל   .16.5 המשטרה,  להנחיות  בהתאם  יקבעו  תנועה,  הכוונת  המחייבת  עבודה  לביצוע  והתנאים  המועד 

 מקרה, לא תבוצע עבודה המחייבת הכוונת תנועה ללא נוכחות גורמי הכוונה מוסמכים או שוטרים.

טיפול בתקלה תידרש חסימת ציר או הפרעה לתנועה  דה או  ביצוע העבו  לשםכי    שיתבררבכל מקרה   .16.6

יפנה   העבודה,  מבצעי  או  בדרך  העוברים  לשלום  סכנה  להיווצר  עלולה  לגורם    הספקאו  למשטרה, 

הנדרש   על  הנחיות  לקבלת  בבקשה  בשטח.    לשםהמתאים,  התנועה  לפעול    הספק הכוונת  מתחייב 

 .רש, ככל שידהנחיית המשטרה לרבות הזמנת שוטרל בהתאם

  ,עבודהה  אופן ביצוע  בדבר  , לספק  האו מי מטעמ   המועצהלמען הסר ספק מובהר בזאת כי אין בהנחיית   .16.7

  מקבלת   את הספקללא הכוונת תנועה על ידי גורם מוסמך ו/או כדי לפטור    הכדי להוות אישור לביצוע 

 מוסמך ו/או לפעול על פיה.  מגורם ההנחיי
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הנשיאה    בגין כל עבירה על תקנות התעבורה ו/או על כל דין וכן  הספקכי כל קנס שיוטל על    יודגש .16.8

 בלבד.  הספקבאחריות לביצוע העבירה יחולו על 

 חסימת דרכי גישה תבוצע רק לאחר קבלת היתר מראש ובכתב מהממונה. .16.9

העבודה .16.10 תחילת  הספק,    לפני  לצורך,  ןביינקוט  ובהתאם  הציבור  הבטחת  לפעולות  ב  היתר  שלום 

 :, לרבותוהעובדים

 מחסומים / קונוסים לחסימת צירי תנועה.  הצבת .16.10.1

 שלטי אזהרה "עובדים בכביש" ושלטי הכוונה זוהרים. הצבת .16.10.2

 ביום ובלילה באופן שהאזור החסום לתנועה יראה ממרחק.    פנסים מהבהבים )"נצנצים"(  הצבת .16.10.3

כי   .16.10.4 זוהרים הקפדה  אפודים  ילבשו  מגן,    העובדים  בציוד  שימוש  מגן  ויעשו  משקפי  כדוגמת 

 . בהתאם לצורךלעבודה עם כימיקלים, כפפות וכד', 

 פנסי הבהוב על רכבי החברה במשך כל שעות העבודה והיממה )יום ולילה(.   הפעלת .16.10.5

במקום מרכזי שיאפשר הן את הכוונת התנועה והן תצפית על  על חשבון הספק  שוטרים    הצבת .16.10.6

 כביש.עובדי החברה והתנועה ב

ביצוע העבודה ו/או כל עוד נגרמת  משך  השוטר / המכוון יישאר בשטח ויכוון את התנועה בכל  

 הפרעה לתנועה עקב ביצועה. 

 המועצה לדרישות בהתאם  העבודה לביצוע הדרוש העזר ציוד  כל למען הסר ספק, מובהר בזאת כי  

 על יהיווכד',   , פנסיםמרורים, תשלטים,  מחסומים,  חומרים,  כלים תהובל לרבות דין,   כל פ"ע  או/ו

 כל או/ו שוטרים עסקתיודגש כי ככל שבמהלך ביצוע העבודות ידרש הספק לה  .בלבד הספק חשבון

 על הספק בלבד התשלום, יחול אחר גורם כל או/ו אחר יועץ 

 העבודה או חלקה המצריך הכוונת תנועה:עם תום  .16.11

 אמצעי ששימש להכוונת התנועה.  אףכי לא נותר בשטח   הספקיוודא  .16.11.1

ו/או הולכי הרגל ו/או  לא נותר כל מפגע העלול לסכן את העובדים  בעקבות העבודה  יוודא כי   .16.11.2

 . לתנועהלגרום להפרעה 

הספק ירכז את הפסולת ושאריות החומרים. יודגש כי אין לשפוך עודפי צבעים או מדללים על   .16.11.3

 ות הרבים.  הקרקע, תעלות ביוב או ברש 

   .ההפרעה לתנועההעבודה ו/או על סיום הממונה  יעדכן את הספק  .16.11.4

כל העלויות,  כל התיאומים, ככל שידרשו, עם המשטרה וכן  למען הסר ספק מובהר בזאת כי  

הנדרשים   היתרים  ו/או  הרישיונות  בקבלת  הכרוכים  וההיטלים  האגרות  לשם    לספקלרבות 

 . הספקעבור המזמין תחולנה במלואן על העבודות נשוא מכרז זה ביצוע 

 הספק זמינות  .17

למתן השירותים במשך כל שעות היממה בכל ימי השנה, לרבות במקרים  יהיו זמינים    ו עובדיהספק ו .17.1

 מי שישי, שבת, חגים, מועדים וערבי חג.  מיוחדים בי
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עבודות שביצוען אינו מתחייב בימים שאינם ימי העבודה )ימים  מובהר בזאת כי  על אף האמור לעיל,   .17.2

וההחלטה בעניין זה תהיה    ,שעות העבודה המקובלות, לא תבוצענה בהם  א' עד ו'( או בשעות שלאחר

 . הממונהמסורה לשיקול דעתו הבלעדית של 

 יוםב או/ו בלילה או ביום  ות העבודי המועצה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש את ביצוע  יודגש כ  .17.3

 . תשלום תוספתכל  וללא, והכל בהתאם לצרכיה ולשיקול דעתה הבלעדי,  לילהבו

את כל אמצעי  בכל משך ביצוע העבודות ובתקופת האחריות,    המועצהלרשות    נדרש להעמיד  הספק .17.4

קו טלפון    'מוקד/ מסנייד, פקס ודוא"ל( לרבות  ווי ו ק   טלפוןמס'  קשר )מו  יהתקשורת בהם ניתן ליצור ע 

, ככל שידרשו במהלך תקופת  חירום  , לקבלת קריאותמאויש במשך כל שעות היממה בכל ימי השנה

 . ו/או האחריות  והארכתה, ככל שהמועצה תבחר להאריכה,  ההתקשרות

 הזמנות עבודה וסיווג קריאות .18

, מובהר בזאת  המועצה הינה להזמנת הספק לביצוע עבודה בכתב. על אף האמור לעיליודגש כי עדיפות   .18.1

הזמנת עבודה שבוצעה כ"קריאה דחופה"  בשל  לביצוע עבודה בע"פ,  בין אם  יוזמן  הספק  ככל שכי  

 בהתאם למפורט להלן או מכל סיבה אחרת, תוציא המועצה בהמשך הזמנת עבודה בכתב. 

בהתאם לסיווג  למקום התקלה לביצוע התיקונים הדרושים,    יגיעיאה  עם קבלת הקרהספק מתחייב כי   .18.2

 הקריאה, כמפורט בפרק זה. 

ולעזיבת   .18.3 ביצועה  עם סיום העבודה, יעדכן הספק את הממונה בדבר סיומה וימתין לאישורו לסיום 

 המקום. 

וחומרים, ככל שידרשו, על חשבון הספק או על חשבון   .18.4 ו/או   המועצה החלפת ציוד    במסגרת החוזה 

באישור   רק  יבוצעו  וציוד במסגרת המכרז,  חומרים  וונדליזם, הכוללת אספקת  של תאונה  במקרה 

פירוט מקום ההתקנה והעבודה הנדרשת. עם סיום העבודה יחזיר  את  ויכללו    ,בכתבוהממונה מראש  

מהממונה   אישור  יקבל  הספק  מטעמו.  שמונה  למי  או  לממונה  המוחלף  החלק  את  ממי  הספק  או 

 .מטעמו על כל חומר אשר יחזיר למחסן המזמין

המבוססת  משבר, תשלם המועצה תמורה  ככל שהספק יבצע תיקונים ו/או החלפת ציוד תקול כתוצאה  

 הם.י, הנמוך מבינכתב כמויות -מסמך ד'המפורט באו ע"פ  15%דקל בהנחה של מחירון על 

 סוגי קריאות: 3יובחנו יודגש כי 

  מיידית""קריאה  .18.4.1

המהוות "פיקוח נפש" ו/או הגורמות לנזקים חמורים במידה ולא תתוקנה לאלתר, כגון    לתקלות

עם קבלת ההודעה למקום התקלה    מידעלטה ו/או טיפולי "שבר"/ תאונה, מתחייב הספק לצאת  

(  שעות,  ולהמשיך  3)  שלושו/או תקלות, להגיע למקום התקלה ולהתחיל בטיפול בה בתוך עד  

עד להסרת הסכנה ולתיקון התקלה ו/או התקלות, במקום אחד ו/או במקומות    ברציפות  לעבוד

 שונים. 
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    "קריאה דחופה" .18.4.2

  ראשיים  בצירים   תקלה  כגון,  דחוף  תיקונן  ואשר  מראש  לצפותן  שאין  לעבודותאו  /ו   לתקלות

 ( שלטים נפילת, שלטים תיקון / החלפת)כדוגמת 

  קבלת   מרגע  שעות(  6)  שש  עד  בתוך  בטיפול   ולהתחיל  התקלה  למקום  להגיע  הספק  מתחייב

   .התקלה תיקוןאו /ו  העבודה  לגמר עד  ברציפות לעבוד   ולהמשיך, ההודעה

    "קריאה רגילה" .18.4.3

ו/או לעבודות אחזקה שוטפות שתוכננו מראש.   בצירים משניים  כגון תקלות  רגילות  לתקלות 

( שעות מרגע קבלת  24)  עשרים וארבע במקרה כזה מתחייב הספק לסיים את תיקון התקלה בתוך  

 ההודעה.  

 ועוד. שלטים ו/או "עיני חתול", חיזוק/תיקוני צבע, בקריאה רגילה יכללו, בין היתר, החלפת 

ע"י  במקר שתאושר  מחיר  הצעת  הספק  ימציא  וכד',  ונדליזם  מתאונה,  הנובע  תיקון  של  ה 

במסגרת  אשר הטיפול בה אינו  המועצה, ורק לאחר אישור המועצה או המפקח כי מדובר בתקלה  

המפקח ע"י  המחיר  ואישור  האחריות  ויק  , שירותי  העבודה  את  הספק  התמורה  יבצע  את  בל 

 תב כמויות והצעת מחיר.כ -מסמך ד'בהתאם לנקוב בהצעתו ב

הספק ילמד היטב את המסמכים והדרישות המפורטים בחוברת המכרז וכן את תנאי השטח,  ולא יוכל לדרוש   .19

   תוספת או שינוי במחיר כלשהו בטענה כי ידע למפרע את כל הפרטים הנוגעים לאספקת ו/או להתקנת הגופים.

ביצוע העבודות נשוא מכרז זה, לרבות אספקת חומרי  למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל העלויות הכרוכות ב 

 הסימון, ביצוע הסימון, התקנת עיני החתול והתמרורים, ככל שיידרש, הינן באחריות הספק בלבד. 

 רות ותחזוקה :יאחריות ש .20

, מתחייב  זה  מסגרת מכרזגין העבודות שבוצעו על ידו בבזוכה  ספק הכחלק מהתמורה המשולמת ל .20.1

ביצוע העבודות  סיום  ממועד    חודשים  (6תקופה של שישה )משך  למתן שירותי אחריות,  להספק הזוכה  

  . "(האחריות"תקופת  )להלן:

או נזקים אשר לא נגרמו כתוצאה ישירה   תקלות שברלמען הסר ספק, מובהר בזאת כי התשלום בגין  .20.2

,  קבוע  ספק על בסיס חודשילם ל וחלק מהתמורה שתש  יהווהלא    , ככל שיתרחשו,מעבודתו של הספק

  הנחה ממחירון דקל   15%על בסיס  חושב  יתקלות מסוג זה  אלא תשולם כתוספת. התחשיב בגין תיקון  

 .העדכני

או יבצע את התיקון, בהתאם להנחיות    בכל מקרה של תקלה חוזרת  יחליף הספק את האביזר בחדש .20.3

 . הממונה

   על כל אביזר או תיקון שבוצע.  יםנוספ( חודשים  6שישה )תקופת האחריות תחל מחדש למשך  .20.4

יעמיד לרשות המועצה את כל אמצעי התקשורת בהם ניתן ליצור עמו קשר )טלפון, טלפון נייד,   הספק .20.5

כל שעות היממה בכל ימ מירס,   ודוא"ל( במשך  השנה, לצורך קבלת קריאות והפעלת צוות    ותפקס 

תיקוניםם  של  הספק שידרשו,ביצוע  ככל  האחריות  במהלך  ,  יצירת  תקופת  אופן  כי  בזאת  מובהר   .
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בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של    ויבוצע  , כמו גם סיווגן,והזמנתו לתיקון התקלות  ספקהקשר עם ה

 .   ולפורט במסמכי מכרז זה  המועצה

בלבד, ואין המועצה מתחייבת  שנתית , מהווה הערכה כתב כמויות והצעת מחיר - 'דבמסמך יודגש כי האמור  .21

,  את  הזכות   הלעצמ   תשומרהמצויינות בפרק זה. מובהר כי המועצה  ו/או כל העבודות  להזמין את כל הכמויות  

פרקים שלמים או חלקים    מפרק,  חלקים  שלם,  סעיפים, פרק  או  להגדיל, להקטין  או לבטל סעיף  בכל שלב,

יודגש כי המחירים אותם תשלם המועצה בגין העבודות  .  לספק לא תהא כל טענהומפרקים מכתב הכמויות,  

כתב   -'דבמסמך שיבוצעו ע"י הספק בפועל יהיו בהתאם להצעת המחיר שניתנה על ידו ואושרה ע"י המועצה 

 . בפועלוהיקף העבודות אשר יבוצעו במכרז זה  כמויות והצעת מחיר

אותם   ב,   בחוברת המכרז   יםהנזכר    לשירותיםבנוסף    ,  לשירותיםמתחייב  לבצע כל תוספת    הספק .21.1

, והכל בהתאם להוראות  כתב הכמויות והצעת המחיר  -'דבמסמך    שהוצעו על ידו  מחירים   ותנאים  

 . והתקנות  החוק

, להזמין  לשלבים  מתן השירותיםבין השאר מסיבות תקציביות, לחלק את    למועצה שמורה הזכות, .21.2

תקשרות כולה  הה במהלך תקופת    כתב הכמויות והצעת המחיר   -'דבמסמך  את הפריטים המצויינים  

מעת    הלרשות   שיעמדו בהתאם לתקציבים    להוציא צווי התחלת עבודה חלקיים,ו  ולא בהזמנה אחת,

בנושא זה ולא  טענה  לא תהא כל  למציע   ו  או אף לבטל את המכרז ככל שיחול שינוי תקציבי,   לעת

ואף לא להוצאות תקופה עקב הארכת    פיצול העבודותכזה או אחר, עקב   , פיצויתעמוד לו הזכות לכל 

 יהיה צורך בכך, עקב ביצוע העבודה בשלבים. ככל ש  ,תקופת הביצוע

תקופת  הארכת  במהלך    הזוכה יוצמדו למדד  הספקים הנקובים בהצעתו של  המחיר   מובהר בזאת כי .21.3

ע"י   יבוצע לאחר שניים  המועצהההתקשרות, ככל שההתקשרות תוארך  . חישוב ההצמדה הראשון 

.. יודגש כי מדד הבסיס הינו המדד  של תקופת ההארכה כאמור( חודשי ההתקשרות הראשונים  12עשר )

  הידוע במועד תחילת ההתקשרות. ככל שבוצע עדכון תעריפים, ישונה מדד הבסיס ויהיה המדד הידוע 

 במועד ביצוע העדכון האחרון. לא תהיה הצמדה שלילית. 

 

 ות העבוד של כללי תיאור .22

עבודות   עבודות  תבוצענה זה  מכרז  במסגרת .22.1 המועצה,  בתחומי  שלטים  והתקנת   סימוןתחזוקה 

אור  דות סימון כבישים באמצעות סימני  צבעים שונים, וכן עבורכיביים,  -חומרי סימון חדב כבישים

 .  סביון   תחומי המועצה המקומיתב שונים ברחובות"(, עיני חתול" )להלן:

  :הבאים הסימונים סוגיהסימון יכללו את  עבודות .22.2

 סימון מעברי חצייה.  .22.2.1

 .(סימונים אורכיים")להלן:  בין נתיבים, רציף ומקווקו, סימון קווי גבול  הפרדה קוויסימון  .22.2.2

 .עצירה סימון פסי  .22.2.3

 סימון אי תנועה.  .22.2.4
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 .בודדים וכפולים -סימוני חיצים .22.2.5

   .(לבן-, שחוראדום-, צהובלבן- לבן, כחול-)אדום שפה  אבני צביעת .22.2.6

 בצבע כחול עם סמל נכה לבן.   סימוני חניות נכים .22.2.7

 סימון מתחם "נשק וסע".  .22.2.8

 .אחרות סימון  צורות .22.2.9

 אספקת והתקנת תמרורים )שלט+עמוד(.  .22.2.10

 .שונים )לא סולארי( מסוגים   (חתול" עיני" )להלן:  סמני אור והתקנת  תתחזוק .22.2.11

 . מהן חלק אויודגש כי המועצה שומרת לעצמה את הזכות להזמין את כל העבודות המפורטות 

ברמות סיווג  ,  1871העומדים בת"י  אקריליים חד רכיביים,  עבודות הצביעה יבוצעו באמצעות צבעים   .22.3

בהתאם להנחיות משרד התחבורה לבחירה והשמה של חומרים תקניים  ויבוצעו  ,  D- ו  B,  Cלתפקוד  

  .לתוכניות ולהוראות המועצהלדרישות המפורטות במסמך זה, , ובהתאם  לסימון דרכים

 של והמידות הצורות  .וברורים חדים וגבולותיו אחיד יהיה הצבוע שהשטח בצורה יבוצע הסימון .22.4

 .התעבורה ולפקודת הממונה הנחיות או/ו לתכניות יתאימו הצבועים השטחים

 הברשה, ו/או באמצעות גליל. הצבעים ייושמו בריסוס,  .22.5

 ( חודשים לפחות. 6תוחלת חיי חומרי הסימון בהם ייעשה שימוש תהא שישה ) .22.6

ביצוע עבודות הסימון בתנאי מזג אויר מיטביים   .22.7 על  ויקפיד  ינקוט במירב המאמצים  הספק הזוכה 

 . ובהתאם להוראות היצרן )רמת לחות, טמפרטורה, עוצמת רוח וכד'(

או   במהלךבכל עת,   איכות,  או  /ו  בקרה בדיקותיודגש כי המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבצע   .22.8

למען הסר ספק,    .שנצבעה  השכבה עובי או  ר"למ הצבע כמות בדיקת,  לרבות  העבודות  ביצועבתום  

יעמוד כי  מתחייב  הזוכה  הספק  כי  בזאת  ב התנאים בכל  מובהר  המפורטות  זה   מכרזוהדרישות 

בקרה ו/או   בדיקות לביצוע  זכותה  מימשה המועצה את    אם בין בעניין,   תקן או /ו חוק כל  ובדרישות 

 איכות ובין אם לאו.

