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עיריית ערד
מכרז פומבי מס'64/8102 :
השכרת שטחים לאנטנות סלולאריות
עיריית ערד מזמינה בזה הצעות ממציעים לשכירת שטחים לאנטנות סלולאריות
ניתן לעיין בטפסים ,תכניות ,תנאי מכרז ,וטפסי הצעה בלשכת מנכ"ל העירייה או באתר העירייה
 www.arad.muni.ilהחל מתאריך  10/10/9102בשעה .09:11
את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת  ₪ 0,111שיגבו ולא יוחזרו .תשלום במחלקת גביה בימים
א' ,ד' ,ה' בין השעות  ;09:01 – 13:01אחה"צ ,ביום א' בין השעות  ;03:01 - 00:11יום ג' בין
השעות  ;03:01 - 13:01יום ב' אין קבלת קהל.
ההצעה תוגש במעטפה סגורה במסירה ידנית ,עד ליום  00/10/9102בשעה  00:11לתיבת המכרזים
של עיריית ערד ,בלשכת מנכ"ל העירייה.
העירייה שומרת לעצמה את הזכות להפחית ולהגדיל את היקף העבודה לפי ראות עיניה .בעת
הדיון תתחשב העירייה ביכולתו של המציע.
לברורים ניתן לפנות למשרד גזברות העירייה בטלפון 13-2230014 :בשעות .04:11 – 12:11

עו"ד ,ניסן בן חמו
ראש עיריית ערד
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מכרז להתקנת אנטנה סלולאריות
מס' 40/9103
עיריית ערד

השכרת קרקע לשימושי אנטנה סלולארית
פרטים למכרז והוראות כלליות
עיריית ערד מזמינה להציע הצעות לשכירות קרקע לשימושי אנטנה סלולארית (להלן –
"המושכר") ברח' פלמ"ח  0כמפורט במסמכי המכרז.
.0

תיאור המושכר המוצע לשכירות ומידע נוסף

תיאור המושכר המוצע לשכירות ומידע נוסף ,הם כמפורט בנספח מס'  0למסמך זה.
 .8מסמכי המכרז
מסמכים ,פרטים והסברים
 .0המציע המשתתף במכרז יכול לעיין בכל המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז
ו/או החוזה ,לראות ולבדוק כל פרט הנחוץ ולקבל הסברים בקשר למכרז במשרדי עיריית
ערד  -אצל גב' אורטל פינטו ,בכל יום בין השעות  09:11–3:11לאחר תיאום מראש ,בטל'
 13-2230510ובאתר האינטרנט העירוני .www.arad.muni.il
 .9רשימת הנספחים שעל המציע לצרף:
א .נספח - 0

תאור הקרקע

ב .נספח – 9

הצעת מחיר – דמי שימוש

ג .נספח  – - 0ערבות בנקאית למכרז ונספח 0א' ערבות ביצוע
ד .נספח - 4

הסכם התקשרות

ה .נספח – 3

אישור קיום ביטוחים

ו .נספח – 0

תצהיר קיום עסקאות עם גופים ציבוריים.

ז .נספח – 5

הצהרה על העדר זיקה וניגוד עניינים

ח .נספח - 3

היתר להקמת מוקד שידור קרינה בלתי מייננת

ט .נספח – 2

תצהיר תשלום שכר מינימום וזכויות עובדים

י .נספח  – 01תצהיר העסקת עובדים זרים
הכנת ההצעה למכרז
 .0על המציע להגיש הצעתו ושאר מסמכי המכרז ב 9 -העתקים זהים על הטפסים של המכרז
שנמסרו לו ע"י עיריית ערד .על המציע למלא בדיו את כל הפרטים הנדרשים בכל מסמכי
המכרז ,לרבות החוזה .עליו לחתום בראשי תיבות על כל דף מהמסמכים הנ"ל כולל
התוכניות שצורפו למכרז (אם צורפו) ולחתום במקום המיועד לכך בכל מסמכי המכרז
לרבות על נוסח החוזה המצורף למסמכי המכרז ולציין בכתב ברור את שמו ,כתובתו ,ואת
תאריך הגשת ההצעה ,על המעטפה המיוחדת אשר נמסרה לו לשם כך על ידי עיריית ערד.
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שאלות והבהרות
 .4כל שאלה בנושא המכרז תופנה ותועבר בכתב למזכירת ועדת המכרזים הגב' אורטל פינטו
בעיריית ערד ,על גבי קובץ וורד בדוא"ל  lishka_m@arad.muni.ilעד .00/10/9102
התשובה של העירייה תינתן בכתב עד  ,91/10/9102בצירוף העתק לכל המשתתפים
במכרז.
מועד אחרון ואופן מסירת ההצעה למכרז
 .3על המציע להמציא את הצעתו כאמור אך ורק במעטפה חתומה ,שתומצא לו עם מסמכי
המכרז ,במסירה ידנית בלבד  ,בצרוף המסמכים הנדרשים לרבות הקבלה בגין
רכישת מסמכי המכרז בשני עותקים במעטפה סגורה לתיבת המכרזים שבלשכת
מנכ"ל העירייה ,עד לתאריך  00/10/9102שעה  00:11הצעה שתגיע או תימסר לאחר
שעה זו במועד האמור לא תתקבל.
הגשת הצעה למכרז
 .0הגשת ההצעה ע"י המציע פירושה כי המציע הבין את מהות העסקה שיהיה עליו להתקשר
בה בהתאם למכרז וכי הבין את תנאיו ואת תנאי החוזה והנספחים והסכים להם ללא כל
שינוי ,וכי בטרם הגיש הצעתו ,קיבל את מלוא המידע בעירייה ולא תשמענה טענות מצד
מציע שלא ידע או לא הבין פרט או תנאי מתנאי המכרז או מפרטיו.
תוקף ההצעה
 .5כל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה על כל פרטיה ,מרכיביה ,נספחיה וצירופיה למשך  21יום
מהמועד האחרון הקבוע להגשת ההצעות .העירייה רשאית לבקש להאריכה למשך  21יום
נוספים והמציע חייב לעשות כן.
סטייה מתנאי המכרז
 .3מציע שיגיש הצעה שלא בהתאם לתנאי המכרז או בסטייה ממנו  -תהא הועדה רשאית
לפסול הצעתו.
הסתייגות
 .2כל הסתייגות של המציע אשר לא באה לידי ביטוי כאמור לעיל ותרשם ע"ג ו/או בנוסף
להצעה תפסול את ההצעה.
.01

אישור ועדת מכרזים וראש העירייה
(א) זכייה במכרז זה כפופה להמלצתה של ועדת המכרזים בעירייה ולאישורו של ראש
העירייה ובלעדיהם אין כל תוקף לעסקה.
(ב) החוזה שייחתם עם הזוכה כפוף לחתימתם של מורשי החתימה בעירייה ובלעדיהם אין כל
תוקף לחוזה.
(ג) האמור בסעיף זה מהווה תנאי יסודי לכל התקשרות על-פי מכרז זה.
(ד) היה וההתקשרות לא תאושר על-ידי ראש העירייה ,העירייה תשיב למציע את הערבות
הבנקאית ,ולמציע לא תהיינה טענות ו/או תביעות כלשהן כלפי העירייה.

