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 מסמך א

 הזמנה להציע הצעות
 

 מבוא .א
 

שילוט באזור התקנת ואספקה ייצור עבור מזמינה בזה הצעות ( "עירייהה": להלן)עיריית עכו  1.1 .1
בהתאם לתנאים המפורטים הכל , (בהתאמה, "השילוט" -ו "העבודות": להלן) התעשייה בעיר עכו

 .("ההליך": להלן)זה  /11/201 'מכרז פומבי מסבמסמכי 
 התוכניות, כמויותה כתבההליך ובבדרישות  ושיסופק לעירייה יעמד העבודות שיבוצעו והשילוט 1.2

 .'מסמך דכ הליך זהלמסמכי  פיםהמצור הטכניוהמפרט 

בשעות , 2בקומה , מזכירת אגף תשתיות, יהודית דיאמנט' גבאצל ניתן לרכוש  הליךאת מסמכי ה 1.3
מכל טעם  שלא יוחזר, (ח"ש שבע מאות חמישים)₪  50/ העבודה הרגילות תמורת תשלום בסך

  .הלכל מעטפ, שהוא

 

, י ההתקשרות בין העירייה לזוכה בהליך זה יהיו על פי תנאי חוזה ההתקשרות על נספחיותנא 2.1 .2
 .המצורף לתנאים אלה

התוכניות וכתבי הכמויות המצורפים למסמכי הליך זה הינם אמדן לשם קבלת הצעות בלבד וייתכנו  2.2
 שינויים. ם בהםקף העבודה המופיעיאו בהי/או בדרישות טכניות ו/או במידות ו/שינויים בפרטים ו

לא יהוו עילה , או לאחר מתן צו תחילת העבודה/במועד ו, אשר ימסרו לקבלן הזוכה בביצוע העבודות
פרט לתשלום  – או עילה לתביעה מכל מין וסוג/או בתקופת הביצוע ו/ות ו/י היחידה/לשינוי במחיר

 .עבור העבודה המבוצעת בפועל לפי המחירים המוסכמים בחוזה שיחתם

להכניס שינויים ותיקונים במסמכי , קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, בכל עת, ה רשאיתהעיריי 2.3
לידיעתם של , בכתב, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי ההליך ויובאו, כאמור, השינויים והתיקונים. ההליך

 .או בפקסימיליה לפי הכתובות שנמסרו על ידם/כל המשתתפים בדואר רשום ו
 
אספקה והתקנת שילוט באזור , ייצור – /217102 מכרז פומבי"גורה נושאת ציון במעטפה ס, את ההצעות .3

אצל מר ) העירייה מזכירותשבמשרדי צעות המחיר יש להקפיד למסור ידנית ולהכניס לתיבת ה" התעשייה
לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל , עכו 35בבניין העירייה ברחוב ויצמן  השנייה האשר בקומ, (משה סעדה

תחתום בשמה המלא וכן תציין את השעה  בעירייה המתאימה ותיש לוודא כי המזכיר. העירייה רותבמזכי
 . שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפה

הצעות אשר תשלחנה . 13:00עד לשעה  /22.11.1 -ה', גאת המסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליום 
לא  -עד שעה זו , מכל סיבה שהיא, רייההעי מזכירותתוכנסנה לתיבת ההצעות במשרדי בדואר ולא 

  .תתקבלנה
 
אשר ברחוב , 2בקומה במשרדו של מר איגור מאיורסקי  /14.11.1 -ה', גביום יתקיים קבלנים  מפגש 4.1 .4

 . הקבלנים אינו חובהפגש מ .10:00עכו בתאריך האמור בשעה  35ויצמן 
ן או להליך זה ותנאיו נית/ו עבודותאו תיקון בכל הנוגע ל/או בקשות הבהרה ו/הערות ו, שאלות 4.2

: לפקס( "מנהל הפרויקט": להלן) מר איגור מאיורסקי, סגן מהנדסת העירייהללהפנות בכתב בלבד 
 .13:00 בשעה /21.11.1 -ה', געד לא יאוחר מיום  04-1156152

  .04-1156121: על הפונה לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון
במקביל בכתב גם לשאר  רנהתשובות תימסרנה על ידי מנהל הפרויקט למשתתף הפונה בכתב ותועב

 .של המשתתף הפונה המשתתפים בהליך בצירוף עותק ממכתבו
למעט , או על ידי כל גורם אחר בעירייה/העירייה איננה אחראית לתשובות שתימסרנה בעל פה ו

 .והן לא יחייבוהבכתב מנהל הפרויקט 

וצירופה למסמכי לא תידון  1 ק"או בקשת הבהרה שתוגש לאחר המועד האמור בס/ו הסתייגות 4.3
 .ההליך עלול להביא לפסילת ההצעה

לעיל יהיה  1ק "או בקשותיו להבהרה בהתאם להוראות ס/משתתף שלא יעביר את הסתייגויותיו ו 4.4
 .ב טענות"שגיאות או אי התאמות וכיו, מנוע לטעון טענות בדבר אי סבירות או אי בהירויות

 

אמדן  המצורפים למסמכי הליך זה הינם( 'סמך דמ) תוכניות ומפרט טכני, כמויות יכתבהאמור ב 5.1 .5
קף או בהי/או בדרישות טכניות ו/או במידות ו/לשם קבלת הצעות בלבד וייתכנו שינויים בפרטים ו

 .העבודה המופיעים בהם
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לא , או לאחר מתן צו תחילת העבודה/במועד ו, אשר ימסרו לקבלן הזוכה בביצוע העבודות שינויים 5.2
פרט  – או עילה לתביעה מכל מין וסוג/או בתקופת הביצוע ו/ות ו/י היחידה/יריהוו עילה לשינוי במח

 . לתשלום עבור העבודה המבוצעת בפועל לפי המחירים המוסכמים בחוזה שיחתם
 
 

 הליךתנאים להשתתפות ב .ב
 

 ("המשתתף": להלן)יחיד תושב ישראל או תאגיד הרשום כדין בישראל כל בהליך זה רשאים להשתתף  .6
 :אלהבכל , עד הקבוע כמועד האחרון להגשת ההצעות להליךבמו העומד

לפי צו רישוי עסקים  ד10.14על המשתתף להיות בעל רישיון עסק בתוקף לניהול עסקו בפריט  6.1
 .2013, ג"תשע, (עסקים טעוני רישוי)

 .על המשתתף לצרף להצעתו העתק של רישיון עסק בתוקף
, בשתי עבודות לפחות, שילוטספקה והתקנה של א, בייצור, על המשתתף להיות בעל ניסיון קודם 6.2

כספי של בהיקף  ,או מוסד ציבורי אחר/ו או מרכזי מסחר/ ו או אזורי תעשיה/ ועבור רשות מקומית 
 .במהלך חמש השנים האחרונותוזאת , לכל עבודה , מ"כולל מעלפחות ₪  200,000

-ו"התשל, ת גופים ציבורייםלחוק עסקאו' ב2סעיף  יבו תנאי יםמימי שמתקיעל המשתתף להיות  6.3
 .בדבר תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין 11/6

 .או חבר מועצת העירייה/עובד ולהיות נעדר קרבה לעל המשתתף  6.4
 

 . לא תידון –הצעה שתוגש על שם יותר מישות משפטית אחת . הצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחתה ./
 .היו על שם המשתתף בלבדכל המסמכים המצורפים למסמכי ההליך י

 

 ההצעה .ג
 

רק את   -הצעת הקבלן  - 'מסמך בגבי  לעולהעביר  כתב הכמויותעל גבי  ועל המשתתף ליתן הצעת    1.1 .2
  . מ כדין"כולל מע( אם ניתנה)לאחר הנחה , ם הצעתוסכו

בחישוב מכפלת הכמות , דהיינו, מקרה של טעות בהעתקת המחיר הסופי או בחישוב הכללי בכל 2.2
ככל , ספקבהפחתת ההנחה שנקבעה על ידי ה, המחיר הקובע הוא מחיר היחידה –מחיר היחידה ב

 .שנקבעה הנחה כללית כזו

במקרה והמשתתף לא ציין מחיר לגבי סעיף או סעיפים כלשהם יראה הדבר כאילו מוכן הוא להעניק  2.3
ום תמורה בגין ולמשתתף לא תעמוד כל טענה בגין אי תשל, את המפורט באותו סעיף ללא תמורה

 .גם אם ישונו הכמויות המצוינות לצידו, המפורט באותו סעיף

נתן המשתתף הנחה או תוספת כאמור לסך כל . כל הנחה או תוספת במחיר ההצעה תינתן באחוזים בלבד .1
 .תחושב ההנחה או התוספת באחוזים לכל אחד ממחירי היחידה שבסעיפי כתב הכמויות –הצעתו 

 :משתתף בהתאם להוראות שלהלןבמילוי הצעתו יפעל ה .10
 . מ"ירשמו כשהם לא כוללים מע על גבי כתב הכמויות המחירים 10.1

המפרטים הטכניים בלבד למעט , בהדפסה או בעט ואשר ימולא יםעותקשני בהצעת המשתתף תוגש  10.2
 .י המציעחתום על יד עותק אחד בלבדאשר יוגשו ב

בנוסח המצורף  6.3ם של תנאי סעיף ד בדבר קיומ"מאושר על ידי עוהמשתתף יחתום על תצהיר  10.3
 .למסמכי הליך זה 71'בכנספח 

או חבר מועצת העירייה בנוסח המצורף /המשתתף יחתום על הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד ו 10.4
 .למסמכי הליך זה 73'כנספח ב

על , החתימה על מסמכי ההליך והגשת ההצעה מהווה אישור של המשתתף כי קרא את מסמכי ההליך כולם .11
 .לרבות הסכם ההתקשרות והוא מסכים לתנאים המופיעים בהם, יהםנספח

 

, על נספחיו לרבות חוזה ההתקשרות, הליךעמוד מעמודי מסמכי ה כלעל המשתתף לחתום על  12.1 .12
 .בחותמתו ובחתימת מורשי החתימה בשמו

 .היה המשתתף יחיד יחתום הוא תוך ציון שמו המלא ויצרף את חותמתו 12.2

חתמו על כל מסמכי ההליך מורשי החתימה בשם התאגיד בצירוף חותמת היה המשתתף תאגיד י 12.3
 . התאגיד

ד התאגיד על זכות החתימה בשם התאגיד בנוסח המופיע בסיומו "יצרף הצהרה של עו המשתתף
 .של מסמך הצעת המשתתף ויצרף הוכחה על רישומו של התאגיד
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בעלי המניות או השותפים משתתף שהינו חברה יצרף תדפיס עדכני מרשם החברות המפרט את 
 .בתאגיד

 על המשתתף לציין בסיומו של טופס הצעת המשתתף את כתובתו ופרטיו כנדרש שם 12.4

 

או /או הערה ו/או מחיקה ו/ואו תוספת /או כל שינוי ו/ו, הליךאי השלמת מקום הטעון מילוי במסמכי ה .13
כים ובין במכתב לוואי או בכל בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמ, הליךשיעשו במסמכי ההסתייגות 

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

 

 .בלבדהצעת המשתתף תוגש במטבע ישראלי  14.1 .14

 .במסמכי ההליךבהתאם לאמור ביצוע העבודות הצעת המשתתף תכלול את כל ההוצאות הדרושות ל 14.2
 

. העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה ותנאיה .15
 סבירות ההצעה תבחן ביחס לאומדן ולהצעות האחרות שיוגשו על ידי המשתתפים בהליך

 
פורטים בנוסף לכל הנספחים המצורפים למסמכי ההליך על המשתתף לצרף להצעתו גם את המסמכים המ .16

 : להלן

, 11/6-ו"תשל,  אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים 16.1
 .על שם המשתתף

 .על שם המשתתף, אישור על ניכוי במקור 16.2
ותדפיס עדכני מרשם החברות  אישור על היותו תאגיד הרשום בישראל כדין -תתף שהינו תאגיד משל 16.3

 . או השותפים בתאגיד המפרט את בעלי המניות

 .להלן 11ערבות משתתף כדרישת סעיף  16.4

חתום על  73'נספח ב –להלן  12מהעדפת משתתף מקומי כמוסבר בסעיף  תיהנוללמשתתף המבקש  16.5
 . האסמכתאות הנדרשות בו

 .לעיל 6.1אישור רישיון עסק כדרישת סעיף  16.6

 .74'פח בנסלעיל על גבי נוסח  6.2כנדרש בסעיף  המוכיח ניסיון קודם אישור /.16

יהיה להמציא  על המשתתף. להסכם ההתקשרות כשהוא חתום על ידי המשתתף 4/'נספח ג 16.2
כשהוא חתום על , ללא כל תיקון או הסתייגות 4/'נספח ג נוסחאת אישור הביטוחים על גבי 

 .ידי חברת ביטוח בישראל
מציע המבקש להכניס באישור הביטוחים הסתייגות ביטוחית מכל סוג שהוא יפנה 