 :דרישות הצבע .23

התקנים   יהיו הצבע ותכונות טיב .23.1 מכון  ע"י  לשימוש  והוועדה    1871  י "לת בהתאםמאושרים 

 . מכרז זהויענו על הדרישות המפורטות במסגרת  , של משרד התחבורה הבינמשרדית

 . ריסוס מכשיר או גליל, רשתמב בעזרת נוח ביצוע יאפשר הצבע סומך :סומך .23.2

כי עבודות הצביעה אשר  יבוצעו במסגרת מכרז זה יבוצעו באמצעות  על אף האמור לעיל, מובהר בזאת   .23.3

ריסוס בלבד. שימוש ידני יותר אך ורק במקומות בהם לא תתאפשר גישה לציוד ממוכן. יודגש כי ככל  

יהיה עליו לקבל לכך את  באמצעות מברשת או גליל,  שבכוונת הספק הזוכה לבצע עבודות באופן ידני, 

 כתב.אישור הממונה, מראש וב

 הדברככל ש ,הסומך להגנת כלשהו מדלל הסימון לצבע להוסיף  איןלמען הסר ספק, מובהר בזאת כי  .23.4

לצבע הסימון מחייבת את    מדללהוספת   ,מקרה בכלן. יודגש, כי  היצר בהנחיות מפורשות  נדרש אינו
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ובכתב.   מראש  הממונה,  אישור  במסגרת  קבלת  שימוש  ייעשה  בו  והממוכן,  הידני  הצביעה  ציוד 

 של עבודות קודמות שבוצעו.ושאריות צבע צבע מתקין ונקי  בהעבודות נשוא מכרז זה, יהיה במצ

בעזרת קל  ערבוב  יאפשר צבע הסימון  :אחידות .23.5  הסומך בעלת  לתערובת אחידה  וייהפך מוט, ונוח 

צבע  המתואר  לא לעיל.  גושים יכיל  הסימון  חומרים  משקעים  ,קרומים,   אחרים.   זרים ו/או 

 והפיכתאו לשם /ו צבע הסימון   ערבול  על לצורך הקלה כלשהו  מדלל או ממיס להוסיף  מודגש כי אין 

 . לאחיד

לסוג  (  Dאו  B ,C)הרכב הצבע יהיו בהתאם לדרישות התקן, ויעמדו ברמת הסיווג הנדרשת ו גוון סוג,  .23.6

הנדרש להתקנים    ,הסימון  תנועה  ולהנחיות  בהתאם  להתקני  הבינמשרדית  הועדה  ע"י  שאושרו 

ייבוש השכבה,    ובטיחות של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים. ייבדק לאחר  יודגש כי גוון הצבע 

   באור יום. 

 הצבע המיושם יהיה בהתאם להוראות היצרן.   עובי .23.7

 זמןפרק   תוךב  בגלגל ולמגע ,דקות (10) עשר  של מרבי זמן תוך למגע יתייבש צבע הסימון ייבוש: זמן .23.8

 . דקות (20עשרים ) של מרבי

צבעי הסימון יכללו כדוריות זכוכית, בהתאם לתקן המאושר ע"י הוועדה הבין משרדית להתקני תנועה   .23.9

 ובטיחות. 

 אופן ביצוע העבודות:  .24

של היצרן,  היישום  , ובהתאם למפרט הטכני ואופן  1871נשוא מכרז זה יבוצעו בהתאם להנחיות ת"י  העבודות  

 וכמפורט בהנחיות לבחירה והשמה של חומרים תקניים לסימון דרכים בהוצאת משרד התחבורה. 

 ההנחיות הבאות: בנוסף להנחיות היצרן, ימלא הספק הזוכה אחר 

 בטרם תחילת עבודות הסימון: 

, להוראות  1871בת"י   ות המפורט לנהלים וההנחיות לעבודות הסימון תבוצע בהתאם השטח פני הכנת .24.1

הסימון,   צבע  לסיצרן  תקניים  חומרים  של  והשמה  לבחירה  משרד  הנחיות  בהוצאת  דרכים  ימון 

 . בהמשך ותולדרישות המפורטהתחבורה 

 , שמניםחול,  מאבק יסודיע ניקוי  צ יוודא כי פני הדרך תקינים ונקיים. הספק הזוכה יבהספק הזוכה   .24.2

יודגש כי הניקוי    אויר דחוס, בהתאם להוראות הממונה.לחץ מים או   באמצעות ,אחרים זרים וגופים

( שעות לפני  24יבוצע בסמוך, ככל הניתן, לשלב הצביעה, ובכל מקרה לא יותר מאשר עשרים וארבע )

 . ובהתאם לתנאי מזג האויר ביצוע העבודות מועד

הספק הזוכה יידרש לקבלת אישור הממונה בתום ביצוע עבודות הניקוי ובטרם תחילת ביצוע עבודות   .24.3

 הסימון. 

ייד .24.4 יומיים  במסעה מאספלט חדש  ביניים, שיבוצע לאחר המתנה של  לבצע סימון  רש הספק הזוכה 

ממועד    י הספק הזוכה בטווח זמן של עד חודשייםיחודש ע". הסימון  עבודות הסלילהלפחות מסיום  

 . ביצוע סימון הביניים
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 אין לצבוע על פני פני דרך לחים ו/או רטובים.עבודות הסימון יבוצעו על פני שטח יבש לחלוטין.  .24.5

ש .24.6 ימצאו באזורככל  העבודות  ע"י   התיקוןיבוצע   ,תיקון הדורשיםד',  וכ סדקים ו/או  בורות ביצוע 

 המועצה(.  על  במקרה זה תחול התיקון הצביעה )עלות עבודות תחילתהמועצה בטרם 

 משרד התחבורה.  הנחיות   או/ו המועצה  הנחיות  או /ו  לתכניות  בהתאם  יהיו  סימני הדרך ומידות צורות .24.7

,  הסימונים  וצורת מיקום של מוקדם סימון לפני תחילת ביצוע עבודות הסימון יבצע הספק הזוכה   .24.8

 להראות  לא חייבע"י הממונה. יודגש כי סימון מוקדם זה   שתימסרנה ההנחיות ול תכניותבהתאם ל

 עם תום עבודות הסימון. כלל

 אופן ביצוע עבודות הסימון: 

 טעותאו  /ו סטייה כל. יודגש כי  וההנחיות התכניות  את , ויתאם  מדויק יהיה ביצוע עבודות הסימון   .24.9

 השגוי  הסימון של  גירוד או /ו  מחיקה תחייב  של הסימון, ככל שתבוצע ע"י הספק,   המדויק מהמיקום

 (  48ארבעים ושמונה )  תוךיבצע את הסרת הסימון השגוי ב לא. ככל שהספק  כלל יראה באופן שלא 

לב  שעות  את צע ממועד מסירת ההודעה בדבר הסימון השגוי, שומרת לעצמה המועצה את הזכות 

בעצמה,  מחיק הסימון  ההוצאות לנכות ת  לה מחשבון את  הנראית  דרך  בכל   . לנכון  הספק, 

 יודגש כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד השמור למועצה על פי כל דין.  

תבוצע באמצעות שבלונה או תדמיות לסימונים. יודגש כי צורת ומידות הסימון יהיו    עהעבודת הצבי  .24.10

על   המפקח  של  תמרורים  להצבת  וההנחיות  התקנות  של  והמעודכנת  האחרונה  למהדורה  בהתאם 

 התעבורה. חומר הסימון יכסה באופן מלא את התדמית כולה. 

ניקוי  על השכבה הקיימת או סימון לאחר  חידוש חומר הסימון יבוצע באמצעות הוספת שכבת סימון מ .24.11

או שטיפת הסימון    גירוד, או קירצוף, או התזת כדוריותהסרת השכבה הקיימת, באמצעות  יסודי או  

מים  לחץ  בעזרת  הממונהגבוה  הקיים  והוראות  הדרך  לתנאי  בהתאם  הכל  נזק  ,  גרימת  אי  ותוך   ,

יודגש כי ככל שיבוצע סימון חוזר על גבי סימון קיים, עובי שכבת הסימון הסופי    .לשכבות האספלטיות

 ( מ"מ. 5לא יעלה על חמישה )

באחת מהדרכים הנקובות לעיל, ככל שתבוצע, תעשה רק לאחר הוכחת יכולת  יודגש כי הסרת הסימון   .24.12

 א גרימת נזק. בקטע צדדי, על מנת לוודא כי תוצאות הסרת הסימון יובילו לתוצאות הרצויות לל

 ייגרם נזק, יהיה הספק האחראי הבלעדי לתיקונו.  העבודותיודגש כי ככל שבעת ביצוע  .24.13

 יחפוף החדש  הסימוןכי   להקפיד יש ,נראה עדייןהישן   שהסימון במיקוםחדש   סימון של מקרהב .24.14

 . הקיים הסימון את במלואו 

 היצרן. כמויות חומרי הסימון יהיו בהתאם להוראות התקן והנחיות  .24.15
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 עם תום ביצוע עבודות הסימון: 

מתום עבודות הסימון. יודגש כי  לפחות    דקות (30) שחלפו שלושים לפני לתנועה הכביש את לפתוח אין .24.16

  תבוצע הייבוש בדיקת  האיזור שנצבע.   של מלא  בייבוש  מותנית זה מועד  לאחר לפני/  הכביש פתיחת 

 )"בדיקת גלגל"(.   1871בהתאם להוראות ת"י  

 הצבת .  )קונוסים(  חרוטים ו/או  מהבהביםו/או    תמרורים  באמצעות תבוצע טריים  סימני דרך  הגנה על   .24.17

המועצה    בהתאם יבוצעו לתנועה הקטע  ופתיחת  הסרתם,  הקונוסים ולהנחיו   ,  והמשטרהלתקן 

תבוצע לשביעות רצונה של המועצה, שומרת לעצמה המועצה את    לא.הספק הזוכה  חשבון  על ויבוצעו

 שעות  (  24בתוך עד עשרים וארבע ) לפחות, אשר תבוצע  חוזרת צביעה עללספק הזוכה  להורות הזכות

 . הנוספת השכבה בגיןיודגש כי המועצה לא תשלם כל תוספת תשלום  .שנפסלה השכבה ביצוע לאחר

 לשטחים ותהתזאו  /ו ותנזיל  ללא ,וברורים חדים  גבולות, ובעלי  אחידים יהיו הצבועים השטחים פני .24.18

 . הסמוכים

 "(. עיני חתולסמני אור )" .25

 . "עיני חתול"בשטח המועצה מותקנות 

ול" המותקנות וכן להתקין  תבמסגרת העבודות הנדרשות במכרז זה, ידרש הספק הזוכה לתחזק את "עיני הח 

לחזק, להבליט ולהדגיש סימונים מסוימים על פני  במקומות, בהם מעונינת המועצה  "עיני חתול" נוספות,  

 )כדוגמת מעברי חציה(.הדרך 

מנים מחזירי אור ופולטי אור  ילהנחיות להתקנת ס יבוצעו בהתאם    "עיני חתול"התקנת  לעבודות  ה .25.1

התחבורה משרד  של  בכבישים  ביותרהלפי    לסימון  המעודכנת  היצרן  ,מהדורה    ובהתאם   הנחיות 

 הממונה.   להנחיות

 . צהוב או כתום, לבן, משמע  לצבע הסימון עצמוצבע "עיני החתול" יותאם  .25.2

 ". נעיצה לתוך המיסעה באמצעות "רגלהתקנת "עיני החתול" תבוצע באמצעות   .25.3

יותקנו   .25.4 עיני החתול אשר  כי  הבין משרדית להתקני תנועה    הוועדהיענו על התקן שנקבע ע"י  יודגש 

כי    .ובטיחות בזאת  מובהר  ספק,  הסר  למען  ההתקנה.  ביצוע  לפני  הממונה  ע"י  יאושר  הדגם  סוג 

 .   באותו קטע כביש ,או יותר ם ערבוב שני דגמי  תאפשרלא המועצה  

 שלטים/תמרורים  .26

ידרש זה,  מכרז  נשוא  מהעבודות  את    כחלק  הצורך,  במידת  ולהחליף,  לתחזק  הזוכה  ו/או    השלטיםהספק 

יבוצעו בהתאם להוראות החוק, להנחיות  ואופן הצבתם  עבודות התקנת השלטים    העמודים ברחבי המועצה.

יעמדו   מיקומם  לרבות  שיותקנו  כי השלטים  יודגש  ולהנחיות המועצה.  תמרורים  להצבת  משרד התחבורה 

 . ותהחוק הרלוונטידרישות  ו ה, משרד התחבורבדרישות התקן

 עבודות התחזוקה יכללו, בין היתר, את הפעולות הבאות: .26.1

עמודי השלטים כולל הוצאת העמוד הרופף, ככל שמדובר על חיזוק  חיזוק או העמקת יסודות   .26.1.1

באמצעות   ברזל  הצלבות  וביצוע  לפחות(  מ'  חצי  של  לעומק  חפירה  ביצוע  הקיים,  העמוד 



 
 

   סביוןהמקומית המועצה      

 19מכרז פומבי מספר 

22/19 

 עבודות לסימון כבישים. 

 

                                                                                 ___________________________ 

 חותמת המציע + חתימת המציע בראשי תיבות                                                             

  

35 

או    במקרה של התרופפות עמודיםיותר בבטון וביטון היסודות    פלאחים, ליצירת אחיזה טובה

 כיפופם. 

 )באמצעות סילון מים ו/או חומר ניקוי(.  יקוי פני שלטים ו/או תמרורים ע"י שטיפה מתאימהנ .26.1.2

 ד'. חיזוק וכ- ברגים, אומים, רצועות -חיזוק כל החיבורים הרופפים  .26.1.3

 . נפגמה שכבת ההגנהניקוי מחלודה וצביעה בצבע מגן של מקומות בהם  .26.1.4

 . החלפת אותיות על שלטים ו/או תמרורים או השלמת אותיות חסרות .26.1.5

 החלפת שלטים ו/או עמודים, במקרה הצורך ולפי הוראת הממונה.  .26.1.6

ו/או עמודים, יבצע הספק הזוכה את העבודה בהתאם לנוסח המעודכן    שלטים ככל שידרשו החלפת   .26.2

 .ולהנחיות הממונה ולת"י  של "תקנות והנחיות להצבת תמרורים" מאת משרד התחבורה

יודגש כי בעת ביצוע התקנת עמוד חדש, יידרש הספק הזוכה לביצוע חפירה לעומק של חצי מ' לפחות,   .26.3

 יצירת אחיזה טובה יותר בבטון, וביטון היסודות. ביצוע הצלבות ברזל באמצעות פלאחים, ל

, יהיה הספק  בצידי הדרך  חדש  שלט למען הסר ספק, מובהר בזאת כי ככל שידרש למועצה התקנת   .26.4

העמוד ולהתקנתם במקום, והכל בהתאם להוראות הדין ולהנחיות  או  /ו  השלטכה אחראי להזמנת  והז

הוראות  וייוצר עפ"י    , מחזיר אור  ה יהי  לטהש/התמרורלמען הסר ספק, מובהר בזאת כי      הממונה.

 . אם לא צויין אחרת, יוצב התמרור על עמוד מצינור פלדה מגולווןמכון התקנים ומשרד התחבורה.  

עם תום ההחלפה, יעביר הספק את השלט ו/או העמוד המוחלף  ככל שהספק יבצע החלפת תמרור,  

 למחסני המועצה או לכל אתר אחר, בהתאם להנחיות הממונה. 

 צוות העובדים .27

נשוא מכרז   עבודותה  לביצוע  ,לפחות עובדים שני שימנה אחזקה צוות לרשות המועצה   יעמיד הספק  .27.1

 כנדרש עבודה שעות בהיקף ,נדרשים בטיחות  התקני והתקנת יומיות אחזקהעבודות  לרבות  ,  זה

ולשביעות    ובהתאם לדרישות התקן בהתאם לדרישות המפורטות בחוברת המכרזעבודות  ה לביצוע

 .רצונה של המועצה

 :המפורטים להלן עובדיםאת ה  יכלול האחזקה צוות .27.2

 .הצוות  כראש שישמש תנועה להסדרי הסמכה תעודת בעל  עובד .27.2.1

 .ידנית ריסוס במכונת כבישים בסימון ניסיון בעל לפחות אחד מקצועי עובד .27.2.2

 .וחומרים עבודה כלי , לציוד וניגררת גרירה וו  עם מסחרי רכב האחזקה צוות לרשות יעמיד הספק .27.3

 שהוזמנו העבודות   לביצוע  הדרושים  העבודה  וכלי החומרים  כל  את  האחזקה לצוות  יספק  הספק .27.4

 .ןהנדרש לשם ביצוע אחר ציוד כל או/ו צבע  ריסוס מכונת לרבותבמסגרת מכרז זה,  
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 ערבות השתתפות –  1'בנספח 

  לכבוד:

 המועצה המקומית סביון  )להלן: "המועצה"( 

 כתב ערבות מס'___________ 

 

"( אנו  המשתתף על פי בקשת _________________________ ת.ז./ח.פ. ________________ )להלן: " .1

כולל מע"מ    שקלים חדשים(  אלף  חמישים ₪ )ובמילים:    50,000ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך  

במועצה    סימון כבישיםלעבודות    לביצוע  19/22    פומבי מס'  וזאת בקשר עם השתתפות המשתתף במכרז  

 . סביוןהמקומית 

הנ"ל,   .2 לסך  עד  סכומים  או  סכום  כל  לכם  לשלם  מתחייבים  עסקים  אנו  מיום  יאוחר  ולא  מיידי  באופן 

דרישתכם    מקבלתאחד לנמק את  או  לבסס  עליכם  להטיל  אלינו, מבלי  בכתב שתגיע  דרישתכם הראשונה 

בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש תחילה את הסכום מאת המשתתף בתביעה משפטית או בכל  

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

הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן    םם תהיו רשאים לדרוש מאיתנו את תשלואת .3

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

 דרישה על פי כתב ערבות זה יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו:   .4

 מספר סניף _____________________   __ _____________________________________

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.   .5

 .  ועד בכלל  30.4.23  ליום ערבות זו תישאר בתוקפה עד  .6

7.   

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.   .8

 

 בכבוד רב, 

 

 _______________  -בנק 

  __ סניף _____________         
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 פרטים אודות המציע  -  2'ב נספח

 פרטים על המציע 

  ____________________________________________________ שמו של המציע:   .1

  ________________________________________ מספר חברה / שותפות / עמותה:  .2

  __________________________________ סוג התארגנות )חברה / שותפות / עמותה(: .3

  __________________________________________________ תאריך התארגנות:  .4

 שמות הבעלים )במקרה של חברה או שותפות(: .5

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 המציע: שמות ומספרי ת.ז. של המוסמכים לחתום ולהתחייב בשמו של  .6

  ________________ , ת.ז.:  ______________________________________ שם: 

  ________________ , ת.ז.:  ______________________________________ שם: 

  _______________________________________________ שמו של המנהל הכללי:   .7

  ________________________________________ כתובתו של המציע )כולל מיקוד(:  .8

  _____________________________________________________ מספרי טלפון:  .9

  _______________________________________________________ מספר פקס:   .10

  __________________________________ איש הקשר מטעם המציע לצורך הצעה זו:  .11

  __________________________________ מס. טלפון: ____________, מס..פקס:   .12

  ____________________________________________ כתובת של דואר אלקטרוני:

 

   

 חתימה וחותמת המציע  שם מלא של החותם בשם המציע  תאריך 
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 פירוט ניסיון -  3'בנספח 

אני הח"מ ____________________, ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרתי, כי עלי לומר את האמת וכי אהיה  

 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 

)להלן: "המציע"(,      38/22      שהינו המציע במכרז מס'  הנני נותן/נת תצהיר זה בשם ________________,  

 מצהיר/ה, כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.  הנני .לביצוע עבודות לסימון כבישים

  .בסימון כבישיםנסיון 

,  כבישים סימון  עבודות  בביצוע,  2018-2022 השנים   במהלך( שנים  3של שלוש )  ומוכח  קודם ניסיון הינו בעל  מציעה

  לפחות מקומיות רשויות (2שתי )ב

 או לחילופין

  .כמפורט לעילנת"י  של כקבלן שימש-ובנוסף לפחות אחת ברשותניסיון בסימון כבישים 

 שלהלן:   להוכחת עמידתו בתנאי סף זה, ימלא המציע את הטבלה  

שנת ביצוע   "דמס

 העבודות

היקף   שם הרשות

 /עבודה

שטח  

 הרשות

 )מ"ר( 

פירוט עבודות שבוצעו  

כבישים/   )סימון 

ותחזוקת   התקנת 

"עיני חתול"/ התקנת  

 ותחזוקת תמרורים

כספי  היקף 

 כולל

איש  פרטי  

טלפון  קשר 

 ו/או מייל 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

 

 
 הינם נכונים ומדויקים.  המציע הנני מצהיר, כי נתונים אלו בדבר ניסיון 
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הנני מצהיר, כי שמי הוא ____________________, כי החתימה, המופיעה בשולי גליון זה, היא חתימתי וכי  

 תוכן הצהרתי אמת.