4

מילוי ההצעה
 .00את ההצעה יש למלא בשני עותקים כדלקמן:
א )0( .על המציע לרשום בהצעתו את התמורה המבוקשת על ידו עבור (להלן" -התמורה
המבוקשת").
( )9התמורה המבוקשת תכלול מס-ערך מוסף.
ב .שני עותקי ההצעה חייבים להיות זהים .במקרה של אי התאמה בסכומים הנקובים
בעותק האחד לעומת העותק האחר ,יתוקנו הסכומים לפי העותק בו נקובים
הסכומים המיטיבים עם העירייה.
( .09א) על המציע לחתום חתימה מקורית מלאה או בראשי  -תיבות על שני עותקים של כל
נספח והכול כמפורט במסמכי מכרז זה.
(ב) אם המציע הוא תאגיד  -יחתום רק מי שהוסמך לכך בתקנון החברה בתוספת חותמת
התאגיד.
( .00א) אם המציע פועל כנאמן  -עליו לציין זאת במפורש.
(ב) מיד על  -פי דרישת העירייה ,יפרט הנאמן לעירייה בתצהיר בכתב את זהות הנהנה
ואת סיווגו של הנהנה כ"עסק"" ,מוסד כספי"" ,מלכ"ר" וכו' לעניין החיוב במע"מ.
(ג) היה ולא פרט הנאמן את זהות הנהנה וסיווגו כאמור לעיל ,יחויב אישית בכל
ההתחייבויות אותם התחייב כנאמן על-פי הצעתו על כל חלקיה ,נספחיה וצירופיה.
( .04א) למציע אסור לשנות בכל דרך שהיא כל פרט ו/או תנאי המופיעים בחוברת מכרז זו,
והוא חייב למלא את הצעתו ולהגישה אך ורק על-גבי המסמכים הכלולים בחוברת זו,
לרבות החוזה.
(ב) כל שינוי שיעשה כל-ידי המציע בטופס ההצעה ,בתנאי החוזה ובנספחיו ו/או כל
הסתייגות על-ידי תוספת בגוף המסמכים או במסמך נפרד או בכל דרך אחרת תביא
לפסילת ההצעה.
ערבות למכרז
 .03כל מציע חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית צמודת מדד (בנוסח המצ"ב
בנספח ב') .הערבות תהא על סך של עשרים וחמש אלף  )₪ 93,111( ₪ותהיה בתוקף עד
לתאריך  .01/14/9102הערבות תהיה חלק בלתי נפרד מההצעה ויש להגישה עד למועד
הנקוב להגשת ההצעות למכרז .המציע בלבד ישא בהוצאות הכרוכות בהשגת הערבות.
הרשות בידי עיריית ערד לדרוש הארכת תוקף כל ערבות למשך  21ימים נוספים והמציע
יהיה חייב במקרה זה להאריך תוקף הערבות .המציע בלבד יישא בהוצאות הכרוכות
בהארכת הערבות כאמור .מציע שלא ינהג כך תפסול העירייה את הצעתו.
א .אם הצעתו של מציע למכרז תידחה או תיפסל ,תשחרר העירייה את שטר הערבות
מייד עם ההודעה על דחיית הצעתו ולא יאוחר מאשר  21ימים לאחר פתיחת ההצעות.
אם הצעתו תתקבל תוסב הערבות ע"י הזוכה לערבות לקיום החוזה ,כמפורט בחוזה.
ב .משתתף שלא יצר ף ערבות כאמור לעיל עד למועד האחרון הקבוע להגשת ההצעות -
לא תדון ועדת המכרזים בהצעתו וזו תפסל על הסף.
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הגשת ההצעה
 .00הגשת ההצעה פירושה כי המציע הבין את מהות העסקה ,הסכים לתנאיה וכי בטרם
הגישה קיבל את מלוא המידע ,בדק את כל הנתונים ,הפרטים והעובדות ,ולפיכך יהא
מנוע מלהעלות כל טענה כי לא ידע ו/או לא הבין פרט ו/או תנאי כלשהו של המכרז על
מפרטיו ונספחיו.
(א) הגשת הצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז על נספחיו ,והכול
בלא כל שינוי ו/או תוספת.
(ב) הצעה שהוגשה ,על כל נספחיה וצירופיה ,תעמוד בתוקפה במשך  21יום מהמועד
האחרון הקבוע להגשת ההצעות ,או  21יום נוספים אם העירייה ביקשה את
הארכתה.
 .05ההצעה על כל נספחיה וצירופיה תוגש בשני עותקים ,הכול על-פי הוראות מכרז זה לרבות
הקבלה בגין רכישת מסמכי המכרז.
(ב) העירייה רשאית לפסול הצעה ו/או לדרוש השלמות להצעה שחסרים בה פרטים ו/או
שנעשתה שלא על-פי ההוראות המפורטות בחוברת מכרז זו.
 .03בנוסף למסמכים הכלולים בחוברת מכרז זו על המציע לצרף להצעתו את המסמכים
הבאים (להלן " -צרופים"):
(א) ערבות כמפורט בתנאי המכרז.
(ב) אם המציע הוא תאגיד:
( )0תעודת התאגדות מאושרת על-ידי רשם החברות.
( )9תזכיר ההתאגדות ותקנון התאגיד מאושרים על-ידי רשם החברות.
( )0אישור מטעם עורך-דין או רואה -חשבון בעניינים הבאים:
( )0.0שמות מנהלי התאגיד.
( )0.9שמות מורשי החתימה של התאגיד אשר חתימתם מחייבת את התאגיד,
לכל דבר ועניין.
( )0.0כתובת משרדו הרשום של התאגיד.
(ג) אם המציע הוא שותפות -
( )0תעודה מאושרת של רישום השותפות אצל רשם השותפויות.
( )9הסכם השותפות.
(ד) יש להגיש את כל המסמכים הנ"ל יחד עם הצעתו של המציע ועם כל מסמכי המכרז.
הצעה שתוגש ללא כל המסמכים המבוקשים  -תהא הועדה רשאית לפסלה.
הוראות הגשה
 .02כל מסמכי המכרז על נספחיהם וצירופיהם כולל ערבות בנקאית והקבלה בגין רכישת
מסמכי המכרז יוגשו בשני עותקים שיונחו במעטפה אחת הנמסרת במסירה ידנית בלבד
לתיבת המכרזים ,אצל גב' אורטל פינטו ,לשכת מנכ"ל בעיריית ערד ,לא יאוחר מן המועד
האחרון להגשת ההצעות .הצעה שתימסר לאחר השעה  04:11לא תתקבל.
היעדר חובה לקבל כל הצעה
 .91אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או הצעה כלשהי.
 .90העירייה רשאית לפסול הצעה כאשר הצעה סותרת לעומת מהות ההצעה ותנאיה ,או בשל
חוסר התייחסות לתנאי המכרז.
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חזרת מציע מהצעתו
 .99היה ובמהלך התקופה שבין המועד האחרון הקבוע להגשת ההצעות לבין המועד האחרון
לתוקפה של הערבות ,יחזור בו המציע מהצעתו ו/או לא יעמוד בהתחייבויות הנובעות
ממנה ,לרבות אי-הופעה לצורך חתימה על החוזה בנוסחו הסופי  -תהא העירייה רשאית
לראות את ההצעה כבטלה מעיקרה ולבטל את החוזה ,אם נחתם ,תוך מתן הודעה בכתב
למציע (להלן " -ההודעה").
א .נשלחה ההודעה כאמור  -תהא רשאית העירייה לחלט כל סכום ששולם על -ידי
המציע עד לתאריך מתן ההודעה ,וזאת כפיצוי מוסכם על הצדדים ,ולמציע לא תהיה
כל טענה ו/או תביעה כנגדה.
ב .חילוט כאמור בסעיף קטן (א) לא יפגע בזכות העירייה לפעול ו/או לתבוע כל סעד
אחר שיראה לה בהתאם לכל דין.
החוזה
 .90ההזמנה להגשת הצעות למכרז ,הפרטים למכרז הנ"ל ,לרבות כל הנספחים ונוסח החוזה
מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז .החוזה המצורף למכרז הוא החוזה שייחתם,
כאשר הפרטים החסרים בו יושלמו במעמד חתימת החוזה בהתאם לנתונים הנקובים
בנספחים למכרז זה.
(א) החוזה ייחתם על ידי המציע בלבד.
(ב) העירייה שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בחוזה שייחתם וזאת אם תיווכח
לדעת שהשתנו נתונים ו/או הובאו לידיעתה עובדות שלא היו ידועות לה בעת פרסומו
של מכרז.
הצהרת המציע
מגיש ההצעה:
.94
שם _______________________:כתובת_____________________:
.93