לעיל ויפרט את מהותה והנוסח  4.1בהתאם למנגנון הקבוע בסעיף , סתייגות כתובהבה
 .החדש המבוקש על ידו

 .לעיל תותר 4.1רק הסתייגות ביטוחית שאושרה בכתב בתשובת העירייה כקבוע בסעיף 

חתומים על  –ככל שהועברו כאלה אל המשתתף , תיקונים שהוכנסו על ידי העירייה במסמכי המכרז 16.1
 .שתתףידי המ

חתומות על ידי  –ככל שתהיינה כאלה , או לבקשות ההבהרה/תשובות העירייה להסתייגויות וכל  16.10
 .המשתתף

 .מסמכי המכרז על ידנו או עבורנורכישת קבלה המעידה על  16.11

 .חתום על ידי המשתתף  -ספקים  מפגשסיכום  16.12

 
 .ום לעילאת המסמכים הנדרשים יש להגיש כשהם מאוגדים יחדיו ולפי הסדר הרש: הערה

 

אשר , תחולנה על המשתתףבהליך הכרוכות בהכנת ההצעה ובהשתתפות , כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא ./1
 .או לשיפוי בגינן בכל מקרה שהוא ומכל טעם שהוא/לא יהא זכאי להחזרן ו

יום מהמועד האחרון  10ההצעה תהא בתוקף החל ממועד הכנסתה לתיבת המכרזים ועד לתקופה של  .12
 .בהליך זהות להגשת ההצע

שהוצאה על ידי , (ח"ששלושים אלף )₪  30,000על סך , אוטונומית, המשתתף תצורף ערבות בנקאיתלהצעת  .11
 (."ערבות המשתתף": להלן) 22.3.12 לבקשת המשתתף לפקודת העירייה בתוקף עד ליום, בנק בישראל

הצעה אליה לא תצורף  .זההליך למסמכי  5/'ב להיות בנוסח הערבות המצורף כנספחהמשתתף על ערבות 
  .לא תידון 5/'ערבות בנוסח המדויק הקבוע בנספח ב

לגביה כל אימת שהמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על  המשתתף העירייה תהא רשאית להגיש את ערבות
 .הליךפי תנאי ה
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 בחינת ההצעות והודעה על הזוכה
 

, ה הבלעדי לדרוש מכל אחד מהמשתתפיםהעירייה שומרת לעצמה את הזכות לפי שיקול דעת אין 20.1 .20
או לתקן בהתאם לדרישות ההליך כל /להשלים ו, לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות להליך

, בין היתר, או האישורים אותם נדרש המשתתף לצרף להצעתו/או אישור מהמסמכים ו/מסמך ו
 .לצורך עמידתו בתנאי הסף של ההליך

תוך הזמן , או האישורים/או השלמת המסמכים ו/יקון ותאפשר ת, היה ותינתן, דרישה כאמור
 .אך לא מעבר לכך, הקצוב שיקבע בה

 .לא יחול על מסמך ערבות המשתתף 1ק "ס 20.2
 

לקבלת הצעות משום זו ין לראות בהזמנה וא העירייה מתחייבת לקבוע כל הצעה שהיא כזוכה אין 21.1 .21
    . שירותיםלהזמין את ה עירייההתחייבות כלשהיא של ה

, תהא רשאית לדחות הצעות של משתתפים אשר ביצעו בעבר עבודתם שלא לשביעות רצונה העירייה 21.2
כי כישוריהם אינם מספיקים לפי שיקול , ובין מניסיונם של אחרים הבין מניסיונ, או שנוכחה לדעת/ו

 .או כי קיים פגם מהותי באמינותם/ו, דעתה

 .זוכים מספרבין  לפצל את הזכייה בהליךהבלעדי לפי שיקול דעתה  ,אך לא חייבת, העירייה רשאית 21.3

 . מבחינת מהות ההצעה או תנאיה העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה 21.4

 . בהתאם לשיקול דעתה הבלעדילחלוטין  מפרטהעירייה רשאית לבטל חלק מסעיפי ה 21.5

י בגין הפעלת העירייה זכות או לפיצו/או דרישה לתשלום נוסף ו/או זכות ו/לזוכה לא תהא תביעה ו 21.6
 .  מזכויותיה לפי סעיף זה

 

המשתתף    היה וההצעה הזולה תהא נמוכה מהצעת  :דיפות תינתן למשתתף מקומי כמפורט להלןע 22.1 .22
היא ההצעה , תהא העירייה רשאית לקבוע כי הצעת המשתתף המקומי 4%המקומי בשיעור של עד 

י יסכים לבצע את העבודה או לספק את השירות הזולה והזוכה וזאת בתנאי שהמשתתף המקומ
תחשב , היה והמשתתף המקומי לא יסכים להוזיל את הצעתו כאמור לעיל. במחיר ההצעה הזולה

 .ההצעה הזולה  כהצעה הזוכה בהליך

 : מי שהתקיים בו אחד  מן התנאים שלהלןהינו , לעיל 12.1לעניין סעיף "  משתתף  מקומי" 22.2

עסק פעיל ומשלם עכו או מי שמנהל בעיר עכו יד הינו תושב העיר באם אותו יח –" ביחיד" 2.22..
ככל שמועסקים )ו מעובדי 30%ולפחות  ארנונה לעירייה אלה וקדירתו או מקום עסבגין 

 .תושבי העירהינם ( עובדים

והוא משלם בגין משרד זה ארנונה  עיר עכוהוא בו של התאגיד באם משרד –" תאגידב" .2.2..
 .הם תושבי העיר תאגידדי המעוב 30%ולפחות לעירייה 

לצרף למסמכי ההליך את " משתתף מקומי"על משתתף המבקש ליהנות מהעדפת  2.22..
 .למסמכי הליך זה 73'נספח בבנוסח ההצהרה המצורף כהמסמכים הנדרשים 

 

במכתב שישלח לכתובת שנמסרה על ידו במסמכי או /זוכה בהליך תימסר על כך הודעה בפקסימיליה ול .23
 .ההליך

 
ערבות המשתתף תושב לידי משתתף שלא זכה  .עתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתבמשתתף שהצ .24

  .יום מהיום בו יוחלט סופית על הזוכה בהליך 30-בהליך לא יאוחר מ
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 מחויבויות הזוכה .ד
 

, למסמכי ההליך' עותקים חתומים מהסכם ההתקשרות המצורף כמסמך ג 4על הזוכה יהא להמציא  25.1 .25
 .מהמועד בו קיבל הודעה על זכייתוימי עבודה  5פחיו וזאת תוך על כל נס

, צמודה למדד המחירים לצרכן ("ערבות הביצוע": להלן)על הזוכה יהא להגיש לעירייה ערבות ביצוע  25.2
 (מ"מעכולל )מערך חוזה ההתקשרות עמו  10%עור יבש, להבטחת קיום תנאי חוזה ההתקשרות

יום מהיום  10עד שתוקפה  לחוזה ההתקשרות 72'גכנספח רף בנוסח המצו ,במשך כל שנת התקשרות
 .ימים מיום שיודע לו על זכייתו 5וזאת תוך  עבודותשנקבע לתום ביצוע ה

 .שצירף להצעתו, תוחזר לזוכה ערבות המשתתף ם מסירת ערבות הביצוע לידי העירייהע
לחוזה  74'גכנספח  בנוסח המצורף, ל הזוכה יהא להמציא לעירייה אישור על קיום ביטוחיםע 25.3

ימים מהמועד בו קיבל הודעה  /תוך , כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח מטעמו, ההתקשרות
 .על זכייתו

 
 
 
 

 .חודשים קלנדריים מיום קבלת צו התחלת העבודה 3על הזוכה יהא לסיים העבודות תוך תקופה של  .26

 

לאלתר את  העירייה רשאית לבטלתהא , שתתף שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי ההליךמ 1./2 ./2
   .זכייתו בהודעה בכתב

 שירותיםמכל סיבה שהיא הקשורה בזוכה רשאית העירייה למסור את ביצוע ה הליךהזכייה ב בוטלה 2./2
 .למי שייקבע על ידה והמשתתף שבוטלה זכייתו יפצה את העירייה על כל הפסד שיגרם לה בגין כך

 

 מסמכי ההליך .ה
 

והם נמסרים למשתתפים למטרת הגשת הצעות , וקניינה הבלעדיהעירייה  רכוש םהינמסמכי ההליך  .22
מלבד , כלשהו שימוש הםלכל אדם אחר רשות לעשות באו /משתתף וואין ללעירייה במסגרת ההליך בלבד 

 . שימוש לצורך הגשת הצעה במסגרת ההליך
 . לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתוהליך מקבל מסמכי ה

 
 
 
 

 _________________________ 
 עיריית עכו      
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 הצעת המשתתף –' מסמך ב
 כבודל

 ("המזמין": להלן) עיריית עכו
 עכו, 35ויצמן 

 
 ,.נ.ג.א

 הצעת המשתתף
    

צהירים מ ___________________ .ז.ת./פ.ח ,מ"הח__ ________________________________אנו 
 :ם בזה כדלקמןומסכימי

 
אספקה , ייצורל( "המזמין": להלן)של עיריית עכו  /11/201 פומבימכרז בעיון את כל מסמכי  נוקרא 22

המפורטים מטה והעתידיים כולם יחד להוות  ("עבודותה": להלן)והתקנת שילוט באזור התעשייה בעכו 
במידה  –כנם ואנו מתחייבים את תו והבנ, ("הליךמסמכי ה": להלן)ב "הסכם על כל מסמכיו ונספחיו המצ

 .לבצע את עבודתנו בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם – והמזמין יבחר להתקשר בהסכם עמנו
 

 הזמנה להציע הצעת מחיר  –' מסמך א
 :משתתף על נספחיה הצעת – 'במסמך 

 ;לחוק עסקאות גופים ציבוריים 'ב' הצהרה בדבר קיום הוראות סע – 1/'נספח ב 
 ;או לחבר המועצה/צהרה בדבר קירבה לעובד הרשות וה – 2/'נספח ב 
 ;הצהרת משתתף מקומי – 3/'נספח ב 
 ;אספקה והתקנת שילוט, ייצוראישור על ביצוע  – 4/'נספח ב 
 ;(ערבות משתתף)נוסח ערבות בנקאית  – 5/'נספח ב 

 : על נספחיו י הקבלן"ע העבודותתנאי חוזה לביצוע  –' גמסמך 
 ;(ערבות ביצוע)בות בנקאית נוסח ער – 1/'נספח ג 
 ;תעודת השלמה – 2/'נספח ג 
 ;כתב ויתור – 3/'נספח ג 
 ;אישור ביטוחים – 4/'נספח ג 

 ;טכניתוכניות ומפרט , כמויות יכתב–  'דמסמך 
  

.2  
 :וכן את המסמכים שלהלן כשהם חתומים על ידינו הליךאנו מצרפים לטופס הצעה זה את כל מסמכי ה 22

, 11/6-ו"תשל,  נקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבורייםאישור תקף על ניהול פ 222
 .על שם המשתתף

 .על שם המשתתף, אישור על ניכוי במקור .22
 .מסמכי המכרז על ידנו או עבורנו אספקתקבלה המעידה על  222

 .להזמנה להציע הצעות 11ערבות משתתף כדרישת סעיף  223

של  /11/201יזכה המשתתף במכרז פומבי אישור בכתב של חברת ביטוח בישראל כי היה ו 223
 74'בנספח געיריית עכו תהא היא מוכנה לבטח את המשתתף בכל פוליסות הביטוח כמפורט 

 . להסכם ההתקשרות ובהתאם לתנאים המפורטים באותו אישור
נוסח אישור , כחלק בלתי נפרד ממנו, צורף אליומהאישור חתום על ידי חברת הביטוח ו 

רף נספח הביטוחים עצמו חתום וצמלחילופין  .להסכם ההתקשרות 74'ג נספח –הביטוחים 
 .על ידי חברת הביטוח

נספח כאו חבר מועצת העירייה בנוסח המצורף /הצהרה חתומה על ידנו בדבר העדר קרבה לעובד ו 223
 .למסמכי הליך זה 71'ב

י מרשם החברות ותדפיס עדכנ אישור על היותו תאגיד הרשום בישראל כדין -תתף שהינו תאגיד משל 223
 . המפרט את בעלי המניות או השותפים בתאגיד

 –  להזמנה להציע הצעות 22הנות מהעדפת משתתף מקומי כמוסבר בסעיף ילמשתתף המבקש ל 223
 . חתום על האסמכתאות הנדרשות בו 73'נספח ב
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חתומות על ידי  –כאלה  היוככל ש, או לבקשות ההבהרה/כל תשובות העירייה להסתייגויות ו 223
 .תתףהמש

חתומים על  –ככל שהועברו כאלה אל המשתתף , תיקונים שהוכנסו על ידי העירייה במסמכי ההליך 2223
 .ידי המשתתף