 
 
 ___________   _______________________   ________________________  

 חתימתו של המצהיר  שמו של המצהיר  תאריך  

 

 

 אישור

ביום   כי  בזאת,  מאשר   ,______________________ מרחוב   ,__________________ עו"ד  הח"מ,  אני 

מס.   זהות  תעודת  לפי  שהזדהה/תה   ,_________________ מר/גב'  בפני  התייצב/ה   ,__________

זהרתיו/ה, כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהא/תהא צפוי/ה _________________ / המוכר/ת לי אישית, ולאחר שה

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תצהירו/ה וחתם/תה עליו. 

 

 

 ___________   ___________   ___________  _______________   
   מורשה' זהות/עוסק מס חתימה/חותמת  תאריך  שם עו"ד  
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 אישור רו"ח  –  4'בנספח 

 )נספח זה יודפס על נייר לוגו של רואה החשבון(  

 תאריך : ___/___/____ 

  לכבוד _____________ )יש למלא את שם המציע( 

 אישור על נתונים מהדו"חות הכספיים לכל אחת משלוש השנים האחרונות הנדון : 

 לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:  

 הננו משמשים כרואי החשבון של המציע משנת_________.   .1

הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום __________ )או לחילופין ליום_______ וליום   .2

 _________(* בוקרו/נסקרו )בהתאמה( על ידי משרדנו. 

 לחילופין:

ידי רואי   הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום/ימים* _______________  בוקרו על 

 חשבון אחרים.  

ליום/ימים*   .3 )בהתאמה(  המבוקרים/סקורים  הכספיים  לדוחות  שניתנה  הסקירה  הדעת/דוח  חוות 

 טייה אחרת מהנוסח האחיד**. _____________ אינה כוללת כל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב או כל ס

 לחילופין:

ליום/ימים*    )בהתאמה(  המבוקרים/סקורים  הכספיים  לדוחות  שניתנה  הסקירה  דוח   / הדעת  חוות 

_____________ כוללת  חריגה מהנוסח האחיד** אולם אין לחריגה זו השלכה על המידע המפורט בסעיף  

 להלן.  4

 לחילופין:

ליום/ימים*    )בהתאמה(  המבוקרים/סקורים  הכספיים  לדוחות  שניתנה  הסקירה  דוח   / הדעת  חוות 

_____________ כוללת  חריגה מהנוסח האחיד** אשר יש לה השלכות כמפורט לעיל על המידע המפורט  

 להלן.  4בסעיף 
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  להלן   המנויה  לתקופה    המציע  של  הכספי  המחזורבהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים/סקורים,   .4

  :לפחות )אין חובה לרשום את הסכום המדויק( הינו

 : ________________ ₪ לפחות 2019בשנת  .4.1

 : ________________ ₪ לפחות 2020בשנת  .4.2

 : ________________ ₪ לפחות 2021בשנת  .4.3

 

 בכבוד רב, 

 __________________ 

 רואי חשבון 

 

 * יצוינו התאריכים בהתאם לנדרש במסמכי המכרז או בהתאם לשינויים הרלוונטיים בכל סעיף וסעיף.   

, יראו אותן כחוות  99**לצרכי מכתב זה חוות הדעת הכוללות תוספות המפורטות בדוגמאות לתקן ביקורת מספר  

 דעת ללא סטייה מהנוסח האחיד. 
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 הצעות במכרזתצהיר בדבר אי תיאום  -  5'בנספח 

 

בתאגיד   העובד   _____________ ת"ז  מס  הח"מ______________________________  אני 

 _____________________ )שם התאגיד( מצהיר בזאת כי:  

 

 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם התאגיד ומנהליו.   .1

 אני נושא המשרה אשר אחראי בתאגיד להצעה המוגשת מטעם התאגיד במכרז זה.   .2

וונתי להשתמש, במסגרת הצעה זו בקבלני המשנה המפורטים להלן )יש לפרט את שם התאגיד ופרטי  בכ .3

 יצירת קשר עימו(: 

ניתנת    שם התאגיד  בו  העבודה  תחום 

 קבלנות המשנה 

 פרטי יצירת קשר  

     

     

     

 

המחירים אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי התאגיד באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר   .4

 לעיל(.    3עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר )למעט קבלני המשנה אשר צוינו בסעיף 

המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז   .5

  3זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה )למעט קבלני המשנה אשר צוינו בסעיף  

 לעיל(.  

 לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.   .6

 הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.  לא  .7

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.  .8

הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או מתחרה   .9

 מכרז זה.  פוטנציאלי אחר ב

  



 
 

   סביוןהמקומית המועצה      

 19מכרז פומבי מספר 

22/19 

 עבודות לסימון כבישים. 

 

                                                                                 ___________________________ 

 חותמת המציע + חתימת המציע בראשי תיבות                                                             

  

43 

 במקום המתאים Vיש לסמן 

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

 אם כן, אנא פרט: 

 ______________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

______________________ ______________ 

 

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

 .  1988-העסקיים, תשמ"ח 

 

         

חתימת    שם המצהיר   חותמת התאגיד   שם התאגיד   תאריך 

 המצהיר 

 

 

 

 אישור  

 

מאשר/ת כי ביום ___________________ הופיע/ה בפני   , ________________________, עו"דאני הח"מ  

במשרדי אשר ברחוב ___________________ מר/גב' ______________________ שזיהה/תה עצמו/ה על  

ו עליו/ה להצהיר אמת  כי  ואחרי שהזהרתיו/ה  אישי,  באופן  לי  ת.ז. __________________ המוכר/ת  כי  ידי 

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

 

____ __ _______                              _________________ __ _     

 רך הדין עו  ה וחותמתחתימ                      תאריך        
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 התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים נוסח  -  6'בנספח 

 :לכבוד

 סביון המועצה המקומית 

 

אני הח"מ_______________ ת.ז._________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את כל האמת וכי  

 אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלהלן: 

  ' המציע במסגרת מכרז פומבי מס  שהינו _____________ )להלן: "המציע"(     מורשה חתימה מטעם  אני   .1

. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת  סביוןהמועצה המקומית  ברחבי  לביצוע עבודות לסימון כבישים    19/17

 .  לתת תצהיר זה בשם המציע

הובהר לי ע"י המועצה כי השתתפותי במכרז מותנית בהתחייבותי ובהתחייבות הבאים מטעמי לשמירה על   .2

 קשור והנובע מן העבודות או ביצוען.המידע כהגדרתו להלן, ו/או כל הגמורה של סודיות 

אעסוק  הוסבר לי כי, ככל שאוכרז כזוכה במכרז, יתכן כי במהלך מתן השירותים על ידי  ו/או בקשר אליהם   .3

ו/או אקבל לחזקתי ו/או יובא לידיעתי מידע מסוגים שונים, שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור, בין בעל פה  

ובין בכתב, בין ישיר ובין עקיף, השייך למועצה ו/או הנודע למועצה ו/או לפעילויותיה בכל צורה ואופן,  

 "(.המידעהלן: "לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, נתונים, מסמכים ודו"חות )ל 

, עלול לגרום למועצה  מועצההוסבר לי וידוע לי כי גילוי המידע בכל צורה שהיא לכל אדם או גוף מלבד ה .4

 .ו/או לצדדים אחרים נזק, והוא עלול להוות עבירה פלילית

אני מתחייב כי במהלך תקופת מתן השירותים למועצה או לאחר מכן, ללא הגבלת זמן, לא אגלה לכל אדם   .5

ף, לא אפרסם וכן לא אוציא מחזקתי את המידע ו/או כל חומר כתוב אחר ו/או כל חפץ או דבר, בין  או גו

 .ישיר ובין עקיף, לצד כל שהוא

אני מתחייב לנקוט אמצעי זהירות קפדניים ולעשות את כל הדרוש מבחינה בטיחותית, ביטחונית, נוהלית   .6

 זו.או אחרת כדי לקיים את התחייבויותיי על פי התחייבות  

זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי   .7 עובדי ו/או מי מטעמי חובה  לידיעת  אני מתחייב להביא 

החובה ולהיות אחראי כלפי המועצה על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג, אשר  

היה אחראי לבדי בגין כל  יגרמו לה או לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת התחייבותי זו, וזאת בין אם א 

 האמור ובין אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים 

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

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

מר שהכנתי עבורכם. כמו כן, הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כל שהוא של  השירותים / עבודות או חו

 חומר כאמור או של מידע. 
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בכל מקרה שאגלה מידע כאמור השייך לכם ו/או הנמצא ברשותכם ו/או הקשור לפעילויותיכם, תהיה לכם   .9

  זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרת חובת הסודיות שלעיל. 

הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שיגיע לידי במהלך ביצוע העבודה ומסירתו לאחר מהווים עבירה על   .10

 . 1981 -וחוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1997 –פי חוק עונשין, התשל"ז 

הנני מתחייב כי אין בפעילות שלי ו/או עובד שלי ו/או כל הפועל מטעמי משום המצאות במצב של ניגוד   .11

ן וסוג שהוא ובכלל זה קשרים עם גורמים אחרים שפעילותם עשויה לעמוד בניגוד עניינים  י כל מעניינים, מ

מול   אל  אינטרסים  של    מתןו/או  ומטרותיה  יעדיה  פעילותה,  מול  אל  ו/או  זה,  הסכם  שלפי  השירותים 

 .סביוןהמועצה המקומית 

  ניגוד   של  במצב  להיות  לי  יגרמוש  או בנושאים  בעיסוק  שהיא  דרך  בכל  להתקשר  או  לעסוק  שלאאני מתחייב   .12

 . בעקיפין בין , במישרין בין, לעיל כאמור השירותים  מתן עם  עניינים

  עניינים  ניגוד  של  במצב  אותי  להעמיד   עלול  אשר  דבר  או/ו  עניין   כל  על,  לאלתר,  למועצה  להודיעאני מתחייב   .13

 . המועצה הוראות  פי על  ולפעול,  עניינים לניגוד חשש או

על כל כוונה שלי, של    האו לנציג מטעמ  למועצהמבלי לגרוע מכלליות האמור, ידוע לי כי עלי לדווח מראש   .14

  ת רשאי המועצהבעניין.   המי מעובדי, להתקשר עם כל גורם כאמור בתצהיר זה, ולפעול בהתאם להוראותי

ני מתחייב לפעול  לא לאשר התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות שיבטיחו העדר ניגוד עניינים, וא

 . בהתאם להוראות אלו

 . עד תום ההתקשרות לפי מכרז זה -מתנהל המכרז, ובמידה שאזכה עוד כל תקפה תהא זו התחייבותי .15

  עורכי   לרבות,  אני  אשר  שותפות/תאגיד  לכל  וביחס  מימטע   העובדים  לכל  ביחס  תקפה  תהא  זו  התחייבותי .16

  עניין   בעל או שליטה בעל , שותף שהוא  מי לכל ביחס; בו עניין   בעלי או  שליטה   בעלי, שותפים, ימטעמ  הדין 

 . 1969 - ח"התשכ,  ערך ניירות בחוק  כהגדרתם ושליטה עניין בעל,  המבקש  בשותפות/בתאגיד

  לכל   המועצה  את  לחייב  בכדי  או/ו,  לספק  המועצה  בין  שהוא  סוג  מכל  קשר  כיוצרת  תפורש  לא  זו  התחייבות .17

 . ועניין דבר

להחתים את העובדים מטעמי על התחייבות  להביא את תוכנו של תצהיר זה לידיעת עובדי ואני מתחייב   .18

 בנוסח זהה להתחייבות זו.ומניעת ניגוד עניינים לשמירת סודיות 
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המציע יפרט את כל הקשרים המקצועיים, העסקיים, אישיים עם גורמים אחרים העלולים ליצור ניגוד   .19

בהתאם להצעה זו )לעניין זה יש לפרט גם קשרים של בני משפחה    למועצהאינטרסים עם מתן שירותים 

 (: למועצה או תאגידים

  א.

  ב.

  ג.

  ד.

  ה.

  ו.

 

 
 . אמת תצהירי ותוכן  חתימתי  להלן, שמי זה

 
 
 

 __ ____ : ______ תאריך :____________ חתימה. _____________ ז.ת: ______________ מלא שם
 
 

 
 
 

 אישור

 

 שכתובתי    _________________________   עו"ד   הח"מ,   אני 

_________________________________, מאשר בזה כי ביום _______________ הופיע/ה בפני  

מספר   זהות  תעודת  ידי  על  עצמו/ה  שזיהה/תה   ,_______________________________ מר/גב' 

__________________ / המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת  

היה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה  וכי יהיה/ת 

 דלעיל וחתם/ה עליה בפני.   

 

 

 עו"ד    תאריך 

 חתימה+חותמת 
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 תצהיר משתתף בדבר היעדר עבירות -  7'בנספח 

 לכבוד: 

 סביון המועצה המקומית 

הח"מ_______________   כל  אני  את  להצהיר  עלי  כי  שהוזהרתי  לאחר  ת.ז._________________ 

 האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלהלן:

 אני נציג  _____________ )להלן: "המציע"( ומוסמך להצהיר מטעם המציע. .1

  19/22מספר מכרז פומבי  נני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע במסגרתה .2

 אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.  . בסביון לביצוע עבודות לסימון כבישים

  1976-תצהירי זה, משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"וב .3

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

 מבין/ה אותו.  

"עבירה"   .4 המונח  של  של   –משמעותו  העסקה  )איסור  זרים  עובדים  חוק  לפי  והבטחת  עבירה  כדין  א 

התשנ"א הוגנים(,  התשמ"ז  1991-תנאים  מינימום  שכר  חוק  לפי  לקבלת  1987-או  עסקאות  ולעניין   ,

בסעיף   כהגדרתו  התשע"ב  2שירות  העבודה,  דיני  של  האכיפה  להגברת  על  2011- לחוק  עבירה  גם   ,

 הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

 במשבצת המתאימה( X)סמן  

המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות )להלן:   

 "מועד להגשה"( מטעם המציע במכרז  

משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות ממועד    דין ביותרהמציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק   

 ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.  

זיקה א  בעל  ביותרליו הורשעו בפסק  המציע או  ולא חלפה שנה אחת לפחות    דין  משתי עבירות 

 ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.  

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.   .5

 

 ________  _________  _____ _ _____   _________  _____________ 

 חתימת המצהיר    שם המצהיר   חותמת התאגיד   שם התאגיד   תאריך 
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 אישור

אני החתום מטה, ________ עורך דין, מאשר בזה כי ביום ________ הופיע בפני ___________. המוכר  

לי אישית / שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס' _________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה  

יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל    ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא

 וחתם עליה בפני.  

 

_________________                                                     ___  _______________________ 

  מת עורך דין חתימה וחות          תאריך                                                                                   
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תצהיר בעניין שמירה על תנאים סוציאליים והתחייבות לקיום חקיקה   -  8'ב נספח

 בתחום העסקת עובדים 

 

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

האחרונה, בשנת ___________, לכל עובדיו כמתחייב מחוקי העבודה,  בזאת כי המציע שילם בקביעות בשנה  

צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו, במידה שחלים עליו, ובכל מקרה לא פחות  

ושכר   הסוציאליים  לתשלומים  בדרישות  לעמוד  ומתחייב  כנדרש  סוציאליים  ותשלומים  כחוק  מינימום  משכר 

 ובדים וכן לקיים את חוקי העבודה לגבי העובדים שיועסקו על ידו במהלך כל תקופת ההתקשרות. מינימום לע

לצורך ביצוע העבודות נשוא  הנני מצהיר כי ככל שהמציע יזכה במכרז, אזי הוא מתחייב שלא יעסיק עובדים זרים  

 .מכרז זה

פר מכרז פומבי מסאני הח"מ מתחייב בזאת לקיים בכל תקופת ההסכם שייחתם, ככל שייחתם, בעקבות זכייתי  

כבישים  עבודות  לביצוע  19/22 בחוקי העבודה המפורטים  .  לסימון  ידי את האמור  על  שיועסקו  העובדים  לגבי 

 בהמשך לזה: 

 1959 -חוק התעסוקה, תשי"ט

 1951 -תשי"אחוק שעות העבודה והמנוחה, 

 1976 -חוק דמי מחלה, תשל"ו

 1951 - חוק חופשה שנתית, תשי"א

 1954 -חוק עבודת נשים, תשי"ד 

 1996 - חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו

 1952 -חוק עבודת הנוער, תשי"ג 

 1953-חוק החניכות, תשי"ג

 1949 -חוק החיילים המשוחררים )החזרה לעבודה(, תש"ט

 1958 -חחוק הגנת השכר, תשי" 

 1963 -חוק פיצויי הפיטורין, תשכ"ג 

 1987  - חוק שכר מינימום, תשמ"ז

       1995 -חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, תשנ"ה

                                               2011-לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב

 

  ___________     _______________     ____________________            _____ 

 חתימה                             חותמת      תאריך             שם מורשה החתימה               
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 אישור

אני החתום מטה, ________ עורך דין, מאשר בזה כי ביום ________ הופיע בפני ___________. המוכר  

לי אישית / שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס' _________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה  

ות הצהרתו דלעיל  ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונ

 וחתם עליה בפני.  

 

_________________                                                     ___  _______________________ 

  חתימה וחותמת עורך דין         תאריך                                                                                   
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 אישור מורשי חתימה מטעם המציע -  9נספח ב'
 

 לכבוד  

   סביוןמועצה מקומית  

 ג.א.נ,

 

 

 אני הח"מ , עו"ד/ רו''ח  ______________________________,  מ.ר ________________  

 

ח.פ   מס'   ,  ____________________ המציע(  )שם  התאגיד  של  ההתאגדות  מסמכי  עפ"י  כי  בזאת  מאשר 

ולהתחייב   ומוסמכים לחתום  ___________________, החתומים מטה הינם מורשי החתימה מטעם המציע 

 בשמו באופן המפורט להלן:

 

 

 ת. ז.  שם

   

 ת. ז.  שם

 

מורשי  חתימת  כי  האפשרות    יודגש  את  )סמן  הבא:  באופן  התאגיד  את  תחייב  לעיל  המצויינים  החתימה 

 המתאימה(: 

 אחר __________________________   ❑חתימתם יחד   ❑חתימת כל אחד מהם  ❑

 בצירוף חותמת התאגיד   ❑

 

 

 

 עו"ד / רו"ח   תאריך 
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 חלקים חסויים בהצעה  -  10ב'נספח 

 

 

 עיון בסעיפים הבאים בהצעתי, בשל היותם סוד מסחרי או מקצועי: לא תינתן זכות כי אני מבקש 

 

 

 עמוד ____ בהצעה בדבר _______________________________________________ 

 עמוד ____ בהצעה בדבר _______________________________________________ 

 __________ עמוד ____ בהצעה בדבר _____________________________________

 עמוד ____ בהצעה בדבר _______________________________________________ 

__ועד עמוד ____ בהצעה  __________וכן מעמוד ___ בהצעה בדבר ________________

 בדבר _____________________________________________ 

 

 

 

אינם חסויים. בכל מקרה ידוע לי כי הסמכות להחליט   סעיפים הנוגעים לעלויות ולהוכחת עמידה בדרישות הסף,

אשר תפעל בעניין זה עפ"י שיקול דעתה    המועצהאם מסמך כלשהו חסוי או לא, הינה של ועדת המכרזים של  

   הבלעדי והמוחלט.