מורשי החתימה של החברה:
______________________.9 ______________________.0

.90

הנני מצהיר בזה בחתימת ידי כי קראתי את כל מסמכי המכרז המצורפים ושאינם
מצורפים וכי נתוני המכרז ברורים לי בהחלט וכי הנני מעוניין ומסוגל לבצע את העבודה
בתנאים המפורטים במכרז ובמחירים שנקבתי בהצעת המחירים.

.95

באם אזכה בעבודה ,איש הקשר מטעמי יהיה מר ________________ מצ"ב מסמכים.

נותן השירות______________ שם החותם ______________

חתימה וחותמת _________________
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נספח מס' 0

.0

.8

.3

.6

.5
א.
ב.
ג.

ד.

מכרז פומבי מס' 64/8102
תיאור הקרקע המוצעת לשכירות לשימושי אנטנה סלולארית ומידע נוסף
פרטי הקרקע
מהות הנכס :קרקע עליה ניצבת/תוצב אנטנה סלולארית.
שטח הנכס :כ 03-מ"ר.
מיקום :אנטנה אחת בגבול האצטדיון העירוני – רחוב הפלמ"ח .0
תיאור הסביבה
הסביבה :הישוב ערד.
הבניה בסביבה :בתי מגורים בבניה רוויה וצמודי קרקע ע"פ רוב של הישוב ערד.
 האצטדיון סמוך למרכז המסחרי תחנת המשטרה ועיריית ערד.הפיתוח בסביבה :לרבות מים ,חשמל ביוב ,כבישים.
תאור הנכס
תאור כללי :קרקע – השטח כ -03-מ"ר בערך.
תאור פיזי מקוצר :קרקע עליה הוקמה/תוקם אנטנה סלולארית וחדר טכני.
קונסטרוקציה :הביסוס על יציקת בטון.
שטח המצב המשפטי:
ע"פ חוזה חכירה מתאריך  93/3/0223בתיק 01033134א
בין :מינהל מקרקעי ישראל
לבין :עיריית ערד.
מטרת החכירה :שטח ספורט.
המקום :ערד
שטח 04,321 :מ"ר בערך
גוש ארעי ,03991 :חלקה  0בחלק ,מגרש 030מ בתב"ע ת ,4/00/0 /חכירה מ 4/0/20
ל 42שנה עם זכות לדרוש חידוש ל  42שנים נוספות.
המצב התכנוני
תוכניות
ע"פ תמ"א /00א למתקני שידור קטנים וזעירים המאושרת מיום .9/3/19
עפ"י תקנות התוכנית נקבעו תנאים להצבת מתקני שידור לצורך קבלת היתרים.
על הנכס חלה תוכנית מתאר – ד 414/א פרסום תוקף ברשומות .91/4/05
על הנכס חלה תכנית  001/10/94פרסום תוקף ברשומות .'( 01/0/51פ )0392 .ע"פ
תקנות התוכנית סומן המגרש הנדון בייעוד שטח ספורט.
היתר
ע"פ תוכנית הגשה להיתר בנייה המהווה תוכנית חתומה לרישיון בנייה מס'
 ,91011910תיק מס'  ,0039אשר נמסר באמצעות המזמין.
פלמ"ח  ,0נעורים ערד ,גוש  ,03991חלקה  ,3מגרש  030בתוכנית .001/10/94
מהות ההיתר:
הקמת מתקן שידור ע"פ תמ"א  00א +עמוד תאורה 03מ  9+ארונות תקשורת בשטח
 9.40מ"ר 09.20 .מ"ר סה"כ.
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נספח מס' 8
לכבוד
עיריית ערד (להלן" :העירייה")

הצעת מחיר לדמי שימוש
לאחר שקראתי את תנאי הגשת ההצעות לשכירת קרקע לשימושי אנטנה סלולארית
ברחוב פלמ"ח  0בערד ויתר המסמכים הנלווים ,הנני מסכים לכל התנאים המצוינים
בהצעה ,ללא הסתייגויות והנני להציע בזה את הצעתי הבאה:
הנני מתחייב לשלם לעיריית ערד ,דמי שימוש בסך של
____________________________  ₪לשנה ,שישולמו כל חודש בחודשו ,בגין שכירת
קרקע לשימושי אנטנה סלולארית.
מחיר מינימום  ₪ 5511לחודש בתוספת מע"מ לכל אנטנה .מציע אשר שישלם מע"מ
ישירות לרשויות המס ,נדרש להמציא אישור רו"ח על תשלום המע"מ או לחלופין העתק
מהחשבוניות העצמיות.
הסכום המוצע יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן ,מהמדד שהיה ידוע במועד האחרון
להגשת ההצעות ועד למדד שיהיה ידוע ביום התשלום בפועל ,בתוספת מע"מ כחוק.
פרטי המשתתף במכרז:
שם איש הקשר מטעם
המשתתף

כתובת

טלפון

חתימה

אני הח"מ _____________ עו"ד ,שמשרדי ברחוב _____________________
מאשר כי בתאריך ________ הנ"ל הזדהו בפני בהתאם לחוק והריני מאשר את
חתימותיהם של כל החתומים על מסמך זה.
__________________
תאריך

_____________________
חתימה  +חותמת
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נספח מס' 3
ערבות מכרז

כתב ערבות למכרז 64/8102
______________
______________
______________
______________
______________

שם הבנק
סניף
כתובת
מספר טלפון
מספר פקס

לכבוד

עיריית ערד
הנדון :ערבות בנקאית מספר

לבקשת _____________ (להלן " -המציע") אנו ערבים בזה כלפיכם ,עבור ___________________ ,לסילוק
כל סכום עד לסך של ( ₪ 31,111במילים חמישים אלף  ,)₪אשר תדרשו מאת המציע בקשר עם מכרז מס'
___________ .סכום הערבות יהיה צמוד לעליה בלבד של מדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם
על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן " -המדד") בתנאי הצמדה שלהלן:
בכתב ערבות זה יהיו למונחים שלהלן המשמעות שלצידם:
"המדד היסודי"  -מדד חודש  09/9103שהתפרסם בתאריך .03/10/9102
"המדד החדש"  -המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו.
הפרשי הצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן:
אם יתברר בעת בצוע תשלום כלשהו על פי כתב ערבות זה כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי ,יוגדל בהתאם
סכום הדרישה כפי שיעור עלייתו של המדד החדש לעומת המדד היסודי ,והפרשי ההצמדה שייווספו יהיו בסכום
השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הדרישה מחולק במדד היסודי.
אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות ללא כל
הפרשי הצמדה.
אנו מתחייבים בזאת לשלם לכם מדי פעם בפעם ,לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,תוך ( 5שבעה) ימים מיום קבלת
דרישתכם בכתב ,כל סכום שיידרש על ידכם ,עד לסכום כולל שלא יעלה על הסכום הנ"ל ,מבלי שתהיו חייבים
לנ מק את דרישתכם ,מבלי שתעמוד לנו כל טענת הגנה שיכולה לעמוד למציע כלפיכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש
תחילה את סילוק הסכום האמור מאת המציע .במכתב הדרישה יצויין מהו הסכום הנדרש על ידכם.
ערבות זו תהיה בתוקפה עד לתאריך .01/14/9102
דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לכתובת סניף הבנק המפורטת לעיל.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.