 .לטופס ההזמנה להציע הצעות 6.1אישור רישיון עסק כדרישת סעיף  2222

 .74'נספח בעל גבי נוסח  לטופס ההזמנה להציע הצעות 2.6כנדרש בסעיף  המוכיח ניסיון קודם אישור .222

 .עידה על רכישת מסמכי המכרזקבלה המ 2222

 
 .חתום על ידי המשתתף קבלניםמפגש סיכום  2223

 .יחדיו ולפי הסדר הרשום לעיל כל המסמכים דלעיל מוגשים כשהם מאוגדים: הערה
 
 

, המזמין שומר לעצמו הזכותכי ו, ההליךאין הרשימה דלעיל מהווה רשימה סגורה של מסמכי ידוע לנו כי  32
או לשנות את המסמכים /ו הליךלהוסיף מסמכים נוספים למסמכי ה, לעדילפי שיקול דעתו המוחלט והב

 .הקיימים

 

התנאים והפרטים האחרים , הכמויות, הוברר לנו להנחת דעתנו כי מסמכי ההליך כוללים את כל התיאורים 32
 .הדרושים על מנת להגיש את הצעתנו זו ולבצע את כל העבודות המתוארות בה

 

למדנו להכיר את התנאים השוררים , יקרנו במקום המיועד לביצוע העבודהפני הגשת הצעתנו זו בל 6.1 32
המבנים הקיימים והפעילות , בדקנו היטב את דרכי הגישה אליו, מתחתיו ובסביבתו ,מעליו, בו

  .ותוכל יתר התנאים והגורמים העשויים להשפיע על ביצוע העבוד, המתנהלת בהם

בוננו לקבלת כל האישורים מכל הרשויות המוסמכות לביצוע ידוע לנו כי עלינו לדאוג בעצמנו ועל חש .32
רשות העתיקות , חברות הכבלים, בזק, אישורי חפירה ועבודה מחברת חשמל לישראל: כגון, העבודות

 .וכן ממחלקות המזמין השונות', וכו

 

 .המזמין ומכל יתר הגורמים את כל ההסברים אשר ביקשנו לדעת קיבלנו מנציגי 32

 

הננו מתחייבים לבצע את העבודה בהתאם , שבון את כל האמור לעיל במתן הצעתנו זולקחנו בחלאחר ש 32
₪  ____________________________ :סכום כולל של לדרישות מסמכי הצעה זו תמורת

 .%/2בשיעור מ "מעכולל  (ח"ש __________________________________:במילים)
ולאחר כל ההנחות או התוספות הכלולות  בכתב הכמויות אותם פירטנו םמחיריהלפי  ל הינה"הצעתנו הנ

 .בהצעתנו
 
קבועים ומוסכמים מראש ולא ישתנו בעתיד בשל כל גורם או  ,סופיים מחירי היחידה בהצעתנו זו הינם 32

, שינויים במחירי חומרים, לרבות שינויים בשערי החליפין של מטבעות חוץ ובמדדי המחירים השונים, סיבה
 . ב"מכסים וכיו, היטלים, הטלת מסים, ינויים בשיעורי הריביתש, מלאכות ושכר

 
על ידי  שיקבעאו בתאריך , חתימת ההסכם עם המזמיןמיד עם  ותהננו מתחייבים להתחיל בביצוע העבוד 232

 . ("תאריך התחלת העבודה" :להלן)בצו התחלת העבודה המזמין 
 

פעולה מלא עם המזמין ועם כל יתר הגורמים תאום ושיתוף , תוך שילוב ותלבצע את העבודהננו מתחייבים  222
ובהתאם ללוח הזמנים שייקבע , עובדי המזמין וקבלנים אחרים, המנהל, לרבות המתכננים, הנוגעים בדבר
חודשים קלנדריים מיום  3תוך ת לשביעות רצונו המלאה של המזמין ועבודהולהשלים את , על ידי המזמין

 ;("עביצוהתקופת ": להלן) קבלת צו התחלת העבודה
לשלם  -נוסף לאחריותנו לפי כל דין  -הננו מתחייבים , ל"הנ התוך התקופ העבודותאם לא נשלים את ביצוע 

כפי שתקבע לפי , (מ"כולל מע)מסך כל התמורה החוזית  (האחוזחצי ) 0.0%למזמין סכום בשיעור של 
מראש על כל יום איחור בהשלמת  כפיצויים מוסכמים וקבועיםאיחור  יוםהעבודות שיבוצעו בפועל בגין כל 

 .סכום זה יהיה צמוד למדד הבניה. ותהעבוד
 

ואנו מצהירים בזאת כי אין , ידוע לנו כי המזמין שומר לעצמו את הזכות להורות על ביצוע חלק מן העבודות 2.2
 .ולא תהיה לנו כל טענה או דרישה בקשר לכך
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 :ננו מצהירים ומאשרים בזה כיה 222

המומחיות והאמצעים הדרושים על מנת לבצע את כל העבודות הכלולות , יוןסיהנ, נו בעלי הידעא 2222
, הכלים, את כל הציוד( במועדים ובכמויות הדרושים, או שבכוחנו להשיג)ברשותנו  .בהצעתנו זו

בהתאם לדרישות  ותהחומרים וכוח האדם הדרושים על מנת לבצע ולהשלים את העבוד, המתקנים
ומסוגלים מכל יתר הבחינות לבצע , ליך ובלוח הזמנים הנדרשולתנאים המפורטים במסמכי הה

 ;ינוים וההתחייבויות המוטלות עלולמלא את כל התנא

והמחירים הכלולים  ,תןבשלמו ותהצעתנו זו כוללת את כל הדרוש לדעתנו לשם ביצוע העבוד .222
 אוכלליות ה, המיוחדות, כוללים את כל ההוצאות -בהצעתנו זו כפי שנרשמו על ידינו בכתב הכמויות 

והם מהווים תמורה , רווח קבלני לרבות, ותהכרוכות לדעתנו בביצוע העבוד, מכל מין וסוג, אחרותה
ועבור  הליךבהתאם לדרישות ולהוראות של מסמכי ה ותושלמה עבור ביצוע העבודהוגנת , מלאה

 .פיהםינו למילוי כל יתר התחייבויות

 

( תשעים) 10קופה של ועד לת ממועד הגשתה למזמין אותנו ו מסכימים כי הצעתנו תהיה בתוקף ותחייבאנ 232
לשנותה ולתקנה במשך תקופה , וכי לא נוכל לבטלה, להליך זההצעות ה להגשתשנקבע מועד אחרון היום מ

נפצה , או לא נקיים התחייבותנו זו/אם נפר ו. זו גם אם המזמין טרם הודיע לנו כי החליט לקבל הצעתנו זו
, מסכום הצעתנו זו 10% -בסכום השווה ל, נזקים והוצאות שיגרמו לו בשל כך בגין, ןימים את המזמי /תוך 

וזאת מבלי לגרוע בזכות המזמין לתבוע מאיתנו כל נזק נוסף העולה על  כפיצויים קבועים ומוערכים מראש
 .סכום זה

 .רתאו בכל דרך אח, המזמין רשאי לגבות לעצמו פיצויים אלה מתוך הערבות המצורפת להצעתנו
 

 :אנו מתחייבים, אם הצעתנו תתקבל 232

בשישה  ,כמפורט לעיל, ועל כל המסמכים המצורפים אליוב "בנוסחו המצ הסכםהלחתום על  2322
 .ימי עסקים מיום שיודע לנו על זכייתנו בהליך 5תוך , העתקים

אישור ביטוחים בנוסח  ימים מקבלת ההודעה על זכייתנו בהליך /להמציא למזמין תוך  .232
 .כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח ישראלית, לחוזה 74'ח גכנספהמצורף 

ערבות בנקאית בלתי  ימי עסקים מקבלת ההודעה על זכייתנו בהליך 5תוך להפקיד בידי המזמין  2322
להבטחת  -( מ"כולל מע)העבודות הקבוע בהסכם מערך  10%ולהנחת דעתו בשיעור  טובתומותנית ל

 .לחוזה ההתקשרות 1/'בנוסח המצורף כנספח ג "(ערבות ביצוע" :להלן) הקיום תנאי החוז

 

כאילו היינו  -יחד עם כל מסמכיה  -הננו מצהירים בזה כי מיום חתימתנו על הצעה זו היא תחייב אותנו  232
או אם נדרש , י המזמין להתחיל בביצוע העבודה לפני חתימת ההסכם"ואם נדרש ע, חתומים על הסכם

מבלי שייחתם כלל הסכם בינינו לבין  -וצא על ידי המזמין לבצע את העבודה על סמך הזמנת עבודה שת
תה הסכם חתום ונפעל בהתאם לכל דרישותיה יתיראה הצעתנו זו על כל מסמכיה כאילו הי -המזמין 

 .והוראותיה
 

 :אנו מצהירים ומאשרים בזה כי 232
לנו  ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שמסמכי ההליך הם רכוש המזמין וקניינו הבלעדי והם נמסרו 2322

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

ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שהמזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או איזה הצעה  .232
בין מספר  ןלאו לפצ, או לבצען לשיעורין, ותוהוא רשאי למסור לביצוע רק חלק מהעבוד, שהיא

כל טענה  מוותרים בזאת עלואנו , הכל לפי שיקול דעתו המוחלט, כלל לביצוע ןאו לא למסר, מציעים
 .בקשר לכך

ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שבשיקוליו אם לקבל או לדחות הצעה כלשהי זכאי המזמין להביא  2322
, ים כלשהם לגבי שיקוליוואנו לא נהיה רשאים לבקש הסבר, בעיניו הבחשבון כל גורם ושיקול שירא

 .לערער על השיקולים האמורים או לטעון טענות נגדם

 המזמיןדרישה או תביעה מכל סוג שהוא נגד , אנו מוותרים מראש ונהיה מנועים מלהעלות כל טענה 2323
בין אם , בקשר להצעתנו זו או בקשר להוצאות שהוצאו עבור הכנתה ואו שליחי/ו ואו נגד מי מנציגי

או בקשר /ו ותין מסירת העבודיבענ שהמזמין יקבלאו בקשר לכל החלטה , ם לאתתקבל ובין א
 .להליכי הדיון בהצעות

להצעת מחיר "ידוע לנו שהתוכניות המופיעות במערכת התוכניות המהווה חלק ממסמכי ההליך הן  2323
 .ןוהמזמין אינו אחראי ואינו ערב לדיוק" בלבד

להתווסף  עשויותלחול שינויים ואליהם  עשויים הת אלכמו כן ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שבתוכניו
או לרגל שינויים אשר המזמין או בא כוחו רשאים /הסברה והשלמה ו, תוכניות נוספות לצורך הבהרה
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 .להורות על ביצועם בתוקף ההסכם
בלבד ואין לראותן ככמויות שעל הקבלן  ןאומדכלנו שהכמויות המופיעות בכתב הכמויות ניתנו  ידוע 2323

י "או ע/י המזמין ו"הכמויות שבוצעו למעשה ואשר תיקבענה ע התשלום יהיה לפי. ע למעשהלבצ
הכל לפי , או על סמך מדידות שתיעשינה בשטח/י הקבלן ו"על סמך חישובי כמויות שיוגשו עהמנהל 

 .העניין ובהתאם לחוזה

תב היחידה הנקוב בכ ידוע לנו כי לא תשולם לנו כל תוספת ולא תוכר כל תביעה מצידנו לשינוי מחיר 2323
או שיבוטלו לחלוטין ולא , בסעיפים אשר הכמות בהם תגדל או תקטן בכל אחוז שהוא, הכמויות

 .יבוצעו כלל על פי החלטת המזמין או המנהל

ואנו , לפי שיקול דעתו, ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שהמזמין יהיה רשאי להורות בכל עת על כל שינוי 2323
 .בכפוף לתנאי ההסכם, וראות אלהמתחייבים לפעול בהתאם לה

תיחשב ההנחה מהסך הכולל של ההצעה לפני  -אם הצעתנו כוללת הנחה כללית שצוינה באחוזים  2323
אם הצעתנו כוללת הנחה כללית שצוינה . הנחה ואחוז ההנחה יחול על כל סעיף וסעיף בהצעתנו

ואחוז , ה לפני ההנחהתיחשב ההנחה כאילו ניתנה באחוזים מהסך הכולל של ההצע -סכום בלבד ב
 .הנחה יחול על כל סעיף וסעיף בהצעתנו

 

ושהננו , או בשם התאגיד( אם שמותיהם פורטו על ידנו)הצעתנו זו מוגשת אך ורק בשמנו ובשם שותפינו  232
במקרה של שותפות  -ח "ד או רו"כמפורט באישור הרשום מטה של עו)רשאים לחתום כדין על גבי הצעה זו 

 .(או תאגיד

 

 .יחידוהמוצהר לעיל בלשון רבים דינו כדין לשון יחיד במידה והמציע הוא  האמור 232
 

 _________________:תאריך__________________________: חתימת הקבלן וחותמתו

 __________________________________________________________: שם הקבלן 

 __________________________________________________:מספר תאגיד./ז.ת' מס

 _______________________________________________:כולל מיקוד, כתובת הקבלן

 _______________________: פקס' מס____________________: טלפון של הקבלן ' מס

 ___________________________________________________: מספר עוסק מורשה 

 _________________: סווג כספי_________________ : הקבלנים רישום בפנקס' מס

 
 