מגישי  ועדת המכרזים תקבל את בקשתי הנ"ל, אזי אותם סעיפים יהיו חסויים בפני ביתר  ככל ש מוסכם עלי, כי  

 עות, שיוגשו למכרז זה.ההצ

 

 

 

 חתימת המציע: 

 

 

 

 _______________         ______________               _________            ___________ 

 מס' זהות/עוסק מורשה       שם המציע                     תאריך                          חתימה/חותמת       

 



 
 

   סביוןהמקומית המועצה      

 19מכרז פומבי מספר 

22/19 

 עבודות לסימון כבישים. 

 

                                                                                 ___________________________ 

 חותמת המציע + חתימת המציע בראשי תיבות                                                             

  

53 

 הסכם התקשרות  -'גמסמך 

 

 

 שנעשה ונחתם ב____________________, ביום_____ בחודש______ שנת_____

 

 - ן י ב-

 

 סביון המועצה המקומית 

 או"המזמין"("המועצה"  להלן:)

 

 ;מצד אחד

 - ן י ב ו-

 _________________________ 

 _________________________ 

 "(הספק )להלן: "

  

 מצד שני; 

 

או    "השירותים)להלן: "  וכיוצ"ב  ,  סביוןברחבי    עבודות לסימון כבישיםמעוניינת לבצע    המועצהו :הואיל

 (; "העבודות"
 

  המועצהלבצע עבור    הדרושים   הידע והמיומנותהניסיון,  מצהיר כי הוא בעל האמצעים,    ספק וה :והואיל

 את הפרוייקט באופן, במועדים ובתנאים המפורטים בהסכם זה ונספחיו; 
 

. מסמכי המכרז מהווים  המועצה  שפרסמה   19/22  '  מספומבי  נבחר כזוכה במסגרת מכרז    ספקוה :והואיל

 חלק בלתי נפרד מהסכם זה;
 

מעוניין לבצע את העבודות, בהתאם   ספקוה  את ביצוע העבודות  ספקוברצון המועצה להזמין מה :והואיל

 ;המכרז  ם המפורטים בחוברתלתנאי
 

  

 מבוא, נספחים ופרשנות:כדלקמן הצדדים בין והותנה , הוצהרהוסכם לפיכך .1

ההסכם גופו לבין נספחיו,  המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. בכל מקרה של סתירה בין   1.1

 הוראת ההסכם גופו עדיפות. 
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  במסגרת   המועצה  של  לפרסומיה  צורפו  אשר ,  נספחיהם  כל  על  המכרז  מסמכי  כי  בזאת  מובהר 1.2

 .זה מהסכם נפרד בלתי חלק  הם אף מהווים, המכרז

 כותרות הסעיפים הן לצרכי נוחות בלבד ואין בהן כדי ללמד על פרשנות ההסכם.  1.3

 

   ההתקשרות .2

כבישים,    תהמועצה המקומית סביון מעונינת להתקשר עם הספק לשם ביצוע עבודות לסימון וצביע 2.1

לרבות החלפת    - "עיני חתול", ותחזוקת מערך התמרורים אשר בתחומה  ותחזוקת  לרבות התקנת

תמרורים קיימים ו/או אספקת והתקנת תמרורים חדשים, והכל באופן המפורט במסמכי מכרז זה  

 .  נספחיועל 

במסמכי    יםמוגדרהו  ים מפורטההזמנים    ות מקבל על עצמו את ביצוע העבודה בהתאם ללוח  ספקה 2.2

 זה.   מכרז

"עיני חתול" ותמרורים, בהתאם לצורך ולדרישות   ויתחזק יבצע את סימוני הכבישים, יתקין ספקה 2.3

 הטכני. בנספח המפרטהדרישות י התנאים והדרישות במסמכי המכרז לרבות " עפהמועצה, והכל  

ביצוע העבודות נשוא    לשםכי יישא בכל ההוצאות הנדרשות, מכל סוג שהוא ומתחייב  מצהיר    הספק 2.4

האביזרים שיסופקו על ידו במסגרת מכרז  תחזוקה של  והובלה, התקנה  מכרז זה, לרבות אספקה,  

  , כדוגמת "עיני חתול", שלטים, עמודים וכד', והכל בהתאם לאופן המפורט במסמכי מכרז זה זה

תקןפת  ו והארכתה, ככל שהמועצה תבחר להאריכה, כל תקופת ההתקשרות  וכנדרש בהסכם, למשך

עפ"י  לא תישא בכל הוצאה ותשלום לצורך מימוש התחיבויותיו    המועצהוכי ידוע לו כי    ,האחריות

 מכרז זה.

  מיום חתימת ההסכם  שתחל  שנה אחת,   זוכה תהיה לתקופה בתספק ההתקשרות בין המועצה לה 2.5

"(. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי המועצה צופה כי במהלך תקופת  תקופת ההתקשרות )להלן: "

לסימון כבישים, התקנת ותחזוקת "עיני חתול"  עבודות  הההתקשרות יידרש הספק הזוכה  לבצע את  

 . ( פעמים2שתי )כ נת שלטי דרךוכן תחזוקת והתק 

מוקנית   2.6 בלבד  זה  האופציהלמועצה  חוזה  של  תוקפו  ללהאריך  בהתאם  הבלעדי  ,  דעתה  שיקול 

נוספות  והמוחלט,   "  כל אחתעד שנה  בנות    ,לתקופות  משלוח  ב  וזאת  , "(תקופת האופציה)להלן: 

.  שנים( 5) חודשים (60שישים ), ובלבד שמשך ההתקשרות המצטבר לא יעלה על לספקהודעה בכתב 

 .ההסכםבתקופת ההארכה ימשיכו לחול כל הוראות  יודגש כי 

  שלושים   בתלהביא הסכם זה לידי סיום בהודעה מראש   הזכותמועצה שמורה לעל אף האמור לעיל,   2.7

ת התמורה בגין השירותים אשר בוצעו  , ולספק לא תהא כל תביעה בנושא למעט זכותו לקבליום  (30)

 ואושרו ע"י המועצה. 
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 המועצה נציג  .3

 מטעמו.  שימונה או מי   במועצה הממונה  יבצע את השירותים בפיקוחו של ספקה 3.1

 . ספקתהא רשאית להחליף את הממונה בכל עת וזאת בדרך של בהודעה בכתב שתשלח ל  המועצה 3.2

 הממונה יהיה זכאי לעיין בכל מסמך ולקבל כל מסמך וכל מידע הקשור או הכרוך במתן השירותים.  3.3

 

 העבודות .4

המפורטים והנתונים  הפרטים  מהדרישות,  מורכב  ההסכם  נשוא  העבודות  היתר,מפרט  בין  במסמכים    , 

 הבאים: 

  בהשתתפות   המיוחדת  משרדית  הבין  הוועדה  בהוצאת  "הכללי  המפרט"  שלהרלוונטים    הפרקים 4.1

)להלן:    האחרונה  במהדורתם  פרקיהם  כל  על,  ואחרים  והשיכון  הבינוי  משרד,  הביטחון  משרד

הכללי  "(הכללי   המפרט" והכאן  מצורף  שאיננו  פי  על  אף,  זה  ממכרז  חלק  מהווה. המפרט    ספק , 

כי     מצוי בידיו וכי הוא מכירו היטב, ככל   "המפרט הכללי"בעצם הגשת הצעתו למכרז כי  מצהיר 

 . שנדרש לביצוע העבודות נשוא ההסכם

נשוא   4.2 לעבודות  הרלוונטיות  והמעודכנות,  בדרכים האחרונות  והבטיחות  משרד התחבורה  הנחיות 

 מכרז זה 

ב  -המפרט הטכני 4.3 ב'כמפורט  נספחיו,  מסמך  נפרד    י המכרזהמצ"ב למסמכ  על  ומהווה חלק בלתי 

 .מהם

 .ד'מסמך , כמפורט בהצעת המחיר 4.4

 את והבין  קראם, כי  האחרונה במהדורתם זה במכר הנזכרים  המפרטים ברשותו  כי מצהיר ספקה 4.5

 .בו לדרישות בכפוף  עבודתו את  לבצע ומתחייב לדעת ביקש אשר ההסברים כל את קיבל,  תוכנם

 . ממנו נפרד בלתי חלק והינה  זה למכרז נספח מהווה זו הצהרה

 

 מועד ביצוע העבודות .5

במועד שייקבע בצו    זה  הסכם  נשוא  ותהעבוד  עוצ יבהתחיל בל ,  המועצה  כלפי  בזאת  מתחייב  ספקה 5.1

  מן סיי, ולגבוהה  ברמה  ן, לבצע(הצו")להלן: "  ע"י המועצה לתחילת הביצועשיוצא     העבודה להתחלת

 .בצו לכך  שנקבע בתוך פרק הזמן

 הבאות:עבודות את ה הספק יידרש במהלך תקופת ההתקשרות לבצע מובהר בזאת כי  5.2

 סימון דרכים בתחומי המועצה  עבודות   5.2.1

 "עיני החתול"   התקנת ותחזוקת 5.2.2

המועצהשלתחזוקת   5.2.3 בתחומי  כיום  המותקנים  וכן    טים  הצורך,  במקרה  פירוקם,  לרבות 

 .אספקת, התקנת ותחזוקת שלטים חדשים
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החוק   והוראות  זה  מכרז  במסמכי  המפורטות  לדרישות  בהתאם  יבוצעו  העבודות  כל  כי  יודגש 

 . בהתאם להוראות הממונההרלוונטיות, וכן 

ד למועד  ביצוע העבודות באופן שיבטיח את סיומן עללמען הסר ספק, מובהר בזאת כי האחריות   5.3

 בלבד.  ספקעל ה   תחול בצונקוב שיהיה 

  לביצוע  יידרשוש   ככל  , וההיתרים  האישוריםכל    השגת   את  בתוכו   כולללסיום העבודות    זמןהפרק   5.4

  חוסר   של  מעשיות  או  מדיניות  השפעות,  שהיא  רמה  או  סוג  מכל  האוויר  מזג   השפעות  את  וכן,  העבודה

  תנאי. עליון לכח כפירוש יתקבלו לא אלו השפעותמודגש כי . שהוא ומין סוג מכל שביתה או פועלים

  תקופת   הארכת  בגין  תביעות   כל  יתקבלו  לא.  בחשבון  זאת   לקחת  המציע  ועל,  בהסכם  יסודי  הינו   זה

 . הביצוע

, תהא המועצה  המאושר  הזמנים  ללוח   בהתאם  בזמן   תוהמוגדר   ותהעבוד  בביצוע  ספק ה  ואיחר  היה 5.5

ומעורכים מראש,   קבועים  מוסכמים,  פיצויים  למפורט במסמכי ההסכםזכאית לקבלת  .  בהתאם 

  קיזוז   של  בדרך  לרבות ,  לנכון  המועצה  תמצא  אשר  דרך   בכל   ספקמה  יגבה   הפיוי מובהר בזאת כי  

 לא תהא כל טענה בנושא זה. ספק, ולהבנקאית  בערבות שימוש או ספקל  המועצה מחוב

המועצה לחלט את ערבות הביצוע, כולה או חלקה  לגרוע מזכותה של    באמור לעיל בכדיאין  יודגש כי   5.6

ו/או    למועצהלתבוע ולקבל פיצויים מהקבלן עקב הפרת החוזה על ידו ועקב כל נזק נוסף שנגרם    ו/או

וקנים למועצה על פי חוזה זה או  מכל סעד או תרופה אחרים המאו  /ו   לכל אחר מטעמה או במקומה

   על פי כל דין

כל  מ  בביצוע העבודות נשוא מכרז זה, כולן או חלקן,מניעה  מובהר בזאת כי ככל שתיווצר, בכל שלב,   5.7

כל    אתה  ספקוזאת מבלי של    ןו/או לא להמשיך בביצוע לא לבצע    המועצהתהא רשאית    ,סיבה שהיא

 בפועל ידו על  בוצעו ר  שא העבודות למעט זכותו לקבלת התמורה בגין    טענה ו/או דרישה ו/או תביעה

 הפסקת העבודות.   למועד עד

 כל לקבלת ספקה זכאי יהא  לאמובהר בזאת כי ככל שהעבודות יופסקו בתנאים האמורים לעיל,  

 או/ו טענה כל מהעלאת  ומושתק  מנוע יהא והוא,  לאמור מעבר תמורה או/ו  תשלום  או /ו  פיצוי 

 תביעה בקשר עם סיומה המוקדם של ההתקשרות. או/ו דרישה

הזוכה  לא יהא    ספק, השהיא סיבה מכל,  כלל תחל לא העבודהככל ש כיבזאת    מובהר ספק הסר למען

 עם  בקשר תביעה  או/ו  דרישה או/ו טענה כל עלמראש   בזאת מוותר והוא ,  שהיא פיצוי לכל זכאי

 במכרז זה.   זכייתו או/ו  העבודות ביצוע 

 

 ערבות .6

חתימת ההסכם, ערבות    במועד,  למועצה  ספק ה  ימסור  ,הבטחת התחייבויותיו לפי הסכם זה  לשם 6.1

בבקשה(    ,בנקאיתוטיב  ביצוע   יופיע  )שמו  לבקשתו  שם  שתוצא    ערבות   הווהתר  שא  ,המועצהעל 

מכרז זה, לרבות ביחס לטיב העבודות המבוצעות על    כל התחייבויותיו עפ"י  קיוםלהבטחת ביצועיו ו
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הצעתו  מסה"כ ערך העבודות עפ"י    (10%של עשרה אחוז )  בגובה   ,ותחליף את ערבות ההשתתפות  ידו

.  ( חודשים6)  שישהבתוספת    אשר תהא בתוקף במהלך כל תקופת ההתקשרות  כולל מע"מ,  מכרז זהב

ובנוסח המצורף  בנוסח  ,  ניתנת לפרעון ותוצמד למדד המחירים לצרכן  בלתי מותנית,   תהאערבות  ה

תנאי מוקדם  מהווהמסירת הערבות יודגש כי  (.ערבות ביצוע")להלן: " 1נספח ג'למסמכי המכרז כ

  . לכניסת ההתקשרות לתוקף

תנאי מתנאי הסכם זה או לא תיקן    ם או לא קיי  ספקהפר ה  ,המועצהלדעת    ,בו ,בכל מקרהיודגש כי   6.2

עשתה   המועצהבהתחייבויותיו או ש  ספק, או בכל מקרה בו לא עמד ההמועצההמעוות עפ"י דרישת 

ת לממש  זכאי  המועצה   תהא חייב בהם על פי ההסכם,    ספקשימוש בזכויותיה להוצאות הסכומים שה

 את הערבות, כולה או מקצתה, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 

גם לצורך גביית תשלום פיצויים    המועצההערבות תהיה ניתנת לחילוט ע"י  וסף לאמור לעיל,  במ  6.3

או    ספק, או לצורך גביית כל תשלום אחר המגיע לחברה מהספקעקב הפרת ההסכם ע"י ה  למועצה 

 . ספקהתנהגות שלא בתום לב של ה

ל  המועצה סכום הערבות הנו קניינה הגמור והמוחלט של   6.4 ות כלשהיא לבוא  זכ   ספקמבלי שתהיה 

 בטענות ו/ או תביעות בקשר למימוש הערבות. המועצה כלפי 

   הודעה בכתב והזדמנות סבירה לתקן את המעוות, תוך   ספקחילוט הערבות יתבצע לאחר שתינתן ל  6.5

 בהתאם לנסיבות. או /ימי עבודה ו (7שבעה )

ה 6.6 של  להתחייבויותיו  תקרה  או  הגבלה  כל  לשמש  הערבות  בגובה  יהיה  ספקאין  הערבות  נוסח   .

והיא תיחתם על ידי מורשי חתימה מטעם הבנק. עלויות הערבות יחולו    המועצהבהתאם להוראות  

 בלבד.  ספקעל ה

 

 ספקהתחייבויות והצהרות ה .7

 מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:  ספקה

  זה וכי לא קיימת כל מניעה על פי כל   מכרזכי יש באפשרותו הטכנית והמקצועית למלא אחר תנאי   7.1

 דין ו/או הסכם ו/או אחרת להתקשרותו בהסכם זה. 

, בחן אותם ומצא כי יש לו את היכולת  ם בהם יבוצעו עבודות סימון הכבישים במועצהבאזוריסייר  כי   7.2

 והכישורים למימוש ההסכם. 

כי הוא ונותני השירותים מטעמו הינם בעלי הידע המקצועי, הניסיון והמומחיות הדרושים לביצוע   7.3

 רישיונות מתאימים על פי כל דין.החזקת זה לרבות האמור בהסכם 

 מיד עם דרישתה.  לביצוע העבודותדיווח ביחס או מי מטעמה כל מידע, פרט או  למועצהכי ימסור  7.4

כל  תחזוקה של  ולצורך הובלה, אספקה, התקנה    ,כי יישא בכל ההוצאות הנדרשות, מכל סוג שהוא 7.5

במשך תקופת ביצוע העבודות    ,האביזרים כדוגמת "עיני חתול" ו/או שלטים, ככל שידרש להתקין
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לא תישא בכל הוצאה    המועצהוכי ידוע לו כי  מסמכי מכרז זה,  ב  ומתן שירותי האחריות, כנדרש  

 . לה הינו זכאי בגין ביצוע העבודות למעט תשלום התמורהתשלום לצורך מימוש התחיבויותיו  או /ו

בגין כל טענה של חוסר ידיעה, טעות, הבנה מוטעית או כל חוסר    המועצהכי יהא מנוע מלתבוע את   7.6

 בהוראת הסכם זה. 

העבודה בהתאם להסכם  צורך ביצוע  את כל ההכנות הדרושות והסידורים שיהיו נחוצים לכי יעשה   7.7

 זה. ולדרישות מכרז 

או מילוי תנאי אחר על פי כל דין תבוצע  /מחייב קבלת רישיון ו/או היתר ו  עבודה אשר ביצועה  כי כל   7.8

 רק לאחר קבלת אותו רישיון ו/או היתר ו/או מילוי אותו תנאי. 

  , הדיןאו  /ו  , דרישות המועצהלפי הענייןכל שידרש ו/או  את ביצוע העבודות טרם תחילתן,  כי יתאם   7.9

 עם כל הגורמים הרלוונטיים לרבות המשטרה. 

כי כל העבודות והשימוש בכל הציוד, הכלים והחומרים הנדרשים לביצוע כל העבודות יהיו לפי כל   7.10

ו/או על העבודות ו/או על האמצעים בהם    המועצה רישיון ו/או היתר ו/או תנאי כל דין החלים על  

 . ו/או הפועלים מטעמו  ספקנעשה שימוש ו/או על ה

התנועה והחניה וכל דרכי הגישה והיציאה אליהם וכי יבצע את  כי הוא מכיר את הרחובות, סדרי   7.11

 ו. העבודות בהתאם להסדרי התנועה הקיימים או כל הסדרי תנועה חדשים שיקבע

או    ספקכל דבר הנדרש והסביר ש  ויעשהאת השירותים ברמה מעולה ומקובלת,    למועצה  יספקכי   7.12

ביצוע העבודות בהתאם להסכם    שםלהיו עושים    ,בתחומם  שהינם מעולים  ,נותן שירותים מטעמה

 זה. 