_____________
תאריך

______________
שם מלא

_____________
חתימה וחותמת
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כתב ערבות חוזה (ביצוע) מס' _______
שם הבנק
סניף
כתובת
מספר טלפון
מספר פקס

נספח מס'  3א'
______________
______________
______________
______________
______________

לכבוד
עיריית ערד
הנדון :ערבות בנקאית מספר
לבקשת עיריית ערד אנו ערבים בזה כלפיכם ,עבור ___________________ (להלן " -השוכר"),
כולם ביחד וכל אחד לחוד ,לסילוק כל סכום עד לסך של ( ₪ 31,111במילים חמישים אלף ,)₪
אשר תדרשו מאת המציע בקשר עם חוזה מס' ________ ל_________________ .סכום
הערבות יהיה צמוד לעליה בלבד של מדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן " -המדד") בתנאי הצמדה שלהלן:
בכתב ערבות זה יהיו למונחים שלהלן המשמעות שלצידם:
"המדד היסודי"  -מדד חודש  09/9103שהתפרסם בתאריך .03/10/9102
"המדד החדש"  -המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו.
הפרשי הצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן:
אם יתברר בעת בצוע תשלום כלשהו על פי כתב ערבות זה כי המדד החדש עלה לעומת המדד
היסודי ,יוגדל בהתאם סכום הדרישה כפי שיעור עלייתו של המדד החדש לעומת המדד היסודי,
והפרשי ההצמדה שייווספו יהיו בסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי
בסכום הדרישה מחולק במדד היסודי.
אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום
הערבות ללא כל הפרשי הצמדה.
אנו מתחייבים בזאת לשלם לכם מדי פעם בפעם ,לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,תוך ( 5שבעה)
ימים מיום קבלת דרישתכם בכתב ,כל סכום שיידרש על ידכם ,עד לסכום כולל שלא יעלה על
הסכום הנ"ל ,מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ,מבלי שתעמוד לנו כל טענת הגנה שיכולה
לעמוד למציע כלפיכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת
המציע .במכתב הדרישה יצוין מהו הסכום הנדרש על ידכם.
ערבות זו תהיה בתוקפה מיום ___________ עד יום ___________ ועד בכלל.
דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לכתובת סניף הבנק המפורטת לעיל.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.

_____________
תאריך

______________
שם מלא

_____________
חתימה וחותמת
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נספח מס' 6

הסכם
שנערך ונחתם ב_________ ,ביום ___ בחודש ________ 8102

 -בין -

עיריית ערד
מרח' מחנה הקדמי ,ערד
(להלן" :המשכיר")
מן הצד האחד,
 -לבין -

____________________
מרח'_________________
(להלן" :השוכר")
מן הצד השני.

הואיל

והמשכיר הוא המחזיק כדין ובעל זכויות במקרקעין הידועים כגוש ( 03991בהסדר)
חלקה  ,3מגרש  ,030ברחוב פלמ"ח  0בערד (להלן" :המקרקעין") והינו על פי הצהרתו
בעל הזכות להתקשר בהסכם זה עם השוכר ביחס לחלק מהמקרקעין בשטח של כ03-
מ"ר כ"א (להלן" :הנכס") כמפורט בתשריטים המצורפים כנספח א'.

והואיל

והשוכר מעוניין לשכור את הנכס האמור לצורך בניה של מבנה יביל על גבי הנכס ו/או
לצורך העמדת תורן תקשורת ו/או הצבת אנטנה(ות) על התורן ו/או מתקנים ו/או ציוד
אחר (להלן":המתקן") הנדרשים לצורך התקנתם ,תחזוקתם ותפעולם של תאי רדיו-
טלפון נייד (להלן" :מטרת השכירות") ,והכל על פי המפורט בנספח א' כאמור לעיל;

והואיל

וועדת המכרזים קיבלה את הצעת המשכיר והכריזה עליה כהצעה הזוכה ,וראש
העירייה אישר את החלטת הועדה;

והואיל :והצדדים מצהירים כי המסמכים שהוגשו על ידי השוכר במסגרת הליכי המכרז
מצורפים לחוזה זה כנספח "א'" כחלק מהסכם זה;
והואיל :והצדדים מעוניינים להתקשר ביניהם בהסכם מפורט שיסדיר ויעגן את מכלול היחסים
המשפטיים;
לפיכך הוסכם ,הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:
מבוא
.0

המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

.9

כותרות סעיפי ההסכם הינן לצורך נוחיות בלבד ,ולא ישמשו לצורך פרשנותו.
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מהות ההסכם
.0

המשכיר מסכים להשכיר לשוכר את הנכס והשוכר מעוניין לשכור את הנכס מאת המשכיר
והכל בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם זה.

התמורה
.4

תמורת השכרת הנכס מתחייב השוכר להקים בנכס על חשבונו תוך  21ימים מיום קבלת
היתר הבניה עמוד עם אלמנטים של תאורה משולב אנטנות כמפורט בתשריט נספח "א"
המצ"ב לרבות כל התשתית הקשורות לחיבור התאורה והפעלתה לשביעות רצון העירייה.
בנוסף ישלם השוכר למשכיר דמי שכירות בסך של ______________  ₪לחודש בצירוף
מע"מ להלן"( :התשלומים") .דמי השכירות ישולמו למשכיר כל חודש בחודשו ,מוסכם כי
בהתאם להוראות סעיף  91לחוק מע"מ ,המורשה ישלם את המע"מ ישירות לשלטונות
מע"מ על דרך של הוצאת חשבונית עצמית.
התשלומים יוצמדו למדד המחירים לצרכן כפי שיפורסם ע"י הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה ,בהתאם לשיעור השינוי במדד המחירים לצרכן החל מהמדד האחרון
הידוע ביום חתימת הסכם זה ("מדד הבסיס") ועד למדד האחרון הידוע שפורסם לפני
מועד פירעונו של כל תשלום ("המדד הקובע") והסכום שיתקבל יהווה את התשלומים.
לתשלומים יתווסף מע"מ כשיעורו בדין.

.3

מוסכם בזאת כי התשלומים החודשיים כמפורט לעיל מהווים תשלום מלא וסופי בגין
שכירת הנכס ,למעט השימוש בתשתיות החשמל והבזק הנמצאות בנכס ו/או בסמוך לו,
תשלומים עבור התקנת מונה חשמל ועבור חיבור הנכס לתשתיות ותשלומים לנותני
השירותים ולרשויות השונות אשר חלים על מחזיק בנכס .
מובהר בזאת כי התשלומים ישולמו למשכיר מהמועד בו יקבל השוכר חזקה בפועל בנכס
ולא יאוחר מ 21-יום ממועד חתימת הצדדים על ההסכם ,ובלבד שניתן לשוכר היתר בניה
להקמת המתקן.