 
 

 
 ד"אישור עו

 

של ם /מאשר בזה כי חתימתו התאגידד של "עו__________________________________מ  "אני הח

 ________________  -ו __________________. ז.ת_________ __________

, מסמכי התאגידעל פי  התאגידדלעיל היא החתימה המחייבת של המופיעה ___________________ . ז.ת

 .על טופס הצעה זו בפני מו/חתםל "הנוכי 

 

 

               חתימתו + ד "העוותמת ח_____________              : תאריך
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 _____________: ריךתא
           לכבוד

 עיריית עכו 
 עכו, 53ויצמן 

 
 ,.נ.ג.א
 

  21/1-ו"התשל, לחוק עסקאות גופים ציבוריים 'ב1' עקיום הוראות ס הצהרה בדבר: הנדון
 

המשתתף , או כל בעל זיקה לתאגיד אותו אני מייצג/או התאגיד אשר אנוכי מייצג ו/הנני מצהיר בזאת כי אני ו
-ו"התשל ,לחוק עסקאות גופים ציבוריים 'ב2' או הורשעו ביותר משתי עבירות על פי סע/לא הורשע ו, בהליך זה

 .במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונהאו כי /ו 11/6
 

או מנהל התאגיד והנני מוסמך ליתן הצהרה זו /או בעל המניות העיקרי ו/הנני מצהיר בזאת כי אני בעל השליטה ו
 . בשם התאגיד

 
 .ה זו הינו אמתוהאמור בהצהר, אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים

 
 

 ________________:המשתתף שם
  

 _____________: שם נותן התצהיר*
 

 _____________:.פ.ח. / ז.מספר ת
 

  
 ______________:תעודת זהות' מס*

 ____________: חתימת המשתתף
 

 ___________: חתימת נותן התצהיר* 
 

 
 
 

 ד"אישור עו

 

: להלן)_______________ . פ.ח./ ז.ת______, _________אני משמש כעורך הדין של  .2
 "(. המשתתף"

או בעל /הינו בעל השליטה ו______________ . ז.ת_________________ הנני מאשר בזאת כי  .1
או מנהל התאגיד המשתתף בהליך הצעות המחיר והינו מוסמך ליתן הצהרה זו /המניות העיקרי ו

 *._______________. פ.ח______________ בשם התאגיד 
, ד"עו, ______________________ הופיע בפני_____________ הנני מאשר בזה כי ביום  .3

נושא ' _______________________ גב/מר' _________________________, במשרדי  ברח
ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים ______________, . ז.ת

 .ל וחתם עליה"אישר את נכונות ההצהרה הנ, אם לא יעשה כן, הקבועים בחוק
 

     
       _________________ 
  ד"חותמת עוה+ חתימה        

 

                                                           
 ד ימולא רק על ידי משתתף שהינו תאגיד"לאישור עוה .סעיף   *
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 _________: תאריך        לכבוד
 עיריית עכו

 עכו ,53ויצמן 
 

 ,.נ.ג.א
 

 או לחבר המועצה7לעובד הרשות ו העדר קרבההצהרה בדבר : הנדון
 

 :הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים ת עכוי עירייהנני מצהיר בזאת כ 22
 

 :הקובע כדלקמן( נוסח חדש)לפקודת העיריות ( א)'א122סעיף  1.1
או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה , סוכנו או שותפו, קרובו, חבר מועצה"

צד לחוזה או  לא יהיה, אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו
 ."אח או אחות, בן או בת, הורה, בן זוג -" קרוב", זה ןלעניי; לעסקה עם העירייה

 
המקומיות     של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  ( א)12כלל  .22

 : הקובע
 -" חבר מועצה", זה ןלעניי; עם הרשות המקומית לעסקהחבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או " 

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

 : הקובע כי( נוסח חדש)לפקודת העיריות ( א)1/4סעיף  222
צמו או על ידי על ידי ע, במישרין או בעקיפין, פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין"

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

 : בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי 2.
 

או מי שאני לו  ואף לא  שותףאח או אחות , בן או בת, הורה, בן זוג: בין חברי מועצת העירייה אין לי 2.1
 .סוכן

   שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו , סוכנו או שותפו, קרובו, אין חבר מועצה  .2.
 .או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו 

 .העובד ברשות ,מי שאני סוכנושותף או , אין לי בן זוג 22.
 

, פסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעילידוע לי כי ועדת הצעות המחיר של העירייה תהיה רשאית ל 22
 .או אם מסרתי הצהרה לא נכונה

 
 .והאמור בהצהרה זו הינו אמת, אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים 32

 

לפיהן , לפקודת העיריות( 3)'א 122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  32
( א)'א122מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף  2/3 של העירייה ברובמועצת 

 .לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות
 
 
 
 

 __________________  : חתימת המשתתף___________________      : שם המשתתף
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 73'נספח ב 
 

 ________: ךתארי                      לכבוד
 עכועיריית 
 עכו, 35ויצמן 

 
 ,.נ.ג.א

 1הצהרת משתתף מקומי: הנדון
 

 :על מנת ליהנות מהעדפת משתתף מקומי הנני מצהיר בזאת כי

ה ארנונה אל יעסקמקום מגורי או או מנהל בעיר עסק פעיל ומשלם בגין עכו הנני תושב העיר  –ליחיד  □
 .הינם תושבי העיר( להככל שיש לי כא)מעובדי  30%ולפחות  לעירייה

 

 30%ולפחות ואני משלם בגין הנכס בו מנוהל המשרד ארנונה לעירייה  עכומשרדי מצוי בעיר  -לתאגיד  □
 .מעובדי הינם תושבי העיר

 

 : ב"לשם הוכחת הצהרתי זו מצ

 .עסקי בעירמגורי או שובר ארנונה משולם המעיד על מקום . א  –ליחיד  □
 (ככל שמועסקים עובדים) עסקת עובדים תושבי העיראישור רואה חשבון בדבר ה. ב  

 .שובר תשלום ארנונה משולם המעיד על מקום משרדי בעיר. א  –לתאגיד  □
 .אישור רואה חשבון בדבר העסקת עובדים תושבי העיר. ב  

 

__________________    ____________________ 

 חותמת וחתימה     שם המשתתף      

 

_________________________________________________________________ 

 אישור רואה חשבון

 "(. המשתתף: "להלן)________________________________אני משמש כרואה החשבון של 
 

אחריותי . ההצהרה הינה באחריות הנהלת המשתתף. לבקשת המשתתף ביקרתי את הצהרת המשתתף דלעיל
 .בסס על ביקורתיהיא לחוות דעה על הצהרה זו בהת

 
הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות בנתונים . ערכתי את ביקורתי בהתאם לתקני ביקורת מקובלים

אני סבור . ל הצגה מטעה מהותית"המוצהרים לעיל במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ
 .שביקורתי מספקת בסיס נאות לחוות דעתי זו

 

סס על ביקורתי הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את הצהרת לדעתי בהתב         

 .המשתתף

 

 ______________: חתימה   ______________: תאריך

 
 
 

 

 

                                                           
 מולא רק על ידי משתתף המבקש ליהנות מהעדפת משתתף מקומיי 1
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 74'נספח ב
 לכבוד

 עיריית עכו
 עכו, 35ויצמן 

 
 .נ.א.ג

 
 2טופס המלצה לקבלן: הנדון

 
 __________________________________________________________: שם הפרויקט

 ________________________________________________________: מיקום הפרויקט

 :תיאור קצר של הפרויקט

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 _____________________:מועד השלמת הביצוע

 ________________:ז"לא עמד בלו/עמד______________________ :משך הביצוע בפועל

 _________________________.:מ.ע.ף החשבון הסופי המאושר לפני מהיק

 _____________________________________________________________:שם המזמין

 ___________________________________________________________:כתובת המזמין

 ________________________:טלפון

 _________________________:נייד

 

 ____________________________________________________________:שם חברה מנהלת

 ___________________________________________________________:שם מנהל הפרויקט

 ____________________________________________________________________:כתובת

 ________________________:טלפון

 _________________________:נייד

 אישור מזמין הפרויקט המתואר לעיל
 

כי  מאשר בזאת__________________________________ מ "אני הח

ביצע עבורי ובהזמנתי את __________________________ ____________________:הקבלן

, 10 – 1במדדים של )להלן התרשמותי מהקבלן  .אהפרויקט המתואר לעיל וכי כל המפורט מעלה נכון הו

 (:הוא הציון הטוב ביותר 10כאשר 

 ____________;: עמידת הקבלן בלוחות זמנים _____________;:טיב ואיכות העבודות

 ________;: הענות לדרישות תיקונים ושינויים במהלך הפרויקט ללא העלאת טענות

 .__________: שתוף פעולה עם המזמין

 
 __________:חתימה וחותמת המזמין___________________                :אריךת

 
 יש לצרף אישור נפרד לגבי כל אחת מהעבודות המהוות בסיס לקביעת הנסיון הנדרש 1
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 70'נספח ב

 

 

          _______: תאריך                                                                                                                        לכבוד
 עיריית עכו

 עכו, 32ויצמן 
 

 ,.נ.ג.א

 
 ערבות בנקאית: הנדון

 
 

אנו ערבים בזה ( "המשתתף": להלן)_____________ . פ.ח/ז.ת_______ ________על פי בקשת 
שתתפות העם  שרוזאת בק( ח"ש _______)₪ _________כל סכום עד לסך של כלפיכם לסילוק 

 .אספקה והתקנת שילוט באזור התעשייה, ייצור – /11/201מכרז פומבי המשתתף ב
 

צמוד למדד המחירים לבניה בשיעור , ל"אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ
לבין המדד שפורסם סמוך לפני יום תשלום  /201 יוליההתייקרות בין המדד שפורסם עבור חודש 

מבלי להטיל עליכם , יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו 14תוך  ,הערבות סכום
או לדרוש את הסכום תחילה מאת , לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו

ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה , המשתתף בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת
 .ר לחיוב כלשהו כלפיכםלעמוד למשתתפים בקש

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

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

 
 .חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטולזו הינה בלתי ערבות 

 
 .ועד בכלל  22.3.12 קפה עדובתתישאר ערבות זו 

 
 .לא תענה 22.3.12 דרישה שתגיע אלינו אחרי

 
 .ערבותנו זו בטלה ומבוטלת 22.3.12לאחר יום 

 
 .להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא ערבות זו אינה ניתנת

 
 .כתב ערבות זה לא תחשב כדרישה לענייןאו בתקשורת ממוחשבת דרישה בפקסימיליה 

 
 
 
 
 

         __________________ 
 בנקחותמת ה+חתימת                                                                                             
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 'מסמך ג

 אספקה והתקנת שילוט באזור התעשייה, ייצורביצוע להסכם  

 בעכו__________ שנערך ונחתם ביום 

 
 עיריית עכו  :בין
 עכו, 35מרחוב ויצמן     
 04-15/2/22: 'פקס,  04-15/22/3: 'טל    
 ("המזמין" או "העירייה": להלן)    

 ;מצד אחד                                                      
 
 

 ______ ___________.פ.ח7ז.ת______, ___________  : לבין
 ______________________: מרחוב    
  _________: ספק _________,: 'טל    
                                           "(הספק: "להלן)    

 ;מצד שני          
 
 
 ;אספקה והתקנת שילוט באזור התעשייה, ייצורל /11/201 מכרז פומביב ההינו הזוכ ספקוה    :הואיל

 
בהתאם לתנאי  להלן כהגדרתן והעבודות את השירותים ספקון העירייה להזמין מהוברצ   :והואיל

 ;ההליך
 

תנאים המפורטים התאם ובכפוף למעוניין לספק את השירותים לעירייה והכל ב ספקוה   :והואיל
 .במסמכי ההליך ובכפוף להוראות הסכם זה

 
 :לפיכך הוסכם הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן

 
 נספחים ופרשנות , מבוא .א

 
 .הצדדים מאשרים את נכונות האמור בוהמבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ו 22

 
 .כותרות הסכם זה לא תשמשנה לפרשנותו והן לנוחות המשתמש בלבד 2.