מע"מ   7.13 לצורך  מורשה  עוסק  הוא  האישורים    ומנהלכי  כל  ברשותו  וכי  כחוק    רשיונות והספרים 

 ההסכם. "יעפבמלואן ועל הצד הטוב ביותר ע"פ כל דין לצורך ביצוע התחיבויותיו   הנדרשים 

יפעל 7.14 עפל  כי  התחיבויותיו  בהתאם    "יביצוע  בטיחותי,  באופן  זה  בעבודה  הסכם  הבטיחות  לחוקי 

ופקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( התש"ל    1954לרבות חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד  

 וכלל התקנות על פיהם.  1970

כל אישור אותו עליו לקבל והנדרש, לפי כל דין, לביצוע העבודות    כי יקבל ויציג לממונה לפי דרישתו,   7.15

 ( ימי עבודה ממועד הדרישה. 3ם זה וזאת בתוך שלושה )על פי הסכ

 

 וגיהות בטיחות .8

אחראי  ספקה 8.1 יהא  אשר  עבודה  מנהל  היתר, ימנה  בין  הנמצאים    ,  העובדים  בו  במקום  לבטיחות 

 . (האתר")להלן: " ספקמתבצעת העבודה או כל חלק ממנה, לה אחראי ה

  חיי  להבטחת   הנדרשים   הזהירות  אמצעי  בכל  יהא אחראי כי הוא וכל הבאים מטעמו ינקטו   ספקה 8.2

חיים,  ,אדם בעלי    העבודה  לאתר  בדרך,  ובסביבתו  העבודה  באתר  הסביבה  ואיכות  רכוש  חיי 
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כללי    ,העבודה  לאתר  חומרים  הובלת  בעת  לרבות  העבודה  ביצוע  בעת,  ובסביבתו כל  פי  על  וינהגו 

: חוק  כדוגמתהבטיחות המעוגנים בחוקים ובתקנות הבטיחות בעבודה הידועים והנהוגים בישראל, 

; תקנות הבטיחות  1970  -; פקודת הבטיחות בעבודה, תש"ל  1954  -ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד  

תקנות    הנזיקין;    קודת; פ  1981  -  והגהות  הבטיחות  ; תקנות1948-בעבודה )עבודות בניה(, תש"ח

 ציוד מגן אישי; עבודה בגובה; עבודה ורעש וכדומה.  

  שיהיה   מקום  בכל,  באתר  העובדים  ושל  הציבור  של  ונוחיותם  הבטחתם  לשם  הנדרש  כל  יספק  ספקה 8.3

  מוסמכת  רשות  מצד  הוראה  פי  על  או  דין  פי  על   דרוש  שיהיה  או   הממונה  ידי  על  שיידרש  או  בכך  צורך

 . כלשהי

 החיים  של התקין במהלך הפרעהמתחייב לעשות כל שביכולתו על מנת להמנע מכל פגיעה או    ספקה 8.4

 איזור בו מבוצעות העבודות.אתר ובב יומיים היום

,  עבודה  תאונות   למניעת   הדרושים  הזהירות   אמצעי   כל   ולנקוט   בטיחות  תנאי   להבטיח  מתחייב  ספקה 8.5

,  העבודה  על  הפיקוח  ארגון  בחוק   כנדרש  ורווחתם  העובדים  בריאות   לשמירת  תנאים  להבטיח  וכן

 . 1954-ד"תשי

במהלך כל שעות העבודה ויוודאו את ביצוע    ספק ומנהל העבודה מטעמו יפקחו על עובדי ה  ספקה 8.6

בשטח בכל  ומפגעים  יהיה מנהל העבודה אחראי לתיקון ליקויים    ,הנהלים והוראות הבטיחות. בנוסף

 .  ספקהקשור לבטיחות וגיהות של עובדי ה

יהיה אחראי לספק את כל ציוד הבטיחות והגיהות לעובדיו כפי שיידרש לשם ביצוע עבודתו,    ספקה 8.7

הקשור לאתר העבודה וסביבתו,    וכן להדרכה מוסמכת של עובדיו בנושא   דין או כפי שנדרש על פי  ו/

העבודה באתר  הקיימים  נלווים  סיכונים  ה  .כולל  יספק  לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע    ספקמבלי 

אביזרי בטיחות, כלי בטיחות, ציוד מגן לעובדים, ביגוד, נעליים, כובעי מגן, אוזניות מגן וכל ציוד  

  החובה   את  וכן  הבינו את אופן השימוש בציוד שסופק  עובדיוויודא כי    כל דיןאחר בנוסף כנדרש על פי  

 .  זה בציוד להשתמש עליהם  המוטלת

  כיבוי   בציוד  שימושהו  הבטיחות  בנושא  עובדיו  של  מוסמכת  להדרכה  ידאג  ספקהבנוסף לאמור לעיל,   8.8

  את   וכן,  בהדרכה  הנאמר  את  והבינו  קיבלו  שהם  כך  על  עובדיו  את  יחתים  ספקה.  בו  וטיפול  אש

 . אישי מגן בציוד להשתמש  עליהם המוטלת החובה 

  את   ספקה  יחתים,  כן  כמו.  בגובה  בעבודה  הבטיחות  בנושא  עובדיו   של  מוסמכת  להדרכה   ידאג  ספקה 8.9

  בציוד   להשתמש  עליהם  המוטלת  החובה  את  וכן,  בהדרכה  הנאמר  את  והבינו  קבלו  שהם  כך  על  עובדיו

  יבצע  המועצה  עבור  עבודה  לבצע  שיוזמן  פעם  בכל  ממנו  לגרוע  ומבלי  כאן  עד  לאמור  בנוסף.  אישי  מגן

  לרבות   בעבודה  הבטיחות  וכללי  הוראות,  נהלי  של  ריענון,  העבודה  תחילת  טרם,  לעובדיו  ספקה

  והם   וכללים  הוראות,  נהלים  אותם  לפי  מהם  הנדרש  את  הבינו  העובדים  כי  יוודא,  בגובה  בעבודה

  ספק  הסר למען. זאת מאשרים הם בו מסמך על אותם ויחתים  לפיהם העבודה  את  לבצע מתחייבים

  לשלום   המלאה  מאחריותו   ספק ה  את  לשחרר  כדי   זה   בסעיף   האמור  בביצוע   שאין  בזאת  מובהר
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  שהו  כל  מסוג  אחריות  להטיל  או/ו   לידה  או  בה  והנמצאים  העבודה  סביבתאתר ו ,  העובדים  ובטיחות

להדרכת    התחייבותו  את   3'גנספח    גבי   על  בחתימתו   יאשר  ספקה  .מטעמה  מי   על   או   המועצה   על

 עובדיו כאמור. 

  כלשהן  עבודות  ביצוע, )בחום  עבודה  מחייב   ,זה  מכרז   לפי  ,העבודה  שביצוע  ככל הספק מתחייב כי   8.10

  פעולה  כל  או/ ו  גלויה  באש  שימוש  תוך  או/ ו  הלחמה  או/ו  בחום  חיתוך   או /ו  בריתוך  שימוש  כדי  תוך

,  זה  מסוג  עבודות  החל  דיןבהתאם ל  הקבלן  יפעל  ,'(וכיוב  גיצים  או/ו  חום,  להבה  פולטת  אשר  אחרת

.  מפורט ומצורף למסמכי מכרז זהה"(,  בחום  עבודות )"  אש  למניעת  אמצעים  נוהלנקיטה ב  לרבות

 זה  נוהל  לפי לעבוד  התחייבותו  את 4ג' נספח גבי על בחתימתו  יאשר  הקבלן

לבדיק  ספקה 8.11 שבשימושות  ידאג  ואביזריו,    כדוגמת,  ציוד  ציוד  הרמה,  מתקני  מיכלים,  מדחסים, 

רציפות הארקה לציוד נייד וקבוע, וכל ציוד אחר או נוסף  סולמות, פיגומים, הארקת מבנים, בדיקת  

קבלת אישורים במועדים  לו,  שיהיה באתר העבודה שלגביו חלה חובת בדיקה על ידי בודק מוסמך

 . , ככל שיידרשהקבועים בחוק

יספק ציוד עזרה ראשונה לעובדיו, כולל ציוד לפינוי נפגעים, ימנה אדם שעבר הכשרה מטעם    ספקה 8.12

א דוד  למתקן  מגן  נפגעים  לפינוי  שישמש  רכב  ויקציב  העבודה,  באתר  ראשונה  עזרה  להגשת  דום 

 רפואי, או בית חולים בשעת חירום.  

, מעקות,  הצבת ציוד מגן  לרבותיסמן, ישלט ויגדר את השטח שבאחריותו באתר העבודה,    ספקה 8.13

מחסומים, זוהרונים, סימון    כדוגמתעל פי כל דין,  כנדרש או  אזהרה  ושלטי    גדרות זמניות, אורות  

אחרים בטיחות  אביזרי  או  ציוד  כל  או  ומילוט,  גישה   מתאונות  הציבור את  להזהיר  כדי,  דרכי 

  יסיר  ספקה  .  , ציוד וכד'  ערמות ,עפר ערימות ,בורות ,תעלות של הימצאותם בשל להיגרם העלולות

 . הממונה  אישור קבלת לאחר ורק העבודה סיום לאחר הגידור את

 כל אחריות.  ספקלמען הסר ספק, לא יהא בקבלת אישור הממונה בכדי להסיר מה  8.14

נהיגה באתר העבודה ובסביבתו הסמוכה, כולל הפעלת ציוד הנדסי מכני כבד, עגורנים, מלגזות או   8.15

  ספקפי חוקי התעבורה של מדינת ישראל. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ידאג ה-כל ציוד אחר תיעשה על

לכך כי הפעלת הציוד הנ"ל תיעשה בעזרת כח אדם אדם נלווה אשר הוסמך והוכשר לכך ונושא עימו  

 רשיונות הסמכה תקפים בהתאם.

באתר    ספקה 8.16 המחייבים  הנהלים  פי  על  הסוגים  מכל  מסוכנים  או  דליקים  חומרים  אחסון  יוודא 

להצבת ציוד    ספקידאג ה  העבודה, כולל סימונם והפרדתם על פי סוגיהם וקבוצות סיכון. כמו כן, 

 כיבוי אש באתר העבודה.  

גילויו, או עם קבלת הוראה מטעם ממונה הבטיחות של    ספקה 8.17 יסלק כל מפגע בטיחותי מייד עם 

 המזמין או מכל אדם אחר המוסמך לכך מטעם המזמין.  
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של    ספקה 8.18 הבטיחות  לממונה  מיידי  באופן  תאונה,  כמעט  או  תאונה  מסוכן,  אירוע  כל  על  ידווח 

העבודה  המ עצירת  או  המשך  תדרוך,  בטיפול,  להנחיות  הקשור  בכל  הוראותיו  פי  על  ויפעל  זמין, 

 וכיו"ב. 

יוודא את תקינות כלי העבודה, האביזרים והציוד הנלווה אשר משמשים את עובדיו, וידאג    ספקה 8.19

 או לתיקונו לפי הצורך.    שאינו תקיןלהחלפת הציוד 

, או בכל הקשור לרפואה תעסוקתית תחול  ככל הנדרשם,  אחריות לביצוע בדיקות רפואיות לעובדיה 8.20

 בלבד.   ספקעל ה

עבודות בשעות הלילה או בתנאי מזג אויר קשים לא יבוצעו ללא תיאום מוקדם, וקבלת אישור מאת   8.21

 ממונה.  ה

למען הסר ספק, המזמין או מי מטעמו יהא רשאי להפסיק כל עבודה המתבצעת באתר העבודה אשר   8.22

לא ממלאת אחר ההוראות והנהלים  או עבודה אשר /י, תקנות ונהלי הבטיחות, ונעשית בניגוד לחוק 

לעיל,    בהסכם המפורטים   הוזכר  אחר שלא  נוהל  כל  או  בטיחות  ו/זה,  לקיום  או המהווה מכשול 

 וגיהות על פי הנדרש על פי דין. 

ובדן, בלא  לבדו יהיה אחראי אחריות מלאה ובלעדית לכל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או א  ספקה 8.23

לרכוש, בלא יוצא מן הכלל, לרבות אלה  לבעלי חיים ו/או  יוצא מן הכלל, אשר ייגרמו לאדם ו/או  

מביצוע  או    כנדרש זהירות אמצעי  נקיטת אי  עקב, לעובדיה ולאורחים במקום,  למועצהאשר ייגרמו  

של  העבודות   מחדלם  ו/או  מפעולתם  כתוצאה  עובדיו  ספקה ו/או  בעקיפין.    ,ו/או  ו/או   במישרין 

 יה.  אל תופנינה אשר זה מסוג תביעות בשוםהמועצה לא תכיר 

מובהר בזאת, כי שום דרישה בתחום הבטיחות והגיהות ו/או הנחיה כאמור בחוזה זה ו/או שתינתן   8.24

תטיל אחריות כלשהי על המזמין ולא תפטור את    על ידי המזמין או מי מטעמו, לא  ספקמעת לעת ל

מאחריותו לבטיחות עובדיו באתר העבודה, אלא תוסיף על כל חובה המוטלת עליו על פי דין    ספקה

 ו/או נוהג בטיחות.  

ו  להחזיר או  /ו להחליף,  לתקןבזאת   מתחיב  ספקה 8.25  כתוצאה שיגרם נזק כל,  חשבונו עללמקומו 

בהממונה הוראות מילוי איאו  /ו בעבודה  שגיאה מ שימוש   ביצוע,  גרוע או  מתאים בלתי חומר , 

חלה   ספקהימצא כי אחריות  שהממונה , אחר ליקוי כל או למסמכי מכרז זה  בהתאם שלא העבודה 

מובהר    .האחריות ביצוע העבודות או  תקופת תוךב  ספקהנזק ל על ודיעשהמועצה ת בתנאי   ,עליו

הינה סופית    , ככל שיוחלט כי הינו אחראי,ספקמידת אחריות ההממונה בדבר   החלטתבזאת כי  

וה  הי  ספקומוחלטת,  לביצוע  פרקב תיקוניםדרש  הממונהיש זמןה  תוך  ע"י  לאופי  ו  וגדר  בהתאם 

 התיקון  את לבצע זו, שמורה למועצה הזכות  דרישה אחר ימלא לא   ספקהעבודה המתבקש. ככל שה

 ההוצאות בכל ספק ה את לחייב  תרשאי מובהר בזאת כי המועצה    אחר.  ספק  באמצעות  או  בעצמה
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או לחלט את    ספק אשר ה סכום כל  מ לנכותם  או , לו שיגרמו וההפסדים ה ל שיהיו  בו כלפיה,  חב 

  ערבות הביצוע, כולה או חלקה, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 

העבודות,  ,  הקיימים המבנים לשלמות אחראי  איה ספקה 8.26 יבוצעו  בו  באיזור  שמצויים   עלככל 

בו יבוצעו העבודות   באתר הקיימים ובצנרת,   במבניםמנע מכל פגיעה  י , וקרקעיים ותת קרקעיים

 מבנים לאותם נזקככל שיגרם  כי  מתחייב   ספקה.  הריסהאו ל   רוקילפ מיועדים  אינם ואשר ובקרבתו

ה  רצונ לשביעות ,  חשבונו ועל  ידו  על הנזק   יתוקן,  עבודתו ביצוע  כדי תוך בהם פגיעה  עקב  ומתקנים

ש וכיהמועצה,   שלהמלא   בעקבותיה   פגיעה ככל  תגרור  זו  ו/או   הוצאות תשלוםמעין  תיקון 

   במלואן.  ספקיחולו אותן הוצאות על ה קנסותו/או פיצויים מכל סוג שהוא, 

בגין כל נזק, תשלום והוצאה סבירה אשר ייגרמו לה    המועצהמתחייב בזה לפצות ולשפות את    ספקה 8.27

ו/או מחדל ו/או נזק ו/או פגיעה ו/או  ו/או יידרשו ו/או ייתבעו ממנה על ידי כל אדם בשל כל מעשה  

 ו/או עובדיו.    ספקהו/או על ידי  התשתית והחשמל אובדן ו/או הפסד כתוצאה מביצוע עבודות 

, או להטיל  ספקלא יהיה בכל מעשה או מחדל מצד המזמין או מי מטעמו כדי להסיר אחריות מה 8.28

 על פי החוזה ו/או על פי כל דין.    ספקאחריות על המזמין אשר מוטלת על ה

 . חשבונו על  זה סעיף  לפי   עליו המוטלות  החובות  כל את יבצע ספקה 8.29

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של המועצה לכל סעד או פיצוי העומדים לה לפי כל דין.  8.30

 

 לוחות זמנים  .9

 המועצה.ו  ספקיהיו בתאום בין ה  ביצוע העבודותקצב והיקף   9.1

 לבצע את העבודה תוך הקפדה על רמת ביצוע גבוהה וכנדרש במסמכי מכרז זה.    מתחייב ספקה 9.2

  ןבאופן שיבטיח את סיומ   ותחלה האחריות להערך ולהתחיל בביצוע העבוד  ספקלמען הסר ספק, על ה 9.3

 . שנקבעבתוך פרק הזמן 

כי    ספקה 9.4 תקלותמתחייב  או  העבודה    ליקויים  במהלך  הקבוע  יתוקנו  שיתגלו  הזמן  פרק  בתוך 

 . ובהתאם לרמת דחיפותםו/או בהתאם להנחיות הממונה  במסמכי המכרז 

   לה הינה זכאית המועצה עפ"י כל דין.נוספים אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד או תרופה  9.5

 

 האתר  ניקוי .10

  החומרים   עודפי  את  , המועצה  הוראת   לפיאו  /ו,  לזמן  מזמן,  העבודותביצוע    במהלך  יסלק   ספקה 10.1

ביצוע  עם  ומיד,  העבודות  מאתר  לסוגיה  והפסולת   העבודות  אתר  את  ספקה   יחזיר  העבודות  תום 

  והמבנים   הפסולת,  החומרים  שיירי ,  הארעיים  המיתקנים  כל   אתר אתמה  ויסלק  ינקה,  ולקדמות

 . נה של המועצהרצו לשביעות נקי כשהוא העבודות  אתר את וימסור, שהוא סוג מכל הארעיים
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  ספק וה ,  ספקה   חשבון  על   לבצען   ת רשאי  המועצה  הא ת,  לעיל 10.1  סעיף הוראות  את   ספקה  מילא  לא 10.2

  את   לנכות  או/ ו  לגבות  ת רשאי  היהת  המועצה.  הניקוי  עבודות  בביצוע  הכרוכות   ההוצאות  בכל  ישא

  דרך   בכל  או/ו ,  שהוא  זמן  בכל  מהמועצה  ספק ל  שיגיע  או  המגיע  סכום  מכל  לעיל   כאמור  ההוצאותי

 .אחרת

המועצה שומרת    .בלבד  מורשה  פסולת   לאתר  יושלכו  מהאתר  והפסולת  החומרים   שיירי  כל  כי   מובהר 10.3

(  3מתחייב להציגו בתוך שלושה )  ספקלהציג אישור מהאתר, וה  ספקלעצמה את הזכות לדרוש מה

 ימי עבודה. 