התחייבויות והצהרות המשכיר
.0

המשכיר מצהיר בזאת כי הינו בעל הזכויות והמחזיק כדין בנכס ,על הנכס לא מוטלים כל
עיקולים ,וכי המשכיר רשאי להתחייב בהסכם זה ואין כל מניעה חוקית לכך.

.5

המשכיר יקנה לשוכר זכות לכניסה וליציאה מהנכס בכל עת במשך כל תקופת השכירות
לרבות תקופות האופציה ,לצורך תחזוקת המתקן ובכלל זה התקנה ותחזוקה של קווי
חשמל ,כבלים ,מוליכים וצינורות בנכס.
המשכיר מתחייב שלא לבצע כל פעולה שהיא בנכס שתפריע לזכות הגישה החופשית של
השוכר לכל חלקי המתקן ו/או הנכס .במידה שתיווצר הפרעה לגישה למתקן ו/או לנכס,
ידאג המשכיר מיידית לגישה חלופית נאותה.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,מתחייב המשכיר לאפשר לשוכר לחבר על חשבון השוכר  ,את
הנכס לתשתיות החשמל והבזק של המשכיר והכל בכפוף לקבלת היתרים כדין מאת
הרשויות הנוגעות בדבר ,ובלבד שהחיבור לא יגרום נזק למשכיר.
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.3

המשכיר מתחייב למסור לרשות השוכר את הנכס כשהוא פנוי מכל אדם וחפץ החל ממועד
חתימת הסכם זה .

.2

השוכר יגיש ככל הנדרש בדין בקשות להיתרים ,לאישורים ולהסכמות אחרות העשויים
להידרש על ידי הרשויות ,לצורך התקנת והפעלת המתקן בנכס למטרתו ,בין אם רשויות
ארציות כלשהן ובין אם רשויות מקומיות כלשהן .המשכיר מסכים לשתף פעולה עם
השוכר בהליכי קבלת אישורים כאמור ,ולחתום על כל המסמכים שיידרשו לצורך הגשת
בקשות לרשויות ו/או לועדת התכנון המתאימה ,לצורך רישוי נאות של המתקן  .בנוסף,
המשכיר מצהיר ומתחייב שלא להגיש התנגדות כלשהי ,בין בכתב ובין בעל פה ,ושלא
להתנגד באופן אחר להליכי אישור התכנון של המתקן בנכס .השוכר ישא בכל ההוצאות
בגין האמור בסעיף זה.

.01

השוכר יהא רשאי להקים בנכס את המתקן ,לבצע בנכס ו/או במתקן שינויים ו/או
שיפורים ו/או התאמות ,תוך החלפת ציוד ,הרחבתו ,הגבהת התורן ו/או שינויו ,הכל
בהתאם לצרכיו של השוכר ולפי שקול דעתו ובכפוף לקבלת היתרים כדין מאת הרשויות
המוסמכות לביצוע השינויים.
מוסכם כי השינויים ככל שיתבצעו יתואמו עם המשכיר ,ויתבצעו רק לאחר קבלת כל
האישורים על פי כל דין.

.00

בתום תקופת השכירות ו/או תקופות השכירות הנוספות או עם סיום הסכם זה לפי העניין,
ישיב השוכר את הנכס למשכיר כשהוא פנוי מכל אדם ו/או חפץ של השוכר וכשהוא במצב
כפי שהיה במועד תחילת תקופת השכירות ,למעט בלאי סביר בנסיבות ההתקשרות נשוא
הסכם זה.
המשכיר ישתף פעולה עם השוכר בהשגת הספקה של שירותי חשמל ובזק .מובהר בזאת כי
השוכר ישא בכל ההוצאות הכרוכות בסעיף זה.

.09

המשכיר לבדו יהיה רשאי להתקשר בהסכמים עם חברות אחרות המספקות שירותי
תקשורת סלולארית /אל חוטית או חברות אחרות,לפיהם יורשו אותן חברות להתקין
אנטנות סלולאריות על התרנים ו/או במתקנים שהקים השוכר בנכס ולגבות מהן (עבור
המשכיר) דמי הרשאה /דמי שימוש או דמי שכירות והשוכר לא יוכל להתנגד לכך .ואולם
התקנת האנטנות של אותן חברות תיעשה לאחר תאום טכני עם השוכר ,זאת כיוון
שמתקנים כאמור עלולים להפריע לשימוש שעושה השוכר בנכס .השוכר מתחייב לשתף
פעולה עם המשכיר ולקדם ברצון כל התקשרות שכזו לרבות בהתאמת או בהחלפת התורן
או המתקן במתאמים ע"י השוכר אם הדבר נדרש,השוכר יבצע את ההתאמות הנדרשות
בתוך  01ימים מיום פניית המשכיר בכתב.

התחייבויות השוכר
.00

השוכר יעשה שימוש בנכס אך ורק למטרת השכירות בהתאם להוראות כל דין ,ולאחר
קבלת כל האישורים הרלוונטיים לרבות אישור מהמשרד לאיכות הסביבה.

.04

השוכר מתחייב להחזיק את הנכס והמתקן ולהשתמש בהם באופן שאחזקתם ,ניהולם או
השימוש בהם לא יהיה מטרד או מפגע ע"פ דין בשום דרך ואופן שהוא .מוסכם כי עצם
הקמת המתקן והפעלתו בהתאם להוראות הסכם זה ו/או כל דין ,אינה מהווה מטרד.
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.03

השוכר מתחייב להקפיד על קיום הוראות כל דין בהפעלת המתקן והשימוש בו ובעיקר
אלה הנוגעים לקרינה  ,לסכנות קרינה ולשלום הציבור בריאותו ובטחונו וכיו"ב.

.00

היה ולשוכר יהיה צורך בהקמתם של מתקנים סלולאריים כלשהם לרבות אנטנות תרנים
או מתקני גישה אלחוטיים יפנה למשכיר על מנת שזה יאתר מקום על נכסים שבהחזקתו
העונה לצרכים של השוכר .היה ולא יציג המשכיר מקום מתאים בתוך  01יום מפניית
השוכר בכתב ,יהא רשאי השוכר לפעול להקמת מתקני התקשורת ע"פ הוראות הדין .הפרת
סעיף זה תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

.05

השוכר ישא בהוצאות הכרוכות בכל השיפורים והחיבורים שייעשו על ידו לצורך הכשרת
הנכס לשימוש למטרותיו ,וכן יתקין מונה חשמל על חשבונו .השוכר יתחזק את הנכס
במצב טוב במשך כל תקופת השכירות כמוגדר להלן ,וישיב את הנכס למשכיר במצב כפי
שהיה במועד תחילת השכירות ,למעט בלאי סביר ,עם תום תקופת השכירות.