 

כל הנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו והקבוע בהם מחייב את הצדדים כהוראות הסכם  22
 .זה

ייה לקבלת הוראות לעיר, סטייה או אי התאמה בין החוזה לבין איזה מנספחיו יפנה בכתב ספקגילה ה
 .פעולה

 

 .בחוזה זה תהא למונחים הבאים המשמעות כמוגדר להלן 32
 .אספקה והתקנת שילוט באזור התעשייה, ייצור – /11/201 מכרז פומבי      - " ההליך"
 ויפורט בו, די מורשי החתימה מטעם העירייההזמנה חתומה על יטופס     -" הזמנה"

 .ספקמאת ה ניםהמוזמ שירותיםה
 בתוכניות, כמפורט בכתב הכמויותם לרבות מתקניהם וכל רכיביהם שלטי  -" ילוטהש"

 .'מסמך ד הטכני במפרטו
, בכתב הכמויות, אספקה והתקנה של שלטים כמפורט בהסכם זה, ייצור     -"העבודות"

  .'מסמך ד -התוכניות והמפרט הטכני
 .חום אזור התעשייה בעכוהשילוט בת להתקנת המיועדים המקומות            -" האתרים"
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לסטטיסטיקה   המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית( יכלל)מדד המחירים לצרכן          - "המדד"
 .או כל מדד רשמי אחר שיבוא  במקומו

 .וכמדד הקובע המדד הידוע בעת התשלום /201 מאיכמדד בסיס ישמש מדד 
 מכוח הוראות ספקעל ידי ה םביצוע השירותישיועסקו במסגרת  ספקעובדי ה  -  "העובדים"

 .הסכם זה
 .עיריית עכו   - "העירייה"
 .עובדיו ושליחיו המוסמכים, לרבות נציגיו    - "ספקה"
 הודיעהאו כל אדם אחר עליו /ו עירייהה סגן מהנדסת – מר איגור מאיורסקי "המנהל"7נציג העירייה"

  .כנציגה בהודעה בכתב ספקל העירייה
לרבות כל שינוי בתכנית שאושרה בכתב , והמפרט הטכני התכניות ,מויותכתב הכ     -"'מסמך ד"

וכן כל תכנית אחרת שתימסר לקבלן במהלך , לעניין חוזה זה על ידי המנהל
או /ו לחוזה 'ד מסמךין חלק מהתכניות ומילכל דבר וענתהווה , העבודותביצוע 
 .להליך

                                               
 ת ההסכםמטר .ב

אספקה , ייצור לרבות בצע את העבודותלהעירייה מזמינה בזאת מהספק והספק מתחייב בזאת  5.1 32
תנאי ההתקשרות המופיעים לרבות  ,ומסמכיו בהתאם לתנאי ההליך באתרים התקנת השילוטו

 .בהסכם זה

רטים וללוחות הזמנים המפו המפרט הטכני, התוכניות ,כמויותכתב התבוצענה בהתאם ל העבודות .32
 .במסמכים המצורפים להסכם זה

 
 הצהרות הקבלן .ג

  :כדלקמן בזאת מצהיר הקבלן 32
 יש בו וכי המפורטים והדרישות התנאים לאשורם לו וברורים ידועים כי ,ההסכם את קרא כי 322

 שהציג כל המצגים וכי העירייה של המלא רצונה לשביעות ,במקצועיות ולבצעם לקיימם ביכולתו
 .אמת ומדויקים מצגי הינם הצעתו או/ו המכרז והליכי מסמכי במסגרת לעירייה

 יסוד ועל המכרז במסגרת הצהרותיו סמך על זה בהסכם עימו התקשרה שהעירייה לו ידוע כי .32
 .זה בהסכם הצהרותיו

 את לספק ,זה בהסכם להתקשרות ההתאגדות במסמכי או/ו בחוזה ,בדין הגבלה כל לו אין כי 322
 על, ברשותו יהיו ,זה י חוזה"עפ ההתקשרות תקופת כל במשך כי הקבלן מתחייב ,כן כמו .השירותים

 מיידית לפעול מתחייב וכן, דין כל י"הנדרשים עפ והאישורים ההיתרים ,הרישיונות כל ובתוקף שמו
 .תוקפו תם או/ו הופסק באם אישור כלשהו, היתר, רישיון כל של תוקפם לחידוש

 את לבצע מנת על ומימון חומרים, ציוד, אדם כוח, ידע, םכישורי, יכולת, ניסיון ,מיומנות בעל הוא כי 323
 .בהסכם זה המפורטים והתנאים הדרישות פי על, גבוהה ברמה התחייבויותיו

 יזכו פרטים השמטת או/ו נכונים לא פרטים מסירת או/ו זה בחוזה הצהרותיו נכונות שאי לקבלן ידוע 323
 ותשלום החוזה ביטול לרבות, כל דין פי לוע זה חוזה לפי לה העומדים הסעדים במלוא העירייה את

 .פיצויים
ליידע ולהנחות , לתדרך, עבודותכל דין במהלך מתן וביצוע המתחייב לשמור ולקיים הוראות כי הוא  323

 על הוראות כל דין הרלוונטיע תפקידם תוך שמירה קפדנית ומוחלטת וציבלצורך עובדיו ושלוחיו את 
  .זה הסכםעל פי  וההתחייבויות הפעולותכל שירותים ולמתן  ,לביצוע העבודות

, ג"תשע, (עסקים טעוני רישוי)ד לפי צו רישוי עסקים 10.14בפריט כי הוא בעל רישיון עסק בתוקף  323
2013. 

 
 

 ביצוע העבדות .ד

, הבטיחות בעירייה סיור משותף עם הממונה על ,טרם תחילת ביצוע העבודות, הקבלן מתחייב לקיים 1./ 32
 .ן שמירת הבטיחות באתרי ביצוע העבודותלעניילקבל הנחיותיו ו

לשם ביצוע הוראות הבטיחות המתחייבות הסיור יחתום הקבלן על אישור בכתב לפיו  בסיום
 .פיהן ידועות וברורות לו וכי יפעל על ותעבודה

 1ק "בהתאם להנחיות שניתנו לו כאמור בס, לביצוע העבודות מתחייב לנהל תוכנית בטיחות הקבלן .32
 .או יועץ בטיחות ולפעול על פיה/י ממונה ו"וכן עתאשר , לעיל

 .ימים ממועד חתימת הסכם זה 14הקבלן יעביר העתק תוכנית הבטיחות לידי העירייה תוך  322

לא יחל הקבלן ביצוע העבודות בטרם העברת תוכנית הבטיחות לידי העירייה ואישורה על ידי  323
תחייב את הקבלן לעצירת העבודה ו בניגוד לאמור לעיל תביא ביצוע העבודותהתחלת . העירייה
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בגין כל יום בו תעוכבנה העבודות עקב אי ₪  500בפיצוי כספי מוסכם ומוערך מראש בסכום של 
 .סכום הפיצוי הקבוע בסעיף זה יהא צמוד למדד. המצאת תוכניות בטיחות כאמור

עבודה ) בעבודההבטיחות  תקנותמתחייב לקיים בדייקנות ובהקפדה ראויה את הוראות הקבלן  323
 ./100-ז"תשס, (בגובה

. הקבלן ימנה מנהל עבודה רשום בסניף משרד העבודה האזורי ומוסמך לצורך ביצוען של העבודות 323
בטרם יחל הקבלן בביצוען של עבודות  נציג העירייהיועבר לעיון ואישור  ותאישור מינוי מנהל לעבוד

או /בכל עת בה מתבצעות העבודות ומנהל העבודה מטעם הקבלן יהיה נוכח באתרים  .מכל סוג באתר
 . לפי דרישת נציג העירייה

 יעשה, לעבודות המתאיםציוד ולבוש  יהיה ועובדי ברשות, העבודות במסגרת כי מתחייב הקבלן 323
 .(לפי הצורך)מנוף ב שימוש

 
, כתב הכמויותל וכמפורט התאםב שילוטלבסס ולהתקין את ה, ספקל ,יצרהקבלן מתחייב לי 2.1 32

י "ככל שיידרש לכך ע, שלטים ישנים תפנולק ופרוכן ל, ('מסמך ד) באתרים מפרט הטכניוה התוכניות
  .נציג העירייה 

 העירייה וכן תהא ,מהעבודות חלק רק להזמין הזכות נתונה תהיה לעירייה כי מוסכם ספק הסר למען .32
 להזמנת בקשר תביעה טענה או כל על מראש מוותר והקבלן מהקבלן כלל עבודה להזמין לא רשאית

 . או הזמנת חלק מהעבודות ממנו עבודות הזמנת אי או

 :לשלבי הביצוע הבאים קשרב, יצוע העבודות לאישור המנהליגיש לוח זמנים מפורט לב הקבלן 322

מפורטת שתכלול התייחסות לכלל המרכיבים הנדרשים לביצוע העבודות תוכנית עבודה  32222
החומרים והאמצעים , המתקנים ,יםהכל, ולרבות פרטי הציוד, 'במסמך דכמפורט בהסכם ו

 . האחרים לביצוע העבודות

פרטי ייצור לבנייה ושרטוטי יצרן , כולל חישובים הנדסיים וסטטיים, הגשת תכניות .3222
(DRAWINGS SHOP)  חתומים על ידי מהנדס קונסטרוקציהכשהם. 

ל השלמת כעל ידי הצוות הבודק ו ילוטבדיקת הש, ילוטהש התקנת, ביצוע חפירות גישוש 32222
מיום צו התחלת  חודשים 3בתוך  –עד לקבלת תעודת השלמה  ילוטהתיקונים הנדרשים לש

 .עבודה

תיעשה בנוכחות  (ביסוס והתקנת השלט על רכיביו, לרבות הסרת שלט ישן) ילוטכל התקנה של ש 323
הודעה בכתב על כל  ציג העירייהנבאחריות הקבלן להעביר ל. טעמואו מי מ/ו נציג העירייהובאישור 

 .שעות מראש 2/ ,עד התקנה כאמורמו

 ו/וצעשה ים/במפעל ,באחריות הקבלן, וצעויב לכדי תוצר מוגמר העבודות לייצור והרכבת השלטים 323
לבצע את פינוי השלטים ישנים  או/לייצר ולהרכיב את השלטים ו רשאיהקבלן . י הקבלן בהליך"ע
או אישורים /ישיונות ור ול באמצעות קבלן משנההשלטים החדשים  ין אתהתקלס ובסאו ל/ו

מובהר  .העירייה נציג שלבכפוף לאישור מראש , העבודות והמיומנות והניסיון הדרושים לביצוע
, ככל שיהיה כזה, בזאת כי הקבלן יישא לבדו בכל העלויות הכרוכות בקבלת שירותיו של קבלן משנה

רבות בשל קבלת תשלום ל, או תביעה בשל כך/או דרישה ו/וכי הוא לא יבוא לעירייה בכל טענה ו
 . נוסף

ובכלל זאת ונדליזם , יישא באחריות מלאה לשילוט תקינותו ותחזוקתו הקבלן, עד למסירת השילוט 323
 .והכל על חשבונו, ושבר

 כןו ודין חוק כלבהתאם ל הםוהתשתיות הקיימות ב םעל הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות באתרי 323
 הםובדרכי הגישה אלי ותהעבוד ביצוע יקיימים באתראחראי לשלמות מבנים ומתקנים  יהיההקבלן 

עם גילוי מתקן תת קרקעי באתרי . ותויתקן על חשבונו כל נזק שייגרם להם כתוצאה מביצוע העבוד
 .ולקבל את הוראותיו על אופן הטיפול בו למנהלביצוע העבודות על הקבלן להודיע מיד 

, או חיבורי חשמל/רוכה בביצוע חפירות וכי במידה וביצוע הצבת השילוט תהא כ, הקבלן מתחייב 323
או למעברים בהם יוצבו מתקני /או למדרכות ו/תבוצע העבודה באופן שלא יגרם כל נזק לכבישים ו

יתקן הקבלן את כל הטעון תיקון מיד עם השלמת  ,וכי במידה ותהיה פגיעה מכל סוג שהוא, השילוט
 40במקרה ולא יעשה כן תוך  .ך בכתבהצבת מתקני השילוט ולאחר שניתנה הודעה מפורטת על כ

ה רשאית לבצע את העבודה הנדרשת על חשבון יריישעות מגמר הצבת מתקני השילוט תהא הע
יתקן , במקרים דחופים, על אף האמור בסעיף זה לעיל .הקבלן והוא מתחייב לשאת בכל הוצאותיה

 .   האמור באופן מידי וטרם הצבת השילוט, הקבלן את כל הטעון תיקון

או שדה ראייה בצמתים ומעברים ציבוריים לצורך התקנת /הקבלן לא יהיה רשאי לחסום דרכים ו 323
רשות המוסמכת בהתאם אלא לאחר תיאום עם ה, וואו החלפת/ו ואו תיקונ/ו ואו תחזוקת/ו השילוט

 .ודרישות המשטרה, על הקבלן להציב תמרורים מתאימים על פי תקנות התעבורה  .לתנאי התנועה
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מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודות לא תהיה פגיעה שלא לצורך בנוחיות הציבור ולא תהיה כל הקבלן  3223
בזכות , ב או"שביל וכיו ,מדרכה, פגיעה שלא לצורך בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש

שלטי אזהרה , לצורך כך יתקין הקבלן על חשבונו הוא. השימוש והחזקה ברכוש ציבורי כלשהו
וינקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת  ,גידור מתאים עם פסים זוהרים, דים בפנסיםוהכוונה מצוי