 

 תמורה ותנאי תשלום  .11

האתמורת   11.1 של  התחייבויותיו  כל  וקיום  השירותים  פי    ספקספקת  מכרז על    ןבמלוא  זה  מסמכי 

כתב    -'דמסמך  ) להצעת המחיר שפורטה על ידו  תמורה בהתאם    ספקל המועצה  תשולם    ן,ובמועד 

 . (הצעת מחירכמויות ו

ע"פ הסכם    ספקומהווה תמורה מלאה עבור מילוי כל התחייבויות ה  ,קבועה וסופית,  התמורה הינה 11.2

זה, לרבות בגין עבודה, כוח אדם, חומרים, אחריות ושירות והיא כוללת את כל ההוצאות הנלוות  

בהתאם להוראות    ספק לרבות מיסים, אגרות והיטלים מכל מין וסוג הכרוכים בביצוע התחיבויות ה

ין היתר  הסכם זה. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מוסכם כי התמורה כוללת ב

ולא רק את ההוצאות להלן: השתתפות בישיבות ככל שידרש, הוצאות הגנה וביטוח של החומרים,  

אמצעי זהירות למניעת פגיעות ותקלות  התקנת ו/או שימוש בהעבודות, העובדים וכו' כמו גם  בייצוע  

 . ביצוע העבודותבאתרי שתבוצע ע"י הספק הקשורות לפעילות 

  בוצעה   העבודה כי    הממונה וחתימת    אישור  לאחר  יבוצעו   לומיםהתש  כי  יובהר  ספק   הסר   למען  11.3

 המלאה.  רצונו לשביעותבמלואה ו

שת 11.4 לגזברות,  אישורו,  לאחר  לתשלום,  החשבון  את  יעביר  התמורה  הממונה  את  לספק  עביר 

לתשלום בו    (60)  שישים  , המאושרת  היום  לאחר  המועצה יום  מהנדסת  ע"י  התשלום    אושר 

 (. 45)שוטף+

כתב כמויות   - 'דמסמך  ב  כפי שצויינה על ידו ואושרה ע"י המועצהלה הינה זכאי הספק,  תמורה  ה 11.5

 שולם כנגד הוצאת חשבונית מס כחוק.ת ,מס ערך מוסף כדין כוללת, הצעת מחירו

תקופת  הארכת במהלך  הזוכה יוצמדו למדד הספקים הנקובים בהצעתו של המחיר כי מובהר בזאת 11.6

. חישוב ההצמדה הראשון יבוצע לאחר שניים  המועצהההתקשרות, ככל שההתקשרות תוארך ע"י  

. יודגש כי מדד הבסיס הינו המדד הידוע  של תקופת ההארכה( חודשי ההתקשרות הראשונים  12עשר )

הידוע   המדד  ויהיה  הבסיס  מדד  ישונה  תעריפים,  עדכון  שבוצע  ככל  ההתקשרות.  תחילת  במועד 

 ביצוע העדכון האחרון. לא תהיה הצמדה שלילית. במועד 
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 מזמין - יחסי קבלן   -יחסי הצדדים .12

 לכל דבר ועניין.  העבודותכקבלן עצמאי לביצוע  משמש ספקהמוסכם בין הצדדים כי  12.1

 לפקח,  למועצההסכם זה   אין לראות בכל זכות הניתנת על פי   -מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל 12.2

 . המועצהלכל אחד מהמועסקים על ידה כמטילה אחריות כלשהיא על  או  ספק ללהדריך או להורות 

מתחייב לספק על חשבונו את כל כוח האדם הדרוש לביצוע העבודות, את ההשגחה עליהם    ספקה 12.3

 ואמצעי התחבורה וכל דבר אחר הכרוך בכך. 

בכל   אין את זו. זה בכלל תתפרשנה כמשלימות זו  הסכםהנקובות לעיל בפרט וב  ספקההתחייבויות   12.4

 על פי כל דין. ספקהשל ו זה כדי לגרוע מאחריותהסכם דבר האמור ב 

והצדדים מצהירים בזה כי אין לראות    המועצההשירותים יבוצעו על סמך הוראה כללית של נציג   12.5

לפי הסכם זה בדבר  בדיקה, ומתן הוראה    המועצה בהוראות האמורות בסעיף זה ובכל יתר זכויות  

נה למבצע  היי ת , אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות הסכם זה במלואן, ולא  ע העבודהכללית למבצ 

וכן לא יהיו זכאים    המועצהו/או לעובדיו ולכל הפועל מטעמו כל זכויות של עובד המועסק על ידי  

יצויים או הטבות אחרות בקשר עם ביצוע הסכם זה או הוראה שניתנה על פיו,  פ לכל תשלומים או  

 על פיו מכל סיבה שהיא.  העבודותאו בקשר עם ביטול או סיום ההסכם או הפסקת ביצוע 

ו/או לצד ג' אחר כלשהו,  ספקשלם ללעבור כל תשלום שתחויב    המועצה מתחייב לשפות את    ספקה 12.6

ו/או בגין כל נזק  ו/או הפסד ו/או הוצאה    לעיל  פי הסכם זה, מעבר לתמורה הנזכרת  -בגין פעילותו על

ו/או כל הפועל מטעמו כאמור    ספקהינוי במעמד  שמכל סיבה שהיא, לרבות עקב    למועצהשיגרמו  

 עיל. ל

 

 היתרים רישיונות ואישורים  .13

בזאת    ספקה 13.1 ומתחייב  מטעמו   אוהכי  מצהיר  מי  ו  יםמחזיק  וכל  תקפים בבמסמכים    אישורים 

כאמור   העבודות  לביצוע  המפרט  הנדרשים  ההסכם,  לרבות  זה  מכרז  בהתאם    ונספחיובמסמכי 

דין כל  המוסמכות.    ,להוראות  הרשויות  מאת  תקפים  ואישורים  מסמכים  מתחייב    ספקה לרבות 

 .  זאת דרושת בכל עת ש למועצהלהציגם 

היא תנאי מהותי בהסכם זה. כי החזקת אישורים, רישיונות והיתרים ברי תוקף כאמור    ספקידוע ל 13.2

 . סכם החשב כהפרה יסודית של התי לעניין זה, כולן או חלקן, ספקה אי נכונות הצהרות

, לרבות על כל צו  ו כאמורמיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותי  למועצהלהודיע    מתחייב  ספקה 13.3

 . כנדרש במסמכי מכרז זה העבודותליתן את  ווהאוסר או מגביל את יכולת  ו שניתן כנגד

 כל דין.   לנדרש במסמכי מכרז זה ועל פי מתחייב לספק את העבודות בהתאם ספקה 13.4
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 קין  אחריות ושיפוי בנזי   .14

לכל נזק גוף ו/או נזק רכוש ו/או אובדן ו/או הפסד העלולים להיגרם    המועצה אחראי כלפי    ספקה 14.1

ו/או לקבלני     ספקו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או לעובדי ה   למועצה

 ו/או בקשר לשירותים.   מהשירותיםו/או לעובדיהם ו/או למי מטעמם, כתוצאה     ספקמשנה מטעם ה

לאבדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותאור הנמצא או שהובא על ידו    המועצהאחראי כלפי    ספקה 14.2

 ו/או על ידי מי מטעמו לצורך השירותים נשוא ההסכם. 

ת לגבי נזקים כאמור ומתחייב  ואת הפועלים מטעמה מכל אחריו   המועצהפוטר בזאת את    ספקה 14.3

ימים על כל סכום שתחויב לשלם    (7)  שבעה  לשפותה ו/או לפצותה ו/או את הפועלים מטעמה תוך

על כל תביעה שתוגש נגדה     ספק תודיע ל  המועצהעקב נזקים כאמור לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד.  

 כנ"ל ותאפשר לו להתגונן מפניה על חשבונו.  

זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל סיבה אחרת    ספקשלומים אשר הרשאית לקזז מן הת  המועצה 14.4

כאמור לעיל    ספק על ידי צד שלישי כלשהו שהם באחריותו של ה  המועצהסכומים אשר נתבעים מ

 כאמור לעיל.  ספקשהם באחריותו של ה  למועצהו/או בגין נזקים שנגרמו 

 

  ביטוח .15

15.1  

לערוך, להחזיק ולקיים, על חשבונו    הספק על פי ההסכם ו/או על פי דין מתחייב    הספק מבלי לגרוע מאחריות  
"( המצורף להסכם זה  הביטוח  נספחביטוח )להלן: "  –(  2ג') הוא, את הביטוחים, על תנאיהם, המפורטים בנספח  

 ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו. 

 

המועצה בקשר עם העבודות  ק מתחייב לקיים את כל הוראות החוקים והתקנות וכן את דרישות  פהס 15.2

)בשלבי ביצוען ו/או לאחר מסירתן(, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל הנוגע להתקנת ו/או נקיטת  

אמצעי הגנה כנגד נזקי אש, נזקי טבע, נוהל עבודות בחום, נוהל בדבר קיומם של אמצעים ומתקנים  

 דומה.קרקעיים ו/או כבלים, הוראות כל דין בדבר בטיחות בעבודה וכ-תת

, ככל שלא ייערכו תוך הפרת הסכם זה על ידי הספק  תםיכת הביטוחים הנ"ל ו/או באי עריכאין בער  15.3

ע"י   חלקו,  או  כולו  בעריכתו,  מטעמעו/או    המועצהו/או  הבאים  כל  תשלומים    ה"י  בביצוע  ו/או 

, כדי לצמצם או לגרוע בצורה כלשהי  הו/או כל הבאים מטעמ  המועצה כלשהם בקשר אליהם מצד  

  כל או  / ו  המועצההתחייבויות הספק בהתאם להסכם זה, או כדי לשחרר אותו מחובתו לפצות את  מ

ו/או כל אדם שהוא, בגין כל נזק שיגרם במישרין או בעקיפין כתוצאה מפעילותו    ה מטעמ  הבאים

 . ו/או כתוצאה מאי קיום הוראות הסכם זה ע"י הספק

ידי המבטח לא    עלטוח  ילמען הסר ספק מוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי ב  15.4

ע פי הסכם זה או    הספק  לישחרר את הספק מן האחריות המוטלת  פי דין, לרבות במקרה  על  על 
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הבישהב שתגמולי  במקרה  או  לתביעה  העילה  את  מכסה  אינו  לכסוי  יטוח  מספיקים  אינם  טוח 

הפגיעה או הנזק שנגרם, נתבע, נפסק או כל מקרה אחר. לספק לא תהא שום טענה או תביעה כלפי  

 יהיו(.   ש  ככללגבי גובה תגמולי הביטוח ) המטעמ הבאים כלאו /ו  המועצה

אחראי לנזקים    ספק ה, יהיה  צעמו את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות ה  פקס הפר ה 15.5

על כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם לו    המועצה באופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה לו טענה כלשהי כלפי  

 עקב זאת. 

לשאת בתשלומים המוטלים עליו כמעביד לפי חוק הביטוח הלאומי ו/או כל חוק אחר הדן    ספקעל ה 15.6

 ביטוח עובדים על ידי מעבידים.ב

 

 העבודות סיום ומסירת .16

יבדקו את העבודות  מטעמו    נציגו/או  במועד סיום העבודות. הממונה,  בכתב    לממונה  יודיע  ספקה 16.1

ההודעה,    ממועד ימים    (7)  שבעה  תוך בוצעו  ימצאו  ש  וככלקבלת  העבודות  לדרישות  כי  בהתאם 

קבלת העבודות בתוך שבוע ימים    את  הממונה   יאשר   -  ורצונ  לשביעותהמפורטות במסמכי המכרז ו

לדרישות המפורטות במכרז  העבודות לא בוצעו בהתאם  כי    הממונהככל שימצא  .  ממועד הבדיקה

רצונו לשביעות  לא  ו/או  ל  יודיע  - זה  כך  וה  ספקעל  כל  יידרש    ספקבכתב  ו/או להשלים את  לתקן 

 בהודעתו. הממונההזמן שנקבע על ידי פרק הנדרש בתוך 

לפני המועד הסופי שנקבע לסיום  ו  ישלים חלק מהעבודות הנדרשות, לפי תנאי מכרז זה  ספקככל שה 16.2

קבלת העבודות לגבי    את   הממונה  יאשר  -והמועצה תשתמש באותן עבודות שהושלמוהעבודות כולן,  

מובהר בזאת כי אישור  .  העבודות  תולאחר בדיקת תקינו   בכתב  ספק, עפ"י דרישת השבוצעאותו חלק  

  התחייבויותיו לפי כל תנאי ההסכם מילוי כל  מ  ספקאינו פוטר את הלאותו חלק שנבדק    הממונה

   . הממונה לשביעת רצונו של  בהתאם לדרישות מכרז זה ו ומהשלמת כל מהעבודות שטרם בוצעו

ידו    ספקה 16.3 רק לאחר   '  דמסמך  ביגיש חשבון סופי לתשלום, בהתאם להצעת המחיר שנרשמה על 

, ככל שהתגלו ע"י הממונה, לשביעות רצונו המלאה ובהתאם  הליקוייםסיום כל העבודות ותיקון  

   לדרישות מכרז זה. 

 

 

 האחריות תקופת  .17

תקופה  הינה  לעבודות שבוצעו על ידו  שתוענק ע"י הספק הזוכה    האחריותתקופת    מכרז זה,לצורך   17.1

ככל שהמועצה תבחר  ,  והארכתה  תקופת ההתקשרות  לאורךתמשך  ר  שאחודשים,    (6שישה )שמניינה  

 סיומה.  ממועד על כל עבודה שבוצעה במסגרת מכרז זה תחל ולהאריכה, 
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 ספק אחריות תחזוקה ותיקונים על ידי ה .18

לרבות  ,  האחריותבתקופת    שיתגלה  תקלה,  או  /פגם, ליקוי ולבדוק כל    ספקהמזמין רשאי לדרוש מה 18.1

לפי    לפגם או לליקוי  אחראי  אינו    ספקהככל שימצא כי  לקלקול.  או  /לפגם, לליקוי ומציאת הגורמים  

 .  המועצהיחולו הוצאות החקירה והתיקונים על   -ההסכם

והתיקון  יחולו הוצאות החקירה    -הפגם, הליקוי או הקלקולאחראי להמצאות    ספקככל שימצא כי ה 18.2

 .  ספקהעל 

פיצויים בסכום    ספקלדרוש מהלעיל, מובהר בזאת כי למועצה שמורה הזכות  מור  אמבלי לגרוע מה  18.3

והכל בהתאם לשיקול  ו/או תיקון הליקוי  ו/או החלפת הליקוי בחדש ללא עלות על ידה  שייקבע    ,

 דעתה הבלעדי.  

  ,פגמים ו/או ליקוייםתגלה המועצה    האחריות תקופת    ככל שבמהלךמובהר בזאת כי  ,למען הסר ספק   18.4

,  ספק, לאחר ביצוע התיקונים ע"י ה האחריות, תוארך תקופת  ספקהשיתבררו כמצויים באחריות  

 האחריות תקופת  התיקונים וקבלתם ע"י המזמין )להלן: "ביצוע  סיום    עםשתחל    ,נוספת  לחצי שנה

בתקופת  ההתחייבויות שחלו עליו  כל    ספקהמוארכת, יחולו על ה  האחריות "(. בתקופת  המוארכת

 קורית. המ האחריות
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 מראש  ( ופיצויים מוסכמים  SLA) אמנת השירות  .19

  ה ניהול נכון ויעיל של משאבי  ההמאפשר ל  המועצההיא כלי בידי    ("האמנה)להלן: "  אמנת השירות 19.1

זוכה  ספק  כלי להגדרת מדיניות וסדרי עדיפויות לאספקת השירותים ולביצוע פיקוח על המהווה  ו

 בקיום כל אלה. 

  ביעדי האמנה. יחשבו כאי עמידה  לא ,נגרמות כתוצאה מגורם חיצוני בלתי נשלטה יוער כי תקלות  19.2

וברמות השירותים המוגדרים להלן,    העבודהעמוד באיכות  ילא    ספקוהבמידה    - פיצויים מוסכמים   19.3

 : וסכמים מראש כמופיע וכמוסכם להלןפיצויים מ ספקמהייגבו 

 
 גובה הפיצוי סעיף ההפרה

במועד שנקבע בהסכם  ם ביצוע העבודה  אי סיו

 או בתחילת העבודה 

למדד  ₪    1,000 צמוד  איחור,  שבוע  כל  בגין 

 .המחירים לצרכן )הידוע ביום חתימת ההסכם(

שנתבקש   וההשלמות  התיקונים  ביצוע  אי 

ע"י    ספקה ברשימת    מועצה ה לבצע  ופורטו 

 עסקים  ימי  (10עשרה )הליקויים תוך 

וההשלמות  ביצוע   המועצה  התיקונים  ע"י 

  וניכויאו באמצעות גורם אחר מטעמה    בעצמה

 . תקורה  15%בתוספת  ספקהוצאות אלו מה

על   שמירה  לרבות  אי  העבודה  מקום  ניקיון 

סילוק עודפי הפסולת, חומרים, מתקנים או כל  

 שהוא  פסולת מסוג

 .יום לבגין כ ₪  5,000

אות  עבודה שלא בהתאם לחוקי ו/או הורביצוע 

 הבטיחות 

 . ₪ בגין כל ארוע 1,000

או לגבות אותו    מהמועצה   ספק רשאית לנכות את סכום הפיצוי מכל סכום שיגיע ל  מועצההיודגש כי    19.4

אחרת  דרך  הבלעדי  בכל  דעתה  לשיקול  לרבות  בהתאם  המוסכם  ,  הפיצוי  מלוא  קיזוז  של  בדרך 

 . מהחשבונית החודשית האחרונה

  בשל  למועצההנזקים שייגרמו    בגיןמוערך מראש  ו  פיצוי מוסכם  מהוויםהפיצויים על פי סעיף זה   19.5

 , וגביית הסכומים תעשה בלא צורך בהוכחת נזק. הסכםהוראות ההוראה מהפרה של  

על זכות   19.6 פיצויים בסעיף זה כדי להשפיע  על  לכל תרופה אחרת בגין הפרת    המועצהאין בהסכמה 

ם בגין נזק, ובכלל זה נזקים בפועל שמעבר לפיצויים המוסכמים, אף אם נגבו  , לרבות פיצוייהסכםה

עפ"י חוק    למועצהמכל סעד או תרופה השמורים  , או  בדרך של קיזוז או חילוט הערבות הבנקאית

  .1970-החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א

 

 המחאת זכויות  .20
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רשאי להעביר זכויות או חובות לפי הסכם זה, כולם או מקצתם, לגורם אחר, אלא באישור מראש    ספקאין ה

   .מהמועצהובכתב 

 ביטול ההסכם .21

 להביא הסכם זה לסיומו במקרים הבאים:   מועצהמבלי לגרוע מכלליות האמור בהסכם זה רשאית ה

 בזדון בביצוע ההסכם.  התרשל ספקה 21.1

פשט את הרגל או הוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל או שניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו.  אם   ספקה 21.2

הוא תאגיד ונתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפרוק או ניתן    ספקה

צו פירוק או שהגיע לפשרה או סידור עם נושיו או שפנה לנושיו לקבלת ארכה לצורך פשרה בהתאם  

 .1999החברות התשנ"ט   לחוק

או    , אינה נכונהמכרז זה  מסגרת  , שניתנה על ידו בספקכי הצהרה כלשהיא של ה למועצה  התברר   21.3

או במידה   ,עובדה מהותית אשר היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עמו  למועצהא גילה ל  ספקהש

 חות שאינם מדויקים."נתונים ודו למועצההעביר  ספק והתברר כי ה

 ים לעיל תינתן לספק זכות שימוע בטרם סיום ההסכם. בכל אחד מהמקר 21.4

על כל מעשה  הזוכה  לתבוע את הספק    מועצההמאין בסיום ההסכם בכל אחד מהמקרים לעיל למנוע   21.5

 או מחדל בהתאם לכל זכות המוקנית לו בתוקף הסכם זה ו/או לפי כל דין. 

ומזכים את    ספקע"י ה  למען הסר ספק מובהר כי הסעיפים לעיל מהווים הפרה יסודית של ההסכם  21.6

בביטול ההסכם וחילוט הערבות כפיצויים מוסכמים בגין ההפרה. אין בחילוט הערבות ע"י    מועצהה

כתוצאה    מועצה ה זכאית  לו תהיה  דין אחר  כל  ע"פ  לה  המגיעים  ו/או תרופה  סעד  כל  לגרוע  כדי 

 מההפרה.  