.03

מוסכם בזאת כי במקרה שתוגש תביעה לפיצויים ,על ידי צד ג' כלשהו כנגד הועדה
המקומית לתכנון ובניה או כנגד המשכיר ,בגין ירידת ערך נכס מקרקעין שלו בהתאם
להוראות סעיף  025לחוק התכנון והבנייה או בהתאם לכל דין (להלן" :התובענה") ,ובין אם
הוועדה המקומית לתכנון ובניה או המשכיר יגישו כנגד השוכר הודעת צד ג' או תביעה
לשיפוי בגין התובענה ובין אם לאו כי אז יחולו ההוראות הבאות:
03.0

השוכר יהא רשאי לסיים הסכם זה מכל סיבה שהיא ועל פי שיקול דעתו הבלעדי
על ידי מתן הודעה מוקדמת בכתב למשכיר ,שלושים ( )01יום מראש .נמסרה
הודעה כאמור ,יהיה הסכם זה מבוטל למעט עניין השיפוי ולא תהיינה לצדדים
התחייבויות נוספות תסתיים ההתקשרות למעט הוראות שמטבע הדברים
ימשיכו לחול כגון חובת השיפוי החלה על שוכר.

03.9

השוכר ישפה את המשכיר בכל בסכומי הפיצויים ככל שנפסקו בתובענה כנגד
המשכיר  ,זאת על פי פסק דין ,שלא עוכב ביצועו ו/או על פי פשרה שהושגה
בהסכמתו מראש ובכתב של השוכר ,זאת ובלבד והתקיימו התנאים המפורטים
להלן –
 03.9.0המשכיר הודיע לשוכר ,בכתב בפקסימיליה או בדואר רשום ,על הגשת
התובענה לפיצויים והמציא לשוכר עותק מהתובענה על נספחיה.
 03.9.9המשכיר לא חתם על כל התחייבות שהיא כלפי הועדה המקומית ו/או צד
ג' בקשר לפיצוי אלא אם ניתנה לכך הסכמתו של השוכר מראש ובכתב.
 03.9.0המשכיר יאפשר לשוכר להתגונן כנגד התובענה  ,בכל הערכאות ובכל
ההליכים המשפטיים ו/או הליכי ההוצאה לפועל בקשר עם התובענה,
לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,על ידי מתן ייפוי כח לעו"ד
מטעם השוכר ,אשר ייצג את המשכיר והועדה המקומית לתכנון ובניה
בהליכי התובענה ,זאת על חשבונו של השוכר.
 03.9.4המשכיר מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם השוכר ,ככל שנדרש לשם
ניהול הליכי התובענה ובכלל זה להמציא כל מסמך ככל שיידרש לשם
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ניהול ההליכים ,להתייצב לדיונים המשפטיים ,לחתום על תצהירים
וכיו"ב.
 03.9.3המשכיר אפשר לשוכר להגיש ,בשמו של המשכיר ועל חשבונו הבלעדי של
המורשה ,הליכים משפטיים בקשר עם התובענה ובכלל זה הגשתו של
ערעור על פסק דין ו/או החלטה של כל טריבונל שיפוטי או מעין שיפוטי
 03.9.0המשכיר מתחייב שלא לנהל מו"מ ו/או כל הליך פשרה אחר ו/או לחתום
על התחייבות כלשהי כלפי צד ג' בקשר עם התובענה ,אלא בתיאום עם
השוכר ולאחר קבלת הסכמתו של השוכר לכך מראש ובכתב.
 03.9.5בטרם ישלם השוכר את סכומי הפיצויים כאמור ,יחתום המשכיר על
המחאת זכות בלתי חוזרת לטובת השוכר לקבלתם של סכומי הפיצויים
ו/או הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד שהמשכיר או הועדה המקומית יהיו
זכאים לקבל מאת שהתובע על פי פסק הדין .
 03.9.3ידוע למשכיר שהשוכר לא יהא חייב בשיפוי המשכיר או הועדה המקומית
לתכנון ובניה במידה והמשכיר לא קיים את התנאים לעיל ,במלואם
ובמועדם.
.02

חבות וביטוח
.02.0

השוכר ישא בחבות המוטלת עליו על-פי כל דין בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש
אשר עלול להיגרם לגופו ו/או לרכושו של כל אדם או גוף (לרבות המשכיר ו/או
הבאים מטעמו) עקב החזקה ו/או השימוש של השוכר בנכס ו/או במתקן ו/או
עקב פעילותו של השוכר ו/או הפועלים מטעמו עפ"י ההסכם.

.02.9

השוכר יבטח את המתקן ואת כל הרכוש המשמש את השוכר בבעלותו ו/או
באחריותו והנמצא בנכס  ,בערך כינון חדש כנגד הסיכונים המקובלים בביטוח
אש מורחב לרבות אש ,התפוצצות ,רעידת אדמה ,סערה ,סופה ,נזקי מים ,פריצה
ונזקים בזדון.

.02.0

השוכר מתחייב להחזיק ,במשך כל תקופת הסכם זה ,פוליסה לביטוח אחריות
כלפי צד שלישי המבטחת את חבויות השוכר ,על פי דין בגין פגיעה ,או נזק אשר
ייגרם לגופו ו/או לרכושו של צד שלישי כלשהו (לרבות המשכיר) עקב האחזקה
והשימוש בנכס ו/או במתקן .הביטוח כאמור יורחב לשפות את המשכיר בגין
חבות שתוטל עליו עקב מעשה או מחדל של השוכר ו/או הפועלים מטעמו בכל
הקשור לאחזקה ולשימוש בנכס ו/או במתקן וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

.02.4

מבלי לגרוע מאחריות השוכר עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י דין מתחייב השוכר לערוך
ולקיים במשך תקופת ההרשאה (לרבות בעת הצבת המתקן) ,אצל חברת ביטוח
מורשית כדין ובעלת מוניטין ,את הביטוחים הבאים (להלן" :ביטוחי השוכר"):
.02.4.0

ביטוח אש מורחב המבטח את המתקן וכן כל ציוד אחר המשמש את
השוכר בבעלותו ו/או באחריותו והנמצא בנכס/במתקן  ,במלוא ערכם,
מפני אבדן או נזק עקב הסיכונים המקובלים בביטוח אש מורחב
לרבות אש ,עשן ,ברק ,התפוצצות ,רעידת אדמה ,פרעות ,שביתות ,נזק
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בזדון ,סערה ,סופה ,שיטפון ,נזקי נוזלים והתבקעות צינורות ,פגיעה
ע"י כלי רכב ,פגיעה ע"י כלי טיס ,שוד ופריצה .הביטוח כאמור יכלול
סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות התחלוף כלפי המרשה והבאים
מטעמו ,וכן כלפי שוכרים ,בעלי הרשאה ובעלי זכויות אחרים במבנה
(להלן יקראו יחדיו" :בעלי הזכויות האחרים") ,אשר בביטוח רכושם
של בעלי הזכויות האחרים נכלל סעיף מקביל בדבר ויתור על זכות
התחלוף לטובת המורשה ו/או בכל הסכם אחר המעניק לבעלי
הזכויות האחרים כאמור זכויות במבנה נכלל פטור מאחריות לטובת
המורשה בגין אבדן או נזק העלול להיגרם לרכושם של בעלי הזכויות
האחרים עקב הסיכונים המקובלים בביטוח אש מורחב; אולם
הויתור על זכות תחלוף כאמור לא יחול לטובת בן אדם שגרם לנזק
בזדון.
.02.4.9

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את חבות המורשה על-פי דין
בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש העלול להיגרם לגופו ו/או לרכושו
של אדם או גוף כלשהו (לרבות המשכיר) ,עקב האחזקה ו/או השימוש
בנכס ו/או במתקן ,בגבול אחריות של  $ 0,111,111לאירוע ובמצטבר
לתקופת הביטוח .הביטוח יורחב בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת
עליו עקב מעשה ו/או מחדל של השוכר ו/או של הפועלים מטעמו,
וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך
בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

.02.4.0

ביטוח חבות מעבידים המבטח את חבותו של השוכר כלפי עובדיו בגין
פגיעה גופנית ו/או מחלה מקצועית העלולה להיגרם למי מהם תוך כדי
ועקב עבודתם בנכס ובסביבתו ,בגבול אחריות של  $ 0,311,111לתובע,
ו  $ 3,111,111 -במצטבר לתקופת ביטוח שנתית  .הביטוח יורחב
לשפות את המשכיר והבאים מטעמו היה וייחשב כמעביד של מי
מעובדי השוכר.