 . בטיחותו ובטחונו ,שלא לפגוע בנוחות הציבור

אל אתר  ,בסוף כל יום עבודההקבלן יסלק מהמקום בו בוצעו העבודות את עודפי החומרים והאשפה  3222
 .נציג העירייהכפי שיורה לו או /אשפה ו

או להציב השלטים אלא /כי הקבלן לא יהיה רשאי להתקין ו, ומוסכם בזאת מוצהר, למניעת ספק .322
בכל מקרה שההצבה לא תבוצע . כאמור בהסכם זהפ דין "ל האישורים הנדרשים לכך עקבלת כלאחר 

ולחייב את הקבלן בהוצאות סילוק  האמורהשלט את רשאית לסלק  עירייהבאופן האמור תהא ה
 .השלט

ובכפוף לאישור מוקדם של  'למסמך דעל ידו יהיו בהתאם  שיותקןהשילוט כי מתקני , הקבלן מתחייב 3222
 .עירייה

 והתקנת הצבת ,הובלתו, התקנת, הקבלן מתחייב לבצע על חשבונו את כל הפעולות הדרושות לייצור 3223
 .באתרים השילוט

 
 בצו נקבע אשר העבודות לתחילת המועדלא יאוחר מ ותהקבלן מתחייב להתחיל ביצוע העבוד 1.1 32

לרבות , כל האישורים הנדרשים מהרשויות ומהגופים הרלוונטייםהעבודה ובכפוף לקבלת  תחלתה
 .("העבודות התחלתמועד ": להלן) .אישורי חפירה

ולהשלים את ביצוע  עירייהלשביעות רצון ה ותאופן שוטף בביצוע העבודבמתחייב להתקדם  הקבלן .32
 (."העבודות מסירתמועד ": להלן)ות התחלת העבוד ממועד, חודשים 3-לא יאוחר מ ותהעבוד

 
 1.2בגין כל יום איחור בהשלמת העבודות ומסירתן לעירייה מעבר למועד מסירת העבודות הקבוע בסעיף  232

סכום הפיצוי השקלי הקבוע  .מהתמורה 0.5%לעיל ישלם הקבלן לעירייה פיצוי קבוע ומוערך מראש בסך 
 .בסעיף זה יהא צמוד למדד

 
 :ובו ירשום כל יום, י הקבלן"מקום העבודה באופן מסודר עיומן עבודה ינוהל ב 222

 .מספר הפועלים העוסקים יחד עם סוגם ומקצועם ועבודת מכונות וציוד לסוגיהם 2222

 .כל החומרים והסחורות שנתקבלו .222

 .מקומן באתריםרשימה מפורטת של העבודות שנעשו בציון  2222

 .מזג האוויר 2223

 .העבודה מטעמו י הקבלן או מנהל"יומן העבודה ייחתם כל יום ע 2223

 .והעתק עבור הקבלן המנהלהעתק עבור , הדף המקורי: העתקים 3 -יומן העבודה ינוהל ב 2223

 עירייהבגמר העבודה יימסר היומן הכרוך ל. בכל זמן האו בא כוח עירייההיומן יועמד לרשות ה 2223
 .ויעמוד לשם עיון לרשות הקבלן בכל זמן הגיוני במשך שנה מגמר העבודה, לשמירה

 .עירייההקבלן ביומן העבודה אינם מחייבים את הרישומי  2223
 

 תעודת השלמה לעבודות .ה

     העבודות בנוכחות  יבדוק אתהמנהל .  יודיע על כך הקבלן למנהל בכתב - עבודותהושלמו ה   12.1 12
  .הקבלן

נספחיו והוראותיו , על כל מסמכיומצא המנהל את העבודות מתאימות לדרישות החוזה  .2.2
תעודת ": להלן)ייתן המנהל לקבלן תעודת השלמה עם תום הבדיקה  – ומשביעות רצון

 (. "ההשלמה
 .לחוזה זה 71'גכנספח  המצורףתעודת ההשלמה תהיה בנוסח 

מסר לקבלן ית, לא בוצעו כאמור בהתאם לחוזה מהןאו איזה חלק העבודות שמצא המנהל  2.22
הדרושים , ("פרוטוקולה": להלן)שינויים והשלמות , רשימת תיקונים מנהלבכתב על ידי ה

לשם התאמת העבודות להוראות החוזה והקבלן חייב לבצעם מיד או תוך המנהל לדעת 
 .על ידי המנהל קבעתהתקופה שתיקבע לכך על ידי המנהל ובדרך ש

ההשלמות והשינויים שפורטו בפרוטוקול יערך , לאחר שהקבלן יבצע את כל התיקונים 2.23
לעריכת הפרוטוקול  .("הפרוטוקול המשלים": להלן)נים פרוטוקול נוסף ובו ציון ביצוע התיקו

 .לפי הזמנה בכתב מאת הקבלן, כאמור לעיל, המשלים יופיעו הצדדים
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או בעריכת הפרוטוקול /למען הסר ספק מוסכם ומוצהר בזאת כי אין במתן תעודת השלמה ו 2.23
, עקיפה או/ישירה ו, או הפרוטוקול המשלים כדי לשחרר את הקבלן מאיזו אחריות שהיא/ו

 .המנהלעל ידי  ןובדיקת עבודותלא נחשף או שהתגלה לאחר תהליך קבלת ה, לליקוי שנשכח
 
 

 
  אחריות לתקינות השילוט .ו

תחל מתאריך השלמת ש ,חודשים 24הינה  הקבלן לתקינות השילוט אחריותת תקופהסכם זה  לצורך 13.1 222
 –חלקים שונים של העבודה  ובמקרה של תעודת השלמה לגבי, על תעודת השלמההעבודות וחתימה 

 .("אחריותהתקופת ": להלן) מתאריכי מתן התעודות האמורות לגבי החלקים האמורים
בין נגרם  ,אשר לדעת נציג העירייה ,בתוצרי השילוט תקלהאו /ונזק  האחריותהתהווה בתוך תקופת  .222

או  ללא דיחוין חייב הקבלן לתק, י הקבלן"או שימוש בחומרים פגומים ע/ ומעבודה לקויה  היתר
הציוד , יהיה אחראי לטיב החומריםהקבלן . או התקלה/ נזק ולהחליף את השילוט בו קיים ה

 שירותי האחריות: "להלן) שבר או תקלה שיתגלה בהם, פגם, ויתקן כל ליקוי, והחלקים בשילוט
העירייה הכל לפי דרישת נציג העירייה ולשביעות רצונו בין שהדרישה מנציג , "(לתקינות השילוט

 .אחריותנעשתה בתוך תקופת ה
 .יחולו על הקבלן ,שירותי האחריות לתקינות השילוטכל ההוצאות הכרוכות במילוי  2222

שירותי האחריות הסר ספק מובהר כי הקבלן לא יהיה זכאי לתמורה נוספת כלשהי בגין  למען 2223
לרבות עלות , וואכלול במל ואל שירותיםוכי מחירם של  ,אחריותהבמהלך תקופת  לתקינות השילוט

 .להלן 15בתמורה הנקובה בסעיף  ,החלפים ושעות העבודה
 

 
 

 עובדי ושלוחי הקבלן .ז

-לבין העירייה יחסי עובד קבלןאו בין עובדי ומועסקי ה/מוסכם בזה בין הצדדים כי לא יהיו ביניהם ו 14.1 232
 הקבלןייבויות או בקיום התח/ו ביצוע העבודותבכל צורה ב קבלןמעביד וכי כל מי שיעסוק עבור ה

 .בלבד קבלןיראוהו לכל דבר ועניין כעובד של ה, לפי הסכם זה
חוק שכר חוקי המגן השונים לרבות מתחייב לשלם לכל עובדיו שכר העומד בהוראות  קבלןה .232

 . /112 – ז"התשמ, מינימום
 .תהווה הפרה של הסכם זה ספקהפרת הוראות חוק זה על ידי ה

לרבות , או מעובדיו עקב ובקשר עם קיום  הסכם זה/שיגיעו ממנו ואו מס /ישלם כל תשלום ו קבלןה 2322
 .קרנות וביטוחים, ביטוח לאומי, מס הכנסה, מ"תשלומי מע

יהיו בעלי , בין בשכר ובין כקבלני משנה, בביצוע השירותים קבלןכל הפועלים המועסקים על ידי ה 2323
 .ניסיון ידע והיתרים הנדרשים לשם ביצוע השירותים

להפסיק את עבודתו של אחד העובדים לפי שיקול דעתו  קבלןה יהיה רשאי לדרוש מהנציג העיריי 2323
והספק יהיה חייב להחליפו ולהעמיד באתר אדם אחר בעל כישורים מתאימים , וללא כל נימוק נוסף

 .ימים /תוך 

 .מתחייב לצייד את עובדיו בכל האישורים הנדרשים לשם קיום הוראות הסכם זה הקבלן 2323
 

 די התשלוםהתמורה ומוע .ח
 

בגין ביצוע כל התחייבויותיו על פי חוזה זה על נספחיו ישלם המזמין לקבלן את שכר החוזה בסכום  15.1 232
מ בשיעור "כולל מע( ח"ש________________________________ )₪ _____________ של 
 .המצורף להסכם זהכמפורט בכתב הכמויות , ("שכר החוזה": להלן) %/1

אך בפועל ישולם למזמין שכר חוזה בהתבסס , וזה מבוסס על מחירי ואומדני כתב הכמויותשכר הח .232
אלא אם אושרה , על הכמויות שבוצעו בפועל ובלבד שהתמורה לא תעלה על שכר החוזה הנקוב לעיל

 .להלן 20.2הגדלתה על ידי מורשי החתימה מטעם המזמין כמפורט בסעיף 
 

 תשלומי ביניים
    
בגין העבודות אשר בוצעו על ידו  חשבון למנהליגיש הקבלן , לכל חודש קלנדרי 15-דש עד לאחת לחו 16.1 232

, איחור בהגשת החשבון עד התאריך שנקבע. עד לתום החודש הקלנדרי הקודם למועד הגשת החשבון
 .ידחה תשלום החשבון
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עד אליו יבדוק את החשבון המהווה חשבון מצטבר מיום התחלת ביצוע העבודות עד למו המנהל .232
 .ויועברו לאישור המזמין מנהלותשלומי הביניים יחושבו על ידי ה, מתייחס החשבון

כל תשלומי מקדמות ויופחתו , לעיל 2ק "כאמור בס, מתשלומי הביניים שאושרו על ידי המזמין 2322
הביניים שבוצעו וכל סכום אחר ששולם לקבלן לפי החוזה וכן כל סכום המגיע למזמין מהקבלן עד 

ש בו אושר החשבון לתשלום על יום מתום החוד 45והיתרה תשולם לקבלן בתום , אמור לעיללמועד ה
 . והועבר למזמין ידי נציג העירייה

 י אותו גורם "הרי שעיכוב בהעברת הכספים ע, היו העבודות ממומנות על ידי גורם שלישי 2323
 ימי עסקים ממועד  10 –עד ל  לעיל 3ק "ידחה את מועדי התשלום הקבועים בס שלישי לעירייה            
 ובלבד שהתשלום הנדחה ישולם לא  .על ידי הגורם השלישי לידי העירייה העברת הכספים            
 אף אם לא נתקבל המימון מהגורם , ימים מהיום שבו הומצא החשבון לעירייה 150-יאוחר מ            
 .שלישיה            

 
כדרישות הסכם , העירייהלעיל מותנה בקיומה של ערבות ביצוע בתוקף בידי ביצוע תשלומי הביניים כאמור  232

 .זה להלן

או מי מטעמה /העירייה ואין בהם משום הסכמת , אישור תשלומי הביניים וכן ביצועם של תשלומים אלה 232
לטיב העבודה שנעשתה בביצוע העבודות או לאיכותם של חומרים או לנכונותם של מחירים כלשהם עליהם 

 .ססים תשלומי הבינייםמבו

חישובי כמויות וחריגים , בצירוף דפי מדידה, דהיינו, כל חשבון חלקי יוגש במתכונת של חשבון סופי 232
 (. במידה ויהיו)

בדיקתו , (חלקי או סופי)הגשת חשבון במתכונת האמורה תהווה תנאי להגשת כל חשבון על ידי הקבלן 
 .ואישורו

 
 סילוק שכר החוזה

 
סופי בגין יגיש הספק לנציג העירייה חשבון , יום מיום השלמת העבודות כולן 30 -מלא יאוחר  120. 32.