לעיל 21.7 יסודית  הפרה  בשל  ההסכם  מוס  בוטל  גורם  של  החלטה  מתן  בשל  המועצה  או  אין  לפיו  מך 

או פיצוי כלשהוא  לתשלום כלשהוא ו/ ספק, לא יהיה זכאי ה בהסכם זה  ספקרשאית להתקשר עם ה

ההסכם ביטול  תביעת  עקב  אחר    ו/או  הפסד  כל  או  במוניטין  פגיעה  נזק,  עבור  תשלום  או  פיצוי 

 העלולים להיגרם לו מסיבת הביטול.  

 

 כללי  .22

מי מטעמה  מכל מסמך וכל מידע המצוי במדיה אחרת שקיבל ממנה או    למועצהלהחזיר    ספק על ה  22.1

מדיה מגנטית  כל  ביצוע העבודות בתום השימוש בו, לרבות צילומים, מפרטי נתונים, תוכנות או    לשם

 אחרת.

  ספק על פיו, לא יהוו ולא יתפרשו בשום מקרה כיפוי כח או הרשאה ל  שיוצאו הסכם זה וההזמנות   22.2

,  מועצהכמוסמך לקבל התחייבויות משפטיות, כספיות או אחרות בשם ה וצמלהציג ע  ואו מי מטעמ

יציג    מועצההתחייבויות כאמור בשם ה  ספקובשום מקרה ובשום נסיבות לא יקבל על עצמו ה או 
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ה  או לצד שלישי, הנובע    למועצה ישא באחריות הבלעדית לכל נזק    ספקעצמו כמי שמוסמך לכך. 

לכל מטרה שהיא טעון הסמכה מפורשת לכך על ידי    מועצהצוג הממצג בניגוד לאמור בסעיף זה. יי

 , מראש ובכתב. מועצהה

אין בכל הוראה מהוראות הסכם זה או בכל הוראה שתינתן על פיו  כי  כי ידוע לו    בזאתמצהיר    ספקה 22.3

הודעה, כנדרש על    ןת מרישיון, היתר או רשות, או מהצורך ל  תקבלבכדי לשחררו מכל חובה או צורך  

 ן. פי כל די

 כל שינוי ו/או תוספת להסכם זה יהיו בתוקף רק אם נעשו בכתב ובחתימת כל הצדדים להסכם.  22.4

 כל הודעה אשר על אחד הצדדים להסכם לשלוח לצד השני תשלח בדואר רשום, לפי המענים הבאים:  22.5

 _________________________________________  – המועצה

 ________ ___________________________________  -ספקה

שבעים    כל מכתב או הודעה אשר נשלחו לפי המענים הנ"ל יחשבו כאילו נתקבלו על ידי הנמען תוך  22.6

 שעות מתאריך המשלוח, כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר.  (72) ושתיים

 מפעולה והימנעות ויתור .23

  אלא,  זכויותיה  על  המועצה  כויתור  ייחשבו   לא ,  המועצה  מצד  מחדל  או  במועדה  מפעולה  הימנעות   או  ויתור  כל

 . ומראש בכתב כך  על המועצה  ויתרה כן אם

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך הנקוב בראש הסכם זה:

 

 :מועצההחתימות 

 

 _________________        __________________ 

 מועצה גזבר ה               המועצה ראש            

 

 :ספקחתימות ה

 מורשי חתימה מטעמו: 

 :_______________ וחותמת החברה   חתימה  ת.ז:__________________   שם:________________ 

 :_______________ וחותמת החברה  חתימה    ת.ז:__________________      שם:_______________ 
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 אישור עו"ד  

ע"י   נחתם  המסמך  כי  בזאת  מאשר/ת  )מ.ר.__________(,  עו"ד  הח"מ,______________  אני 

אלה   וכי  ת.ז.______________   ______________ וה"ה  ת.ז.______________  ה"ה___________ 

 אותו. ____________ ולחייב ספקמוסמכים לחתום בשם ה

 

 
 

 _________________  ____________________________ 

 חתימה וחותמת  תאריך 
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 ביצוע ערבות -  1'גנספח 

 _________ תאריך:
 לכבוד 

 סביון המועצה המקומית 

 

 ג.א.נ., 

 ____________ כתב ערבות מס' 
 

  ₪   _________________הננו ערבים בזאת כלפיכם באופן בלתי חוזר, לסילוק כל סכום עד לסך של   .1

"(,  "סכום הערבות  כולל מע"מ )להלן:,  (שקלים חדשים  ___________________________)ובמילים:  

" )להלן:   _____________________ מאת  לכם  להגיע  עשוי  או  עם  הספק המגיע  בקשר    הסכם "( 

 .סביוןהמועצה המקומית , עם  _____________ מיום   לעבודות לסימון כבישים,

ימי עסקים ממועד קבלת דרישתכם, את סכום הערבות בצירוף הפרשי    (5)אנו נשלם לכם, תוך חמישה   .2

להלן וזאת, מבלי שיהיה עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה    3הצמדה למדד כמפורט בסעיף  

הסכום האמור מאת החברה, בתנאי שהסכום הכולל שנשלם על פי ערבותנו זו, לא יעלה על  את סילוק  

 להלן.   3סכום הערבות בצירוף הפרשי ההצמדה למדד הנקובים בסעיף 

 בערבות זו:  .3

משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם בכל חודש, על ידי הלשכה המרכזית   "מדד המחירים לצרכן" 

גוף אח ו/או כל  ר שיבוא במקומה, או כל מדד אחר שיתפרסם  לסטטיסטיקה 

 . במקומו

   .______בגין חודש _____ שנת  15מדד המחירים לצרכן אשר פורסם ביום    "מדד הבסיס"

 מדד המחירים לצרכן אשר יתפרסם לאחרונה לפני מועד תשלום סכום הערבות.    "המדד החדש"

לפני מועד תשלום  ככל ש "הפרשי הצמדה למדד"  כי המדד החדש שונה ממדד  יתברר,  סכום הערבות, 

או   לעליית  בהתאם  מוקטן  או  מוגדל  כשהוא  הערבות  סכום  ישולם  הבסיס, 

 ירידת המדד החדש לעומת מדד הבסיס. 

 ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה עד לתאריך _______ ועד בכלל.  .4

לסניפנ  .5 בכתב  להימסר  צריכה  זו,  ערבות  מכוח  לתשלום  דרישה  הרשומה  כל  הכתובת  פי  על  ו 

 ___________________, וצריכה להגיע לסניף זה עד יום ________ בשעה _________.

 התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה או להסבה. .6

 בכבוד רב,          

 ______ _____ בנק __          

 ______  _____סניף__         
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 נספח ביטוח  – 2'גנספח 

  הוראות  לבין   ההסכם  הוראות  בין  סתירה   של  מקרה   ובכל,  ביטוח  עניינה  אשר  בהסכם  הוראה   כל  על  גובר  זה  נספח 
לביטוח  זה   נספח  הקשור  הצדדים(  זה   נספח  הוראות  יגברו,  בכל  בין  הוסדרו  אשר  מסחריות  הוראות  .  )למעט 

 . בהסכם מתפרשים הם בה בדרך יפורשו זה  בנספח המשמשים המונחים

  להחזיק ,  לערוך  הספק  מתחייב  והתחייבויות הספק ע"פ הסכם זה ו/או על פי דין,  מאחריות  לגרוע  מבלי .1
  (א2ג')  בנספחים  המפורט  יםהביטוח   את  בישראל  דין  פי  על  מורשית  ביטוח  בחברת,  אוה   וחשבונ   על,  ולקיים

 .ההסכם פי  על ו פעילות תקופת  כל במשך  ,להלן וכמפורט , הספק  ביטוח עריכת  אישור -

מפני אבדן, פגיעה או נזק, לגופו ו/או לרכושו  על פי דין    הספק המבטח את חבות    ביטוח צד שלישי  .1.1
₪ לאירוע ובמצטבר למשך תקופת הביטוח.    6,000,000של כל אדם ו/או גוף שהוא, בגבול אחריות של  

פריקה    ביטוח זה אינו כולל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה,
ועובדיהם, עבודות   ובגין קבלנים, קבלני משנה  כלפי  פגומים, חבות  וטעינה, מתקנים סניטאריים 

צד שלישי. הביטוח  רכוש  ייחשב כ  המועצהחוץ, וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. רכוש  
ו/או    ק הספלמעשי או מחדלי    םבגין אחריות  המועצה ו/או עובדיה ו/או מנהליהמורחב לשפות את  

בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי    ו מי מטעמ
 המבוטח. 

עפ"י פקודת הנזיקין ו/או חוק האחריות למוצרים    הספקהמבטח את חבות    מעבידים  חבות  ביטוח .1.2
עובדי ו/או מחל  ופגומים כלפי  גופנית  פגיעה  ו  ת בגין  כדי  עקב עבודתם  או  /מקצוע למי מהם תוך 

השירותים  מתן  ההסכם    במסגרת  בסךנשוא  אחריות  לאירוע    20,000,000  של  בגבול  לתובע,   ₪
קבלני משנה במידה  קבלנים וובמצטבר לתקופת הביטוח. הביטוח כאמור אינו כולל כל הגבלה בדבר  

את  הספק  עובדי ויחשבו   לשפות  מורחב  הביטוח  עבודה.  ושעות  ורעלים  פיתיונות  חוץ,  עבודות   ,
הם  לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלת מקצוע היה וייקבע כי    המועצה ו/או עובדיה ו/או מנהליה 

הביטוח כולל סעיף מפורש בדבר ויתור על    הספק.  מעובדיבחובות מעביד כלשהן כלפי מי    יםנושא
ובלבד שהאמור בדבר ויתור על  עובדיה ו/או מנהליה  ו/או  המועצה  כלפי    זכות תחלוף של המבטח

 זכות תחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם נזק בזדון. 

 פי דין.  -כנדרש על העבודה ילאתר לכלי רכב  הנכנסים  חובהביטוח   .1.3

  יפחת   שלא אחריות בגבול ,  רכב בכלי  השימוש עקב  שלישי צד של לרכוש נזק בגין  אחריות ביטוח  .1.4
 . ביטוח למקרה לכל  ₪ 500,000 של מסך

כלי רכב מנועי    שהינו   מכני הנדסי   בציוד השימוש עקב,  שלישי לצדגוף    נזקי בגין אחריות  ביטוח .1.5
.  ביטוח  מקרה₪ לכל    1,000,000יפחת מסך של    שלא אחריות  בגבולואשר אינו חייב בביטוח חובה,  

בגין אחריות העלולה להיות מוטלת    הו/או כל הבאים מטעמ  המועצההביטוח מורחב לשפות את  
 ו/או מי מטעמו בכפיתה לסעיף אחריות צולבת.   ספקעליהם בגין מעשה ו/או מחדל ו/או רשלנות של ה

. הביטוח כאמור כולל סעיף מפורש  הספק  בשימושאו  / ו  בבעלות  אשר  הרכב   כלי  לכל,  מקיף ביטוח  .1.6
ובלבד שהאמור בדבר    מטעמה  הבאים  כלאו  / ו   המועצהכלפי  בדבר ויתור על זכות תחלוף של המבטח  
 .ן שגרם נזק בזדו  מיויתור על זכות תחלוף לא יחול לטובת  

שיחול האמור    בסעיף  כמפורט )נזק עצמי בלבד(   מקיף  ביטוח לערוך שלא רשאי  הספק ובלבד  זה 
 . להלן 12בסעיף הפטור  

  י ו/או על ידי מי מטעמו לאתר  ספקלציוד מכני הנדסי המובא על ידי ה   " הנדסי  מכני "ציוד    ביטוח .1.7
העבודות, על בסיס "כל הסיכונים" כולל פריצה, גניבה, שוד, רעידת אדמה, נזקי טבע ונזק בזדון.  

ו/או כלפי    המועצהביטוח כאמור כולל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות תחלוף של המבטח כלפי  ה
 שגרם נזק בזדון.   מי, ובלבד שהאמור בדבר ויתור על זכות תחלוף לא יחול לטובת  הכל הבאים מטעמ 



 
 

   סביוןהמקומית המועצה      

 19מכרז פומבי מספר 

22/19 

 עבודות לסימון כבישים. 

 

                                                                                 ___________________________ 

 חותמת המציע + חתימת המציע בראשי תיבות                                                             

  

74 

הזכות שלא לערוך ביטוח ציוד מכני הנדסי כאמור במלואו או בחלקו ובלבד שיחול האמור    לספק
 להלן.   12עיף הפטור  בס

ציוד  ה  את  צפוי  ובלתי  פיזיהמבטח מפני אבדן או נזק    "עבודות קבלניות"  אוביטוח "אש מורחב"   .1.8
  אינו ידי מי מטעמו )ואשר    עלאו  /ואו עבורו  /ועל ידי הספק    העבודותרכוש אחר המובא לאתר    כלו

  ציוד י הרמה, פיגומים,  כסה ביטוח זה גם כלמ(. מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  העבודותמ  חלק  מהווה
ביטוח כאמור כולל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות תחלוף של המבטח כלפי  הוכלי עבודה כלשהם.  

, ובלבד שהאמור בדבר ויתור על זכות תחלוף לא יחול לטובת  הו/או כלפי כל הבאים מטעמ  המועצה 
 שגרם נזק בזדון.  מי

הזכות שלא לערוך ביטוח "אש מורחב" או עבודות קבלניות" כאמור במלואו או בחלקו ובלבד    לספק
 להלן.   12שיחול האמור בסעיף הפטור  

 
 

 :שלהלן ההוראות את יכללו לעיל הספק פוליסות .2

  למועצה   כך על  הודעה תישלח  אם אלא, הביטוח  תקופת במשך לרעה ישונו  או יבוטלו   לא הפוליסות  .2.1
 . לרעה השינוי  או הביטול של  לתוקף כניסתו לפני יום 60, רשום בדואר

  זכות  ללא  ראשוני  ביטוח  והינם  המועצה  י"ע  הנערך  אחר  ביטוח  לכל   קודמים  הספק  ביטוחי .2.2
 .החיוב בנטל להתחלקהמועצה    ממבטחי  לתבוע זכות וללא המועצה   בביטוחי השתתפות

  המועצה   של  המזכות  תגרע  לא  ומטעמ   מי  ידי  על  או/ו  הספק  ידי  על  לב  בתום  הפוליסות   תנאי  הפרת .2.3
 .הפוליסות פי- על שיפוי  לקבלת

  ביט   ככלל   הידוע   לנוסח   בהתאם   הינם ,  )למעט לעניין ביטוחי הרכב(  לעיל   המפורטים  הביטוחים  נוסח  .2.4
 . ו/או איילון ביט  פסגה או/ ו ביט הראל  או/ו  ביט מנו או/ו ביט מגדל או/ו

  חוק   פי  עלוחובות המבוטח    המבטחת  מזכויות  לגרוע  כדי  באמור  אין  –   מבוטל  רבתי  רשלנות  חריג .2.5
 .1981 –  א"תשמ, הביטוח  חוזה

 

. סכומים  אירוע של במקרה  עצמית וההשתתפות  הפוליסות  עבור הביטוח  דמי  לתשלום אחראי ולבד  הספק .3
 פי  הסכם זה.   עלמכל סכום שיגיע לספק   המועצהאלו יהיו ניתנים לקיזוז ע"י  

,  הספק  ביטוח  עריכת  אישור  -  (א2ג')  נספח  את  למועצה  להמציא  הספק  מתחייב,  מהמועצה  דרישה  כל  ללא .4
  מתן  תחילת  טרם  מקרה  ובכל  זה  הסכם  חתימת  ממועד  יום  14  תוך  וזאת  ו מבטחי   בידי  חתום  כשהוא

 .  ההסכם פי  על השירותים

  הארכת   בגין  עדכני  ביטוח   אישור  למועצה  להמציא  הספק  מתחייב,  הביטוח  תקופת   מתום  יאוחר  ולא  עד .5
  במועדים  הביטוח  אישור  את  המועצה  בידי  ולהפקיד  לחזור  מתחייב  הספק.  נוספת  לתקופה  הביטוחים  תוקף

י  היה ואישור  העבודות, למנוע מהספק להמשיך בביצוע    ת הא רשאיתהמועצה    .ביטוח  תקופת  מדי ,  האמורים
מלהעלות כל טענה כנגד המועצה עקב כך  במועד. מוסכם כי הספק יהא מנוע    וכאמור לא יומצא  הביטוח

 .טרם המציא האישור כאמור בעבודותשלא יתאפשר לו להתחיל ו/או להמשיך 

  שינוי  בו   לחול   עומד  או  מבוטל   להיות  עומד  הספק  ביטוח   כי ,  למועצה  יודיע  הספק  של  שהמבטח   פעם   בכל .6
  ולהמציא   מחדש  הביטוח  אותו  את  לערוך  הספק  מתחייב,  הביטוח  עריכת  לאישור  בסיפא  כאמור,  לרעה

 .כאמור  בביטוח  לרעה השינוי  או הביטול  מועד לפני  יום 30, חדש  ביטוח עריכת אישור

  מעשה  כל  לעשות  ולא  במועדם  הביטוח  דמי  את  לשלם,  הספק  ביטוחי  תנאי  כל  את  לקיים  מתחייב  הספק .7
  לשם   שיידרש   ככל  המועצה  עם  פעולה   לשתף  מתחייב   הספק.  הביטוח  תוקף   על  לרעה   להשפיע   כדי   בו   שיש
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  עם  מיד,  בכתב  ולמבטח  למועצה  להודיע  זה  ובכלל, הספק  ביטוחי  פי  על  המועצה  זכויות  של  ומימוש  שמירה
 .  הספק ביטוחי פי על   לתביעה עילה  לשמש העשוי אירוע קרות  על, ול  היוודע

  והתאמת שותידר ובמידה  הספק מציאיש הביטוח  אישור  את לבדוק  רשאים  יהיו  המטעמ מי או/ו המועצה  .8
  הבדיקה  זכות  כי  מוסכם.  דיחוי  ללא  ההתאמה  את   לבצע  הספק  מתחייב,  זה  נספח  מהוראות  למתחייב

  הביטוחים  לגבי   שהיא  ואחריות  חובה   כל  עליהם  מטילה  אינה,  המטעמ  מי  או /ו  המועצה   של   והביקורת
 . הספק מהתחייבויות לגרוע   בה ואין, העדרם או  תוקפם, היקפם, טיבם

  או /ו   הספק  ידי  על  זה  הסכם  הפרת  תוך  ,ייערכו  שלא  ככל,  עריכתם  באי  או/ו  ל "הנ  הביטוחים  בעריכת  אין .9
  כדי,  המועצה  מצד  אליהם  בקשר  כלשהם  תשלומים  בביצוע  או/ו  המועצה  י"ע,  חלקם  או  כולם,  בעריכתם

  ומחובת   ואות  לשחרר  כדי  או,  זה  להסכם  בהתאם  הספק  מהתחייבויות  כלשהי  בצורה  לגרוע  או  לצמצם
  בעקיפין   או  במישרין  שיגרם   נזק  כל  בגין,  שהוא  אדם  כל  או/ו  המטעמ   הבאים  כל  או/ו  המועצה  את  לפצות

 .ומטעמ  מי או/ו הספק  י "ע זה הסכם הוראות קיום מאי כתוצאה או/ו  ומפעילות כתוצאה

  דרישה  בבחינת  הינה   הביטוח  באישור  כמפורט   האחריות   גבול  קביעת   כי,  בזאת  מובהר   ספק  הסר  למען  .10
  כלפי  דרישה   או /ו  טענה  כל  מלהעלות   מנוע   היהי  או ה  כי  ומאשר  מצהיר  הספק.  הספק  על   המוטלת  מזערית
  להיקף  באשר  אחרת   טענה  כל   או/ו  לעיל   המזעריים  האחריות  לגבולות  הקשור   בכל  ה מטעמ  מי  או/ו  המועצה 

 . ויד  על שהוצאו  הביטוחים טיב או/ו

  לערוך   הספק  רשאי  ,הספק  לביטוחי  משלימים  או/ ו  נוספים  ביטוחים  בעריכת  צורך  יש  הספק  ולדעת  היה .11
  נוסף  ביטוח  בכל  כאשר  העניין  לפי  לתקנם  או/ו  כאמור  הנוסף  הביטוח  או/ו  המשלים  הביטוח  את  ולקיים

  לטובת   תחלוף  זכות  על   ויתור   בדבר  סעיף  ייכלל  רכוש   ביטוחי  לעניין ,  השירותים  עם   בקשר  משלים   או /ו
  לשפות  הביטוח  יורחב,  חבויות  ביטוחי  לעניין.  למעט לטובת מי שגרם לנזק בזדון  מהמטע  מיהמועצה ו/או  

  בכפוף  בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי הספק והבאים מטעמו,  המועצה ו/או עובדיה ו/או מנהליה  את
 . צולבת אחריות לסעיף

  לרכוש   שיגרם   נזק   או/ ו  אובדןכל  ל  חריותמא   מהמטע  מי   או /והמועצה    את   פוטר  אוה   כי   בזאת  מצהיר  הספק .12
  על  או/ו  הספק  ידי  על  הובא  אשר  ומטעמ  מי  או/ו ו/או בחזקתו    ואחריותב  או/ ו   ובבעלות  כלשהוו/או ציוד  

  ההתקשרות  במסגרתלחצרי המועצה ו/או המשמש לצורך מתן השירותים    ו ו/או עבור הספקמטעמ   מי  ידי
ולא תהיה לספק כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל בגין  )לרבות כלי רכב וציוד מכני הנדסי(,  

 . בזדון לנזק שגרם אדם לטובת  יחול לא כאמור הפטור ואולם ,אובדן ו/או נזק כאמור

מהם  מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים או חלק   .13
יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם הספק, על הספק לדאוג כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח נאותות  

  לפיו רכוש ייכלל סעיף  ה. לעניין ביטוחי  , וכי יעמדו בדרישות הדיןבהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמם
  ללא   ראשוני  ביטוח   הינם ו ,  הו/או כל הבאים מטעמ  המועצה  י"ע  הנערך  אחר  ביטוח  לכל  קודמים  הביטוחים

ו/או כל    המועצה  ממבטחי  לתבוע   זכותוללא    הו/או כל הבאים מטעמ  המועצה  בביטוחי  השתתפות  זכות
או כל  /ו  המועצה. כמו כן, סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי  החיוב  בנטללהתחלק    ה הבאים מטעמ

ולעניין ביטוחי חבויות,    לעיל,   12  ה, סעיף פטור כלפי המועצה והבאים מטעמה בהתאם לסעיף מטעמהבאים  
, בכפוף לסעיף אחריות צולבת. מובהר בזאת,  מטעמם  הבאים  כלאו  /ו  המועצהיורחב הביטוח לשפות את  

ביחס לשירותים במלואם, לרבות שירותים שניתנו או אמורים    המועצהכי על הספק מוטלת האחריות כלפי  
 היו להינתן על ידי קבלני משנה. 