.02.4.4

ביטוח אבדן תוצאתי לחברת התקשורת עקב אבדן או נזק הנגרם
למתקן עקב הסיכונים המפורטים בסעיף  02.4.0לעיל ,למשך תקופת
שיפוי של  09חודשים .הביטוח כאמור יכלול סעיף בדבר ויתור על
זכות התחלוף כלפי המשכיר והבאים מטעמו ,וכן כלפי בעלי הזכויות
האחרים ,אשר בביטוח אבדן תוצאתי של בעלי הזכויות האחרים נכלל
סעיף מקביל בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי השוכר ו/או בהסכם
המקנה לבעלי הזכויות האחרים כאמור זכויות במבנה נכלל פטור
מאחריות לטובת השוכר בגין אבדן תוצאתי העלול להיגרם לבעלי
הזכויות האחרים עקב הסיכונים המקובלים בביטוח אש מורחב;
אולם הויתור על זכות תחלוף כאמור לא יחול לטובת בן אדם שגרם
לנזק בזדון.
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למרות האמור לעיל ,מוסכם כי השוכר רשאי שלא לערוך ביטוח אבדן
תוצאתי כאמור בסעיף זה לעיל ,במלואו או בחלקו ,ובלבד שהפטור
האמור בסעיף  02.3להלן ,יחול כאילו הביטוח נערך במלואו.
.02.3

השוכר פוטר את המשכיר ו/או את הבאים מטעמו ,וכן את בעלי הזכויות
האחרים ,אשר בהסכמי ההרשאה של בעלי הזכויות האחרים או בכל מסמך אחר
המעניק לבעלי הזכויות האחרים כאמור זכויות במקרקעין או בנכס ,מאחריות
בגין נזק שהשוכר זכאי לשיפוי עבורו על פי הביטוחים שנערכים לפי סעיפים
 02.4.0ו 02.4.4 -לעיל (או שהיה זכאי לשיפוי עבורו אלמלא ההשתתפויות
העצמיות הנקובות בפוליסות) ,אולם הפטור מאחריות כאמור לא יחול לטובת בן
אדם שגרם לנזק בזדון.

.02.0

השוכר ימציא אישור בדבר עריכת ביטוחי השוכר חתום בידי מבטחו ,בנוסח
המצורף להסכם זה .המשכיר יחזור וימציא את האישור ,מדי שנה בשנה כל עוד
הסכם זה נותר בתקפו.

.02.5

מבלי לגרוע מאחריות המשכיר עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י דין המשכיר מתחייב
לערוך ולקיים ,במשך כל תקופת ההרשאה ,אצל חברת ביטוח מורשית כדין
ובעלת מוניטין ,ביטוח המבטח את הנכס ,במלוא ערך כינונו ,מפני אבדן או נזק
עקב הסיכונים המקובלים בביטוח אש מורחב לרבות אש ,עשן ,ברק ,התפוצצות,
רעידת אדמה ,פרעות ,שביתות ,נזק בזדון ,סערה ,סופה ,שיטפון ,נזקי נוזלים
והתבקעות צינורות ,פגיעה ע"י כלי רכב ,פגיעה ע"י כלי טיס .הביטוח כאמור
יכלול סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות התחלוף כלפי המורשה והבאים
מטעמו; אולם הויתור על זכות תחלוף כאמור לא יחול לטובת בן אדם שגרם
לנזק בזדון.

.02.3

המשכיר פוטר את השוכר ו/או את הבאים מטעמו ,מאחריות בגין נזק שהמשכיר
זכאי לשיפוי עבורו על פי הביטוח שנערך לפי סעיף  02.5לעיל (או שהיה זכאי
לשיפוי עבורו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה) ,אולם הפטור
מאחריות כאמור לא יחול לטובת בן אדם שגרם לנזק בזדון.

תקופת ההסכם
.91

הסכם זה יעמוד בתוקפו למשך תקופה של  3שנים שתחילתה ממועד תחילת התשלומים
כמפורט בסעיף  5לעיל (להלן "תקופת השימוש").

.90

מוסכם בזאת ,כי על אף האמור בהסכם זה יהא רשאי השוכר לסיים הסכם זה בתוך 21
יום ממועד תחילת תקופת ההסכם באם הנכס אינו עומד בדרישות ההנדסיות והמשפטיות
על פי בדיקת השוכר ושיקול דעתו המוחלט .הודיע השוכר ,כי הנכס אינו עומד בדרישות
האמורות ,יתבטל ההסכם לאלתר ולא תעמוד למי מהצדדים כל טענה ו/או תביעה ו/או
דרישה האחד כלפי משנהו למעט סיום התחשבנות כמפורט להלן .השוכר ישלם למשכיר
תשלומים עד למועד פינוי הנכס ,אולם ,אם שילם השוכר למשכיר מראש סכום נוסף
כלשהו על חשבון התשלומים ,ישיב המשכיר סכום זה לשוכר מיד לאחר פינוי הנכס
כאמור.

18

מובהר בזאת כי השוכר ישיב את הנכס למשכיר במצב כפי שהיה במועד תחילת ההסכם,
למעט בלאי סביר .למען הסר ספק ,מוותר בזאת השוכר על כל טענה למצג ,הבטחה ו/או
התחייבות מצד המשכיר בכל הקשור להתאמת הנכס לצורכי מטרת השכירות.

.99

המשכיר יהיה רשאי לסיים הסכם זה ,בהודעה של  21ימים מראש אם לא התקבל היתר
בניה למתקן או אם ישנה מניעה לבנייתו אשר לא הוסרה ע"י השוכר במסגרת  21הימים.
המשכיר מתחייב לשתף פעולה עם השוכר ולחתום על כל הבקשות והמסמכים לשם קבלת
ההיתרים והאישורים הנדרשים בדין לצורך בצוע עבודות הבניה להקמת המתקן .

.90

כמו כן יהיה המשכיר רשאי לסיים הסכם זה ,בהודעה של  01ימים בכתב באחד מהמקרים
הבאים :
א .היתר או רישיון או הסכמה שניתנו לשוכר בוטלו  ,פקעו,הסתיימו או הופסק ובאופן
אחר ע"י רשות ממשלתית ,מקומית או אחרת ,והשוכר לא הסיר מניעה זו בתוך  01יום
מביטול או מפקיעת ההיתר או הרישיון.
ב .ניתן צו ע"י רשות מוסמכת המונע את המשך השימוש בנכס ,והצו לא בוטל בתוך 01
יום מתן הצו.
ג .במידה ויתברר על ידי גוף מוסמך מטעם המשרד לאיכות הסביבה כי המתקן אינו פועל
בהתאם לתקנים שנקבעו ביחס לקרינה או למתקן ,והשוכר נמנע מלתקן הפרה זו.
ד .הפר השוכר התחייבות מהתחייבויותיו בהסכם זה אשר לא תוקנה בתוך  01ימים
מיום שהודיע המשכיר על כך לשוכר ,בכתב.
ה .נגד השוכר הוגשה בקשה למינוי כונס נכסים (זמני או קבוע) להכרזתו כפושט רגל,
למינוי מפרק (זמני או קבוע) או אם הוגשה בקשה לאיחוד תיקים ,הקפאת הליכים או
הסדר נושים.