 .העבודות והשירותים שסופקו על ידו

יום ממועד אישורו על ידי נציג  10ישולם תוך , כפי שאושר על ידי נציג העירייה, החשבון 32222.
או /סכם זה ווזאת בניכוי כל הסכומים שהעירייה זכאית לנכות על פי האמור בה, העירייה

 .י הוראות כל דין"עפ

את כל , אם נדרש לכך, הספק לא יהא רשאי להגיש את החשבון לתשלום אלא לאחר שביצע .3222.
ובתנאי שהקבלן יחתום  י נציג העירייה לשביעות רצונו המלאה"אשר נדרשו ע, התיקונים

 .73'ג על כתב ויתור בנוסח המצורף להסכם זה כנספח
 

 מזמיןואישור הלעיל רק לאחר השלמת כל האישורים המפורטים ם לתשלור אושחשבון הסופי יה .32.
 .לסיום הפרויקט

לקבלן להשלים את המסמכים  יהיה המנהל רשאי לאפשר, לא הוגשו כל המסמכים הנדרשים 322.
 .החסרים או שיחזיר לו את החשבון להשלמה

 .תאריך קבלת החשבון הסופי לבדיקה יהיה התאריך שבו יושלמו כל המסמכים החסרים 323.

לאחר , רשאי המנהל, יום מיום השלמת העבודות 30לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי עם תום  323.
משכר החוזה . לערוך במקומו את החשבון הסופי ולקבוע את שכר החוזה, הודעה בכתב לקבלן

מהן כתמורה  12%בתוספת של , ינוכו הוצאות עריכת החשבון על ידי המנהל, שיקבע כאמור
יום מתום החודש בו הוגש החשבון  10היתרה תשולם לקבלן לא יאוחר מתום  . להוצאות משרדיות

 .אשר נערך על ידי המנהל למזמין כאמור, הסופי
 .הינו סופי, העירייהככל שאושר על ידי , ק זה"שכר החוזה שנקבע על ידי המנהל כאמור בס

בהפחתת ערכו של כל בהוספת או , בהתאם לקבוע בהסכם החוזה ייקבע סופית על ידי העירייה שכר 323.
 .שינוי לפי פקודת שינויים חתומה כדין ובהתאם להוראות הסכם זה

 
וכן כל סכום אחר ששולם , משכר החוזה יופחתו כל תשלומי הביניים ששולמו בהתאם לאמור לעיל 323.

-מהקבלן על ובניכוי כל סכום  המגיע לעירייה, םאם שול, לקבלן עד אותו מועד על חשבון שכר החוזה
 .לבין הקבלן או מכל סיבה אחרת העירייהפי כל חוזה אחר בין -זה או עלפי החו

או את התמורה בגינם /מוצהר ומודגש בזאת כי כל שינוי בהסכם זה המגדיל את היקף ההתקשרות ו 323.
י מורשי החתימה "אלא אם כן אושר מראש ובכתב ע, יהא חסר תוקף, מעבר לקבוע בהסכם זה

או פיצוי כלשהו /וגזבר העירייה והספק לא יהיה זכאי לתשלום וראש העיר  –קרי , מטעם העירייה
 .בגין הגדלה כאמור אף אם בוצעו על ידו שירותים או סופקו על ידו טובין מכוח אותה הזמנה
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    ______________ 

 חתימת הספק                            
 

 .ומים ששולמו לספק ומועדיהםספרי העירייה וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשל 323.
 
 
 

 

 בטחונות .ט
 

 ימציא, על פי חוזה זה וכתנאי לביצוע תשלום כלשהו על ידי העירייה ספקשל הלהבטחת התחייבויותיו  22.
בתנאים ובנוסח המחייב  –אוטונומית ובלתי מותנית ערבות בנקאית  ,עם חתימת החוזה, לעירייה ספקה

, ("ערבות הביצוע": להלן) 72'כנספח גנוסח המצורף להסכם זה ב ,ערוכה על ידי בנק מוכר בישראלשנקבע 
מערך חוזה ההתקשרות עמו  10%עור יבשכום תחייב הבנק לשלם לעירייה לפי דרישתה הראשונה סיבה 

 שירותיםהיום מהיום שנקבע כמועד אחרון לאספקת  10שתוקפה עד  במשך כל שנת התקשרות (מ"מעכולל )
, למען הסר ספק מובהר כי לעניין סעיף זה .על פי חוזה זה ספקייבויות הוזאת לצורך הבטחת קיום התח

  .לעירייה בלבד ערך החוזה הינה סך דמי הזיכיון המשולמים

 

העירייה תהא רשאית לחלט ערבות הביצוע לפי שיקול דעתה הבלעדי בגין כל הפרה של הוראות הסכם זה  2..
 .או אי עמידה בהתחייבויותיו/ו ספקעל ידי ה

 

 ספקעמד בכל חיוביו לפי הסכם זה תוחזר ל ספקמתום תקופת ההתקשרות ולאחר שה מיםי 10ום עם ת 22.
 .ככל שלא נעשה בה שימוש על ידי העירייה, כאמור לעיל ביצועערבות ה

 
 איסור הסבת ההסכם .י
 

או כל חבות , כולו או חלקו, או להעביר את החוזה/או לשעבד ו/או להמחות ו/אינו רשאי להסב ו הקבלן 32.
 .בין בתמורה ובין שלא בתמורה, או זכות או טובת הנאה על פיו לאחר/או התחייבות ו/ו

 
או למסור לאחר כל , ןאו חלק ןכול, לפי הסכם זה ומחויבויותיביצוע אינו רשאי למסור לאחר את  קבלןה 32.

 . אלא באישור העירייה מראש ובכתב ,שירותיםהבאספקת חלק מהפעולות הקשורות 
אין בה , ששכרם משתלם לפי זמן עבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה בין, העסקת עובדים

 .משום מסירת ביצוע השירותים לאחר, כשלעצמה
 

 ושיפוי בנזיקין אחריות .יא

או הפסד העלולים להיגרם /או אובדן ו/או נזק רכוש ו/לבדו יהיה אחראי כלפי העירייה לכל נזק גוף ו הקבלן 32.
או לקבלני משנה /ו  הקבלןאו לעובדי /או לצד שלישי כלשהו ו/למי מטעמה ואו /או לעובדיה ו/לעירייה ו

או /או עובדיו ו/הקבלן ואו מחדל של /כתוצאה ממעשה ו, או למי מטעמם/או לעובדיהם ו/ו הקבלןמטעם 
או נזק /או לכל אובדן ו/נשוא הסכם זה ו עבודותאו בקשר ל/ו העבודותהנוטלים חלק בביצוע כל מי מטעמו 

 .  ילוטאו הש/ו עבודותהעם בקשר 
 

או על ידי מי מטעמו /על ידו ושנגרם  לשילוטנזק או קלקול , לבדו יהיה אחראי כלפי העירייה לאבדן הקבלן 32.
 . או שירותי האחריות לתקינות השילוט/במהלך ביצוע העבודות ו

 
תחייב לשפותה פוטר בזאת את העירייה ואת הפועלים מטעמה מכל אחריות לגבי נזקים כאמור ומ הקבלן 32.

ימים על כל סכום שתחויב לשלם עקב נזקים כאמור לרבות  /או את הפועלים מטעמה תוך /או לפצותה ו/ו
ל ותאפשר לו להתגונן מפניה על "על כל תביעה שתוגש נגדה כנ קבלןהעירייה תודיע ל. ד"ט עו"הוצאות ושכ

 . חשבונו
 

או מכל סיבה אחרת סכומים /מכוח הסכם זה ו זכאי להם הקבלןזז מן התשלומים אשר העירייה רשאית לק 32.
כאמור  הקבלןאשר נתבעים מהעירייה על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם באחריותו של 

 .כאמור לעיל הקבלןאו בגין נזקים שנגרמו לעירייה מחמת מעשה או מחדל שהם באחריותו של /לעיל ו
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 אחריות וביטוח .יב
 

 
מתחייב , כאמור לעיל ועל פי כל דין ומבלי לגרוע מהתחייבותו וחובותיו בלןהקלהבטחת אחריותו של  232

לערוך ולקיים על חשבונו במשך כל תקופת ההסכם וכל עוד קיימת אחריות שבדין כלפיו  הקבלן
ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים , ביטוחים מתאימים להבטחת אחריות כאמור לפי שיקול דעתו

המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם  4/גנספח , ור על קיום ביטוחיםוהתנאים המפורטים בטופס האיש
 "(.  טופס האישור על קיום ביטוחים: "להלן)זה 

 
ימי עסקים ממועד קבלת הודעת העירייה  /-ולא יאוחר מ, ימציא במעמד חתימת הסכם זה הקבלן 222

ורשים בישראל המ הקבלןאת טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין בידי מבטחי , בדבר זכייתו
לעירייה  הקבלןידי מבטחי -מסירת האישור חתום על. על קיום ועריכת הביטוחים הנזכרים לעיל

. במועדים הינה תנאי עיקרי בהסכם זה אשר הפרתו מזכה את העירייה בתרופות בגין הפרת ההסכם
, הסכם זהבמשך כל זמן חלותו של , ישוב וימציא אישור ביטוח מיד עם תום תקופת הביטוח הקבלן

 .וזאת ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי מהעירייה
 

או האישורים על קיום ביטוחים לעירייה /או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/כת הביטוחים וערי 2.2
לא יהוו אישור כלשהו מהעירייה על התאמת הביטוחים ולא יטילו עליה אחריות כלשהי בקשר לכך 

 . פי כל דין-פי הסכם זה או על-על הקבלןותו של או לא יהא בכך כדי לצמצם את אחרי/ו
 
 ל וכן ישא בדמי ההשתתפויות העצמיות "לבדו אחראי על תשלום דמי הביטוחים הנ הקבלן 33.1 222

 .הקבועות בפוליסות הביטוח         
 

או /ו הקבלןלבדו יהיה אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של  הקבלן 33.2
אשר יגרמו להפחתה , קבלני משנה ועובדיהם, לרבות קבלנים מבצעי עבודות, טעמוהפועלים מ

 הקבלןכי , מובהר. מלאה או חלקית של תגמולי הביטוח אשר היו משולמים בגין אותם נזקים
לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית , יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים

 .הקבועה בפוליסות
 

תחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות מ הקבלן 33.3
לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח ולדרישת , האמור

 .העירייה  לעשות כל פעולה כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך
 

אחראי  הקבלןיהיה , יע את זכויות העירייהאת הוראות הפוליסות באופן המפק הקבלןהפר  33.4
או /לנזקים באופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה לו טענה כלשהי כלפי העירייה על כל נזק כספי ו

 .אחר שיגרם לו עקב זאת
 

או כל חוק /לשאת בתשלומים המוטלים עליו כמעביד לפי חוק הביטוח הלאומי ו הקבלןעל  33.5
 .עבידיםאחר הדן בביטוח עובדים על ידי מ

 
 
 

 הפרות וסעדים .יג
 

הינם תנאים  40-ו 30-33, 26-21, 24-25, 21, 14,  13, 2, /, 6, 5 סעיפיםמוסכם בין הצדדים כי  34.1 232
 .עיקריים ויסודיים של חוזה זה והפרת כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית של החוזה

בר כהפרה יסודית של יחשב הד, הסתלק מביצוע חוזה זה ספקלהנחת דעתה של העירייה כי ה הוכח .232
 .זההסכם 

יחשב הדבר , שתי התראות בכתב על ליקויים שנתגלו במתן השירותים ואלה לא תוקנו ספקניתנו ל 2322
 .כהפרה יסודית של הסכם זה
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תזכה כל , או הסכם זה/מבלי לגרוע מן הסעדים האחרים העומדים לעירייה מכוח הוראות הדין ו 2323
יל את העירייה בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך לע 3 - 1ק "אחת מן ההפרות המפורטות בס

 .כשהם צמודים למדד, (ח"ששלושת אלפים )₪ 3,000
 

י "י הסכם זה או עפ"לעיל ומכל סעד או תרופה אחרים המוקנים לעירייה עפ 34 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 232
 ספקדבר אופן התנהגות המוסכם בין הצדדים כי בגין כל מקרה בודד של הפרת הוראות הסכם זה ב, כל דין

 . לכל הפרה (ח"שחמש מאות )₪  500תהא זכאית העירייה לפיצוי מוסכם ומוערך מראש בסך 
 

מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של הסכם זה המזכים את העירייה בזכות  232
 :או הסכם זה/ו לבטלו ללא כל התראה וזאת בנוסף לסעדים הנוספים העומדים לה מכוח הדין

כולם או , ספקעיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי ה הוטל 2322
 .ימים ממועד ביצועם 21והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך , חלקם
 

, על פירוק מרצון או נתקבלה על ידו החלטה, כולם או חלקם, ספקצו כינוס נכסים לגבי נכסי ה ניתן .232
או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או ניתן נגדה צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו 

 350 י סעיף"או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה או פשרה למען הסדר איתם עפ, או חלקם, כולם
 .1111-ט"תשנ, לחוק החברות

מענק או , או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד ספקכי ה, להנחת דעתה, ש בידי העירייה הוכחותי 2322
 .טובת הנאה  בקשר עם הסכם זה או ביצועו

לא  ספקאו שה, שניתנה בקשר עם חתימת הסכם זה אינה נכונה ספקהתברר כי הצהרה כלשהי של ה 2323
 .גילה לעירייה עובדה מהותית אשר לדעת העירייה היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עימה

 
 נותשו .טו

 