 . ספקזה לעיל יובאו לידיעת מנהלי, עובדי וקבלני המשנה של ה  נספחלגרום לכך כי הוראות  הספק על .14

  המצאת  אי,  לעיל  האמור  אף  על .ההסכם  של   יסודית  הפרה   מהווה  והפרתו  ההסכם  מעיקרי  הינו  זה  נספח  .15
  ממועד (  10)   עסקים  ימי   עשרה  חלפו  אם  אלא   יסודית  הפרה   תהווה  לא  הספק  י "ע   במועד  הביטוח   אישור

   בקשת המועצה להמצאת האישור והספק לא עשה כן.
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 _______________ 

 הספק  חתימת
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 אישור עריכת ביטוח   –  (א2ג') נספח

הנפקת   אישור קיום ביטוחים  תאריך 
 (DD/MM/YYYYהאישור)

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

 האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 
 מעמד מבקש האישור  אופי העסקה  המבוטח מבקש האישור

מקומית  שם:   מועצה 
  ו/או גופים עירוניים  סביון

 ו/או עובדים ו/או מנהלים 
 

  שם 

 נדל"ן ☐

 שירותים  ☒

 אספקת מוצרים ☐

כבישים  אחר:  ☒ סימון  עבודות 
 בתחומי מועצה מקומית סביון 

 

 

 משכיר ☐

 שוכר☐

 זכיין ☐

 קבלני משנה ☐

 שירותים מזמין  ☒

 מזמין מוצרים ☐

 ______אחר:  ☐
 

 ת.ז./ח.פ.  500205877  ת.ז./ח.פ. 

 מען , סביון 8השקמה מען: 

 כיסויים

 סוג הביטוח 
לפי   חלוקה 

גבולות  
או   אחריות 
 סכומי ביטוח 

מספר  
 הפוליסה 

נוסח 
ומהדורת  
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תארי 
ך 

 סיום

סכום  האחריות/  גבול 
 ביטוח

 כיסויים נוספים בתוקף
 

 סכום 
 

 Xיש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח  מטבע 

 6,000,000     צד ג'
 

 אחריות צולבת – 302 ₪ 
 הרחב שיפוי – 304
 קבלנים וקבלני משנה  – 307
מבקש    –  309 לטובת  תחלוף  על  ויתור 

 האישור
 נזק שנגרם משימוש בצמ"ה  – 312
 כיסוי לתביעות מל"ל – 315
נוסף בגין מעשי ומחדלי    -  321 מבוטח 

 המבוטח 
ג'    -  322 כצד  מוגדר  האישור  מבקש 

 בפרק זה 
 ראשוניות  – 328
רכוש מבקש האישור ייחשב כצד   –  329

 שלישי  
חבות 

 מעבידים
מבקש    –  309 ₪  20,000,000     לטובת  תחלוף  על  ויתור 

 האישור
נוסף    –  319 וייחשב   –מבוטח  היה 

 מעבידו של מי מעובדי המבוטח  
 ראשוניות  – 328

        אחר

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

 שיפוצים  074

 ביטול/שינוי הפוליסה  
ייכנס לתוקף אלא   לאחר משלוח הודעה למבקש    יום  60שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא 

 האישור בדבר השינוי או הביטול. 
 חתימת האישור
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הנפקת   אישור קיום ביטוחים  תאריך 
 (DD/MM/YYYYהאישור)

 המבטח:
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 הוראות בטיחות כלליות לעבודה בגובה –  3'גנספח 

י מדריך מוסמך  "ע  והוסמכועובדים שעברו הכשרה  הספק מתחייב כי העובדים שיעבדו בגובה יהיו רק   .1

 .י אישור ההדרכה" לעבודה בגובה וברשותם אישור הדרכה בתוקף, ורק בתחומים בהם הם הוסמכו עפ

כי   .2 מתחייב  תתבצע  הספק  בגובה  עבודה  לאחרכל  ע  רק  במקום  בטיחות  ו/או  י  "הדרכת  מנהל  הספק 

 . ספציפיות לעבודה בגובה במקום ובכפוף לתקנותבטיחות כלליות וותכלול הנחיות  מטעמובודה הע

  בגובה   עבודות  לבצע  ולא  ,זמן  בכל,  לעת  מעת  שיהיו  כפי,  התקנותו   הוראותה  כל  אחר  למלא  מתחייב  ספקה .3

 .תקנותהוראות וב כמפורט התנאים כל  מתקיימים אם אלא

  ציוד  הספקת  לרבות,  בגובה  עבודה  לעניין  התקנות  ומטלות  הוראות  לקיום  הבלעדי  האחראי  יהיה  ספקה .4

 . מטעמו למי  או/ו  לעובדיו תקני אישי מגן

בו ייעשה שימוש על ידו ו/או על ידי  ציוד  ה לבדיקהספק מתחייב כי בטרם תחילת העבודה במקום תבוצע   .5

 , תוקף ותקינות.  בדיקת תקןמנהל העבודה מטעמו אשר תכלולן 

  מי   או /ו  עובדיו  של  ההסמכה  תעודת  העתק  העבודות  תחילת  עם  מיד  למזמין  להמציא  מתחייב   ספקה .6

  ההסמכה   שעות  מספר  את  תפרט  התעודה.  בגובה  לעבודה  הסמכה  עברוהעובדים    כי  המאשרת  מטעמו

 .המדריכים שמות ואת  העובד הודרך  בהם התחומים,  בפועל

קיומו של  ל  תנאי  ומהווה  ההסכם  של  יסודי  תנאי  הינה  ל" הנ  ההסמכה  תעודת  המצאתמובהר בזאת כי   .7

 . זה הסכם פי על  ספקל התשלומים  שחרורהסכם זה ול

  של   הפרה  עקב  עליהם  יוטל ש   סכום  בכל  ומטעמ  מי  את  או/ו  המזמין  את  לשפות  בזאת  מתחייב   ספקה .8

 . זה נספח  הוראות  או/ו  התקנות הוראות 

  הציוד   את  יספק  לא  או/ו  בגובה   לעבודה  עובדיו  את  יסמיך  לא  ספק וה  במידה,  לעיל  באמור  לגרוע   מבלי .9

.  חשבונו  על ,  ספקה  לעובדי   הציוד  את   לספק   או /ו  להסמיך   רשאי  יהא  המזמין   כי   מוסכם ,  בתקנות  הנדרש

  הציוד   הספקת  או/ו   ההסמכה  עם  בקשר  שהוציא  העלויות  מלוא  להחזר  זכאי  המזמין יהא  ,  כזה  במקרה

  אין   כי   בזאת   ומוסכם  מובהר .  ספקל  שיגיע   תשלום  מכל   אלו   סכומים   לקזז   וכן  15%  בתוספת ,  לעיל  כאמור

  כדי ,  לעיל  כאמור  הציוד  להספקת  או/ו  ספקה  עובדי   להסמכת  המזמין  שלזו    זכות  בהפעלת  יהיה  ולא

תחול האחריות    מקרה  ובכל  מטעמו  מי  או/ו   המזמין  אל  התקנות   הוראות  לביצוע  האחריות  את  להעביר

  התקנות  הפרת בעקבות ומטעמ למי או/ו  למזמין  שיגרם נזק  כל  או/ו התקנות  הוראות  קיוםהבלעדית על 

 . על הספק בלבד זה נספח  או/ו  ההסכם  או/ו

ככל  ,  זה  חוזה  נשוא  העבודות  ביצוע  לשם  עימו  הקשורים  המשנה  וקבלני  הקבלנים   כי  מתחייב  ספקה .10

 . זה בנספח  לאמור בהתאם לפעול  יחויבושקשורים, 

 

                    _________________________         _________________________ 
 משנה  קבלן                                                 ספק ה
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 התחייבות לשמירה על נוהל אמצעים למניעת אש )"נוהל עבודות בחום"(  -  4'גנספח 

 הגדרה:

או בהלחמה ו/או  /תוך כדי שימוש בריתוך ו  הקמה, בנייה, הרכבה ואחריות, ביצוע עבודות  -עבודות בחום" "

בין אם  ם,  או גיצי/או כל פעולה אחרת אשר פולטת להבה, חום ו /או תוך שימוש באש גלויה ו /חיתוך בחום ו

 .מבוצעות ע"י הקבלן ו/או עובדיו ו/או עובדים אחרים
 

 כללי:  -אופן ביצוע עבודות בחום  .1

ידרש העבודות  ביצוע  שלצורך  עת  בחום",    ובכל  ובטיחות  "עבודות  זהירות  באמצעי  לנקוט  הקבלן  יידרש 

 כדלקמן: מיוחדים

 יהיה תקין וממוגן. הקבלן יוודא כי כל הציוד בו ייעשה שימוש, לרבות ציוד מיגון אישי,  (1

ידאג להרחיק   (2 ארגזים    ,קופסאות קרטון  ,שיחים יבשים, דברי פסולתכדוגמת    חומרים דליקיםהקבלן 

במרחק    לאחסנםלפני תחילת העבודות מדי יום או    " עבודות בחוםבו יבוצעו ה"ופסולת עץ ונייר מאתר  

 בטוח מהן. 

מטר מחומר    10אתר העבודות ברדיוס של  בתחום    "עבודות בחום"  יבוצעולא  באחריות הקבלן לוודא כי   (3

 ן וזאת בהתחשב, בין היתר, בכיווני הרוח הרגילים.דליק כלשהו שלא בהתאם לנוהל המפורט להל

בתחום אתר העבודות מבלי שהקבלן יציב באזור העבודות אמצעי כיבוי    "עבודות בחום "לא תבוצענה   (4

 וע העבודות כגון מטף, ברז כיבוי וכיוב'. רה של  החומרים הנמצאים באזור ביציהמתאימים לכיבוי בע

הקבלן יוודא כי בעת ביצוע ה"עבודות בחום" יהיה בשטח לפחות אדם אחד אשר תפקידיו יהיו, בין היתר,   (5

על אופן ביצוע העבודות בחום   ולכבות מיידית כל התלקחות העלולה לנבוע מביצוע העבודות  להשקיף 

ש בכל עת שלדעתו קיימת סכנה כי האש תצא מכלל שליטה  , וביכולתו להתקשר לשירותי כיבוי האבחום

באמצעי כיבוי אש מתאימים לכיבוי סוג החומרים הדליקים    )להלן: "צופה אש"(. "צופה האש" יצוייד

ובאמצעי התקשרות לשירותי כיבוי האש בכל עת. אדם זה   ביצוע העבודות בחום  אתר הנמצאים בסביבת  

על מנת לוודא כי לא נותרו  ישאר באתר בעת ביצוע העבודות בחום למשך פרק זמן סביר לאחר גמר ביצוען  

 . כל מקורות התלקחות

ככל שלשם ביצוע העבודות ייעשה שימוש בקבלני משנה, יביא הקבלן לידיעתם כי יש לדאוג לקיומם של   (6

 אמצעי כיבוי סבירים בעת ביוע ה"עבודות בחום" ואת מיקומם.

אשר חובתו לוודא כי לא תבוצענה עבודות בחום שלא בהתאם    ")המפקח":  להלן)הקבלן ימנה מפקח   (7

 .לאמור בנוהל זה

 

 המפקח:הקבלן ו/או אחריות  –עבודות בחום אופן ביצוע  .2

המפקח בשטח המיועד לביצוע העבודות  הקבלן ו/או  יסייר  ,  בטרם תחילת ביצוע עבודות כלשהן בחום (1

ויוודא כי עובדיו הבינו את אופן ביצוע העבודות בחום וכי נערכו לביצוען בשטח בהתאם לנדרש    בחום

 ש עושנה על כל דרישות המיגון.  ובאופן שפורט לעיל וכי הציוד בו ייעשב שימו
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הקבלן ו/או המפקח יוודאו, בין היתר, כי הורחקו חומרים דליקים בהתאם למפורט לעיל. ככל שבאתר   (2

המפקח כי יכוסו במעטה    ו הקבלן ו/או  יוודא  ,חפצים דליקים קבועים אשר אינם ניתנים להזזהמצויים  

 . בלתי דליק
 

 התחייבות הקבלן: –ביצוע עבודות בחום  .3

הריני מצהיר בזאת כי הובא לידיעתי כי במסגרת העבודות    ,או על פי דין/מבלי לגרוע מאחריותי על פי ההסכם ו

מוטלת עליי האחריות    ,או עובדיהם/קבלני משנה ועובדיי ו/או  לרבות    ,או על ידי מי מטעמי/המבוצעות על ידי ו

ו/או ע"י מי מטעמי, יבוצע    ", עבודות בחוםאופן ביצוע "  לוודא כי  ידי  ככל שיבוצעו במסגרת מכרז זה, על 

 .או מי מטעמי /על ידי ו בנספח זהבהתאם לנוהל המפורט 

 .כפי שיעודכנו מפעם לפעם ,הנני מתחייב למלא אחר הוראות נוהל זה, לרבות עדכונים לנוהל

לעיל  מהווה תנאי מהותי לקיום  כאמור    הכללים בהמפורטים בנספח זהמילוי מלא ושלם של  מובהר בזאת כי  

 ההסכם 

 

 

 .הריני מצהיר כי קראתי את הנוהל הנ"ל  ולראיה לנכונות הדברים באתי על החתום

 

 

 

 

 

 חתימת וחותמת הקבלן  תאריך 
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 הצעת המחיר  כתב כמויות ו  -'דמסמך 

העבודות   .1 כלל  מפורטות  מטה  זה והכמויות  בטבלה  מכרז  במסגרת  התקשרות  הנדרשות  שנת    ,במהלך 

לסימון כבישים, התקנת ותחזוקת "עיני חתול" וכן תחזוקת  עבודות  מעריכה המועצה כי יידרשו  במהלכה  

 . כפעמיים בתחומי  המועצה והתקנת שלטי דרך

 בתלות – ליחידה או מחיר ר "מ צבוע  שטח או  צבע   אורך  מטר  הינו לפי   אופן המדידה לתשלום במסמך זה   .2

 . ודרגתו או המוצר המבוקש  הנדרש  הצבע בסוג

 עבודות לרבות   ,במפרט שפורטו  והפעולות העבודות, החומרים, הציוד כל יכלול את  יודגש כי התשלום .3

 ככל שידרשו.   ,חידושה  או/ו  תיקון ועבודות ההכנה 

בלבד ואין  שנתית  למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הכמויות המפורטות בכתב כמויות זה מהוות הערכה   .4

בהתאם לצרכיה ועפ"י  כדי לחייב את המועצה. המועצה שומרת לעצמה את הזכות להזמין עבודות    בהן

 שיקול דעתה הבלעדי.

יכלול את כל ההוצאות מכל מין ומכל סוג הכרוכות באספקת    שיוצע על ידוהמציע מתחייב כי המחיר   .5

 השירותים והעבודות נשוא מכרז זה.

 

יח'  תיאור 

 חישוב

 סה"כ לכמות מחיר  כמות 

     60,000 מ"א  ס"מ בכל גוון  12סימון קו   .1

   40,000 מ"א  ס"מ בכל גוון  15סימון קו   .2

   700 מ"ר ס"מ  50סימון פס עצירה  .3

   2,000 מ"ר ס"מ  50סימון מעבר חצייה  .4

   1,500 מ"ר סימון שטח לבן או כחול  .5

   150 יח'  סימון פסי האטה  .6

   500 מ"א  ס"מ  30סימון פס  .7

   50 יח'  סימון מעטפה )כל אורך(  .8

   50 יח'  סימון חניה נכה + סמל  .9

   30 יח'  סימון חץ בודד  .10

   30 יח'  סימון חץ כפול  .  11
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יח'  תיאור 

 חישוב

 סה"כ לכמות מחיר  כמות 

   3000 מ"א  לבן( – סימון אבן שפה )אדום  .12

   500 מ"ר  1 סע -סימון סמל נשק .13

 

 

 תמרורים            

 תמרור קומפלט   .1

 אספקה והרכבה( עמוד, )כולל

   50 יח' 

   60 יח'  שלות( שלט תמרור בלבד )כולל .2

כולל אספקה    עיני חתול )דגם תקני( .3

 והתקנה 

   150 יח' 

  סה"כ

  ( 17%מע"מ )

  סה"כ כולל מע"מ

 .Bהערה: הצביעה )בכל גוון( תהיה בצבע מדרגה 

 

 

 

 חתימות מורשי החתימה: 

 

 _______________  ______________ _________________ _  ______________ 

 תאריך    חתימת מורשה החתימה     תפקיד  שם מורשה החתימה   

 _______________  ______________ _________________ _  ______________ 

 תאריך    חתימת מורשה החתימה   תפקיד   שם מורשה החתימה   
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 אישור

אני החתום מטה, ________ עורך דין, מאשר בזה כי ביום ________ הופיע בפני ___________. המוכר  

ולה  לי אישית / שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס' _________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כ

ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל  

 וחתם עליה בפני.  

_________________                                                     ___  _______________________ 

 חתימה וחותמת עורך דין           תאריך                                                                                   

 