בזאת כי הוראות הסכם זה משקפות נכונה את כל המוסכם והמותנה בין הצדדים במלואו וכי  מוסכם 232
בכתב או בעל , הסכמים והתחייבויות, מצגים, הצהרות, פרסומים, העירייה לא תהיה קשורה בכל הבטחות

 . קודם לחתימתו, אם נעשו, שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו, פה
 

כמה או שינוי מהוראות הסכם זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני כל ויתור או הס 232
 . יהא מנוע מלהעלות כל טענה בעניין שלא נעשה בדרך האמורה ספקה. מורשי החתימה מטעם העירייה

 
לא ייחשב הויתור כויתור על כל הפרה , ויתר אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראה מהוראות הסכם זה 232

ארכה או הנחה מטעם אחד הצדדים לא , כל ויתור. ר אותה הפרה או כל הפרה אחרת של הסכם זהשלאח
 .אלא אם נעשה בכתב ונחתם על ידי אותו צד, יהא בר תוקף

 
ביצוע ולא יפגע בכל צורה אחרת בהמשך לפי הסכם זה  מחויבויותיוביצוע לא יאט את קצב  ספקה 332

 .וקות העשויות להתקיים במהלך ביצועםעל אף חילוקי דעות או מחל התחייבויותיו
 

כל . כל מסמך לעניין הסכם זה ישלח בדואר רשום או בפקס לפי כתובות הצדדים כאמור במבוא להסכם זה 322
ימי עסקים מתאריך המשלוח בדואר רשום או  3י הנמען בתום "מסמך שנשלח כאמור ייחשב שנתקבל ע

 .של אישור משגורבכפוף לקיומו , במועד משלוחו בפקס
 

וכי , העירייה מצהירה כי נתקיימו בהסכם זה כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים הדרושים לפי כל דין 3.2
 . 2/42הוא מתוקצב בסעיף תקציבי 

 
הצדדים קובעים כי לבית המשפט השלום בעכו ולבית המשפט המחוזי בחיפה תהא הסמכות הבלעדית  322

 .או ממתן השירותים/או הנובעים מהסכם זה ו/ם ווהייחודית לדון בסכסוכים הקשורי
 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום
 

 _________________    _______________ 
 ספקה      העירייה 
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 ערבות ביצוע – 72'נספח ג 
 
 _________: תאריך          לכבוד

 עיריית עכו
 עכו, 35ויצמן 

 
 ,.נ.ג.א
 

 ערבות בנקאית: הנדון
 

 
כלפיכם לסילוק  אנו ערבים בזה( "ספקה": להלן)_____________ . פ.ח/ז.ת_______ ________על פי בקשת 

אספקה והתקנת שילוט באזור , ייצורת בקשר עם וזא( ח"ש ___________)₪ ________ שלכל סכום עד לסך 
 ._____בין עיריית עכו לבין ____ פ הסכם שנחתם ביום "התעשייה ע

 
צמוד למדד המחירים לצרכן בשיעור ההתייקרות , ל"בים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנאנו מתחיי

יום  14תוך  ,המדד שפורסם סמוך לפני יום תשלום סכום הערבות לבין /201 יוליבין המדד שפורסם עבור חודש 
רישתכם בתהליך מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את ד, מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו

ומבלי , בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ספקאו לדרוש את הסכום תחילה מאת ה, כלשהו או באופן כלשהו
 .בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם ספקלטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד ל

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

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

 .ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול
 

 .ועד בכלל____________  קפה עד וערבות זו תישאר בת
 

 .לא תענה____________  דרישה שתגיע אלינו אחרי
 

 .ערבותנו זו בטלה ומבוטלת_________ ____לאחר יום 
 

 .ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא
 

 .לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זהאו בתקשורת ממוחשבת דרישה בפקסימיליה 
 
 

          __________________ 
 בנק                                                                                  
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 תעודת השלמה – 71'נספח ג
 
 

 :לכבוד
_______________ 

 
_______________ 

 
 
 

 ,.נ.ג.א
 
 

 תעודת השלמה: הנדון 
 
 

הריני מאשר  ,עיריית עכוכם לבין יבינ__________ חוזה שנחתם ביום ל 12.2על פי הוראות סעיף 
כי כל , בוצעו ונמסרו בהתאם לחוזה, בחוזה םתכהגדר הטובין וההרצות, בזה כי העבודות

וכי כל ההדרכות , תעודת הביטוח והערבויות הדרושים נמסרו, כתבי האחריות, המסמכים הטכניים
 . בוצעו עירייההמתאימות והנדרשות לאנשי ה

 
 
 
 
 

 , בכבוד רב       
 
 
 

       __________________ 
 הינציג העירי        
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 כתב ויתור – 73'נספח ג
 

 לכבוד
 עיריית עכו

 עכו, 35ויצמן 
 
 ,.נ.א.ג
 
 

 כתב ויתור: הנדון
  
 

ח שקיבלנו מכם מהווה את כל היתרה "ש_______________ הננו מאשרים בזה שהסך של 
סופי ומוחלט עבור ביצוע העבודות כהגדרתן בחוזה שנכרת בינינו , לסילוק מלא, המגיעה לנו מכם

 . _________________ם ביום לביניכ
 

ל קבלנו את התמורה המלאה והסופית לפי החוזה וכי "אנו מצהירים בזה כי עם קבלת הסכום הנ
או כל /כלפיכם ו, מאיזה מין או סוג שהוא, או טענה/אין לנו ולא תהיינה לנו יותר כל תביעה ו

 . או הנובע ממנו/ל ו"בקשר לחוזה הנ, או מטעמכם/הבאים מכוחכם ו
 
 
 
 

 , בכבוד רב       
 
 
 

       __________________ 
 חתימת הקבלן        
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 אישור ביטוחים – 74'נספח ג

 נספח ביטוחי

 
 לכבוד

 עיריית עכו
 ("העירייה" או/ו" המזמין" :להלן)עכו , 35ויצמן 

 
 "(הקבלן": להלן)____________________ אישור על קיום ביטוחים של   :הנדון

ומתן שלטים  באזור התעשיה   עכו ת התקנו, אספקהות ומתן שירותי עבוד לביצוע
 "(העבודות": להלן)____  _____  'בקשר עם מכרז מס, שירותים נלווים

 
 :בזאת כדלהלןמאשרים מ "חברה לביטוח בע_________________ מ"אנו הח

 
בפוליסות קיימות של  או כללנו את העבודות/פוליסות לביטוח בגין העבודות ו קבלןאנו ערכנו ל .1

 :כמפורט להלן, הקבלן
 

ביטוח אחריות חוקית כלפי . א
ביטוח צד )"הציבור 

  "(שלישי
 פוליסה מספר

___________ 

או מי מטעמו בגין /או עובדיו ו/לכיסוי אחריות על פי דין של הקבלן ו 
או לרכוש העלולים להיגרם לצד שלישי כלשהו /או נזק לגוף ו/אבדן ו

או בקשר עם ביצוע /בגין ו, לעובדיו ולמי מטעמו, ןלרבות למזמי
 .העבודות

 .למקרה ולתקופת ביטוח ₪  1,000,000סך  :גבולות אחריות
או בקשר עם מעשה /הביטוח מכסה את אחריות המזמין ועובדיו בגין ו   .1 :תנאים מיוחדים

 .של הקבלן ומי מטעמו בביצוע העבודות מחדל   או 
 .יות צולבתהפוליסה כוללת סעיף אחר  .2
 .בקשר עם העבודות הקמה ופירוק של ציוד מכל סוג שהואכיסוי בגין    .3

למעט אותו חלק של רכוש עליו עבד ' רכוש המזמינה יחשב לרכוש צד ג   .4
 .במישרין והיה בשליטתו  הקבלן    

 לחוק  322ל בהתאם לסעיף "הביטוח מכסה תביעות תחלוף של המל  .5
 .ל"המל  

 .ולל הגבלה לעבודות בגובההביטוח לא כ          .6
 

סכום השתתפות עצמית בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של   : השתתפות עצמית
מקרי ביטוח הנובעים מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך 

40,000 ₪. 
 

ביטוח חבות .   ב
  מעבידים

 פוליסה מספר
___________ 

אחריות או חוק ה/לכיסוי אחריות הקבלן על פי פקודת הנזיקין ו 
למוצרים פגומים בגין נזקי גוף העלולים להיגרם לעובדים 

 . המועסקים על ידו בביצוע העבודות

למקרה ולתקופת ₪   10,000,000  -לתובע ו ₪  1,000,000סך   :גבולות אחריות
 .ביטוח

הביטוח מורחב לכסות את אחריות המזמין ועובדיו היה ותוטל   :תנאים מיוחדים
עביד לנזקי גוף שיגרמו לעובדי הקבלן בקשר עליהם אחריות כמ
 .הביטוח לא כולל הגבלה לעבודות בגובה .עם ביצוע העבודות

סכום השתתפות עצמית בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של   :השתתפות עצמית
מקרי ביטוח הנובעים מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך 

40,000 ₪. 
 
 
 

 
ביטוח אחריות .  ג

 משולב מקצועית
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אחריות בביטוח 
פוליסה  מוצר

מספר  
__________ 

 
 ( או בפוליסות נפרדות ) 
 

__________________ 

או עובדיו  מטעמו בגין /לכיסוי אחריות על פי דין של הקבלן ו 
  או נזק כספי או אחר העלולים להיגרם לצד שלישי כלשהו/אבדן ו

מחדל טעות בגין מעשה או , לרבות למזמין ולעובדיו ולמי מטעמו 
או בקשר עם /או השמטה המהווים הפרת חובה מקצועית במהלך ו

 . או העבודות להתקנתם/או עקב השלטים ו/ו ביצוע העבודות

 .למקרה ולתקופת ביטוח₪   2,000,000סך  :גבולות אחריות
 

 :מורחב לכסות נזקים בגיןהביטוח .1 ה .  1 :תנאים מיוחדים
אבדן ( ג)חריגה בתום לב מסמכות ( ב), , אי יושר עובדים(  א)      

 . מסמכים ומדיה מגנטית
 . חודשים  6הביטוח כולל תקופת גילוי ודיווח מוארכת בת .  2
או בקשר עם /הביטוח מכסה את אחריות המזמין ועובדיו בגין ו. 3

 .העבודות
מועד התחלת ביצוע העבודות )__________ תאריך רטרואקטיבי .  4

 (למזמין
סכום השתתפות עצמית בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי  :צמיתהשתתפות ע

 .₪ 50,000ביטוח הנובעים מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך 
 

 (.כולל)______________ועד__________  -תקופת הביטוח היא החל מ .1
 

ורטים בהתאם להרחבי השיפוי המפ או המזמין/הקבלן ו –היה י" המבוטח"שם ל "פוליסות הנב .3
 . לעיל 

בת עמותות  ועובדים ומנהלים של חברות או /או תאיגדים עירוניים ו/עיירת עכו ו -" המזמין" 
 . ל"הנ

 :בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים .4
 .זדוןלמעט כלפי מי שגרם לנזק ב, או התחלוף כלפי המזמין/ביטול זכות השיבוב ו .א
יטוח אחריות מקצועית לא יכסה את אחריות המזמין כלפי אולם ב. סעיף אחריות צולבת .ב

 .הקבלן
 םאו לשנוי תנאיה/או ביזמתנו ו/הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת הקבלן ו .ג

יום לפחות  30, במכתב רשום, הודעה בכתב מזמיןול הקבלןל נשלחאלא לאחר ש, לרעה
 .או השינוי המבוקש/לפני מועד הביטול ו

או  2016" ביט"בהיקף כיסוי שלא יפחת מתנאי הכיסוי על פי פוליסות  נהייתה ותהפוליס .ד
  (.למעט ביטוח אחריות מקצועית) התקפות במועד התחלת הביטוחפוליסות ביט 

אך אין בביטול הסעיף , מבוטל -ככל שקיים בפוליסות  מ כי חריג רשלנות רבתי"מו .ה
עי זהירות סבירים  למניעת מקרי כדי  לגרוע מחובת המבוטח לנקוט  באמצ, כאמור

ביטוח ואין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטחת וחובות המבוטח על פי 
 "כל דין

 
המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר ( אם יש כזה)כל סעיף בפוליסות  .5

ל הוא "על פי הפוליסות הנ יןולגבי המזמ, ווכלפי מבטחי קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי המזמין
 וטוחייללא זכות השתתפות בב, במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו ותוהמזכה א, "ביטוח ראשוני"

לחוק  51להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף  מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי המזמין
 .ל"הנ כפל כלפי ולמען הסר ספק אנו מוותרים על טענה של ביטוח, 1121 –א "חוזה הביטוח תשמ
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ובכפוף לאמור הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות  .6
 . ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות, באישור זה

 
       _____________  ___________________          ________________ 

  חתימת חברת הביטוח                     מות החותמיםש        תאריך 
 

 _________________טלפון _______________________: ,פרטי סוכן הביטוח
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