.94

נמסרה הודעה על סיום ההסכם כאמור ,יהיה הסכם זה מבוטל ולא תהיינה לצדדים
התחייבויות נוספות זה כלפי זה למעט סיום התחשבנות בקשר לתקופת ההודעה
המוקדמת כאמור להלן .השוכר ישלם למשכיר את התשלומים עד למועד בו פינה את הנכס
 ,אולם ,אם שילם השוכר למשכיר מראש סכום נוסף כלשהו על חשבון התשלומים כאמור,
ישיב המשכיר סכום זה לשוכר מיד בתום תקופת ההודעה המוקדמת.

.93

לא פינה השוכר את הנכס כאמור לעיל יחשב כמי שתפס את החזקה בנכס שלא כדין
והמשכיר יהיה רשאי  ,ללא פניה לבית המשפט ולאחר מתן הודעה בכתב של  01יום לשוכר,
לפנות את המתקנים והציוד של השוכר ולחייב את השוכר בהוצאות הפינוי והאחסנה
ולנהוג בנכס כראות עיניו והכל מבלי שלשוכר תהיה עילת תביעה כלשהי נגד המשכיר.
בנוסף יהיה המשכיר זכאי לפיצוי קבוע  ,מוסכם ומוערך מראש בסך של  911דולר ארה"ב
בגין כל יום של איחור בפינוי הנכס.
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תשלומים ומיסים
.90

במשך תקופת הסכם זה ישלם השוכר את מסים והיטלים אשר חלים בגין הנכס על מחזיק
בנכס (כגון ארנונה ,מס עסקים וכיו"ב) ,לרבות מסים והיטלים אשר יוטלו בגין השיפורים
אשר ביצע השוכר בנכס.
מובהר בזאת ,כי הוצאות צריכת החשמל והבזק של המתקן בנכס חלות על השוכר וישולמו
על ידו ישירות בהתאמה לחברת החשמל ולחברת בזק.
בכפוף למוסכם לעיל ,ישא המשכיר בתשלום המיסים ,ההיטלים והתשלומים המוטלים על
בעלים של מקרקעין ו/או של זכויות במקרקעין.

ערבות ביצוע
 .95השוכר ייתן ערבות בנקאית עפ"י הנוסח המצ"ב כנספח 0א' ,לביצוע החוזה בסך ₪ 31,111
(עשרים וחמישה אלף  )₪עד  21ימים לאחר המועד במשוער לסיום העבודה.
א .ערבות הביצוע תהיה אוטונומית ,של בנק ישראלי לטובת העירייה וצמודת מדד מיום
חתימת החוזה למשך תקופת החוזה בתוספת שלושה חודשים.
ב .מוסכם על הצדדים כי בנוסף לכל הזכויות החוקיות האחרות ,במידה והשוכר יפר
התחייבות מהתחייבויותיו על-פי החוזה תהא העירייה זכאית לחלט את סכום
הערבות ,כולו או חלקו .הערבות תשמש כבטחון לקיום ומילוי מדוייק של כל הוראות
החוזה .מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל תשמש הערבות להבטחת ולכיסוי של:
ג .כל נזק או הפסד העלול להיגרם לעירייה עקב או בקשר עם כל הפרה או אי מילוי
תנאי כלשהו מתנאי חוזה זה.
ד .כל ההוצאות והתשלומים הקשורים לשוכר שהעירייה עלולה להוציא או לשלם או
להתחייב בהם בקשר עם חוזה זה.
ה .בכל מקרה כאמור תהא העירייה רשאית לגבות את סכום הערבות ,כולו או מקצתו,
בפעם אחת או במספר פעמים ,ולהיפרע מתוכו לגבי הנזקים ,ההפסדים ,ההוצאות
והתשלומים כאמור.
ו .השתמשה העירייה בזכותה לחלט את הערבות או את חלקה ,חייב השוכר להשלים
מיד את סכום הערבות לסכום המקורי.
ז .אם לא עשה כן השוכר בתוך  0ימים מיום שחולטה הערבות – תהיה העירייה רשאית
לבטל את החוזה על פי שיקול דעתה.
ח .במידה ותוארך תקופת החוזה ,השוכר מתחייב להאריך את הערבות הבנקאית למשך
תקופת ההארכה .לא עשה כן השוכר רשאית העירייה לממש את הערבות ,כולה או
מקצתה.
.93

לקראת מועד סיום הערבות הבנקאית ,עיריית ערד רשאית לפי שיקול דעתה לדרוש
מהשוכר מעת לעת הארכת הערבות הבנקאית לתקופות נוספות .,לא מסר השוכר לעירייה
ערבות מוארכת ,תהיה העירייה זכאית לחלט את הערבות שבידה ללא מתן כל התראה
לשוכר.

מסירת חזקה
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.92

למן מועד חתימת הסכם זה ע"י הצדדים יהא רשאי השוכר בכל עת לתפוס חזקה בנכס
ולהכשירו למטרת השימוש בכפוף לקבלת ההיתרים הנדרשים על פי כל דין.

.01

בכפוף לקבלת אישורים הנדרשים על פי כל דין ,השוכר יהיה רשאי לבצע כל עבודה
שתידרש במתקן ובנכס לצורך הכשרת והתאמת הנכס לצרכיו ולמטרותיו לרבות שינויים
בו ובלבד שלא יהא בהם משום פגיעה בזכויות המשכיר מעבר למפורט בהוראות הסכם זה.

.00

במקרה שבמועד כלשהו בתקופת ההסכם יחליט המשכיר למכור ,להשכיר או להעביר
בדרך אחרת לצד שלישי כלשהו את המקרקעין ,כולם או מקצתם ,הכוללים את הנכס לפי
הסכם זה ו/או את דרך הגישה לנכס כאמור ,תהיה העברה או עסקה מכל סוג כאמור
כפופה להסכם זה ולזכויות השוכר לפיו .המשכיר מתחייב ,כי בכל הסכם העברה כאמור,
אם יהיה ,יכלל סעיף המבטיח את זכויות השוכר על-פי הסכם זה.

.09

השוכר יהיה רשאי להעביר את כל זכויותיו וחובותיו בהתאם להסכם זה לחברות בנות,
בלבד שזכויות המשכיר ע"פ הסכם זה לא תיפגענה ,ובכפוף לאישור המשכיר בכתב.

.00

חוק הגנת הדייר (נוסח משולב) התשל"ב  0259 -לא יחול על הסכם שכירות זה והתשלומים
המשולמים עבור הנכס לא יהיו ואינם כפופים להוראותיו ולא יחשבו כדמי מפתח.

.04

המשכיר ימציא לשוכר אישור בדבר פטור מניכוי מס במקור ,בהעדר אישור זה כאמור,
ינכה השוכר מתשלומיו למשכיר מס במקור בשיעור על פי דין ,כן ימציא המשכיר לשוכר
במעמד חתימת הסכם זה ,אישור על פי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים ,במידה ואישור
כזה נדרש בנסיבות העניין.

.03

הסכם זה כולל את כל ההסכמות ,ההבטחות וההבנות שבין המשכיר לבין השוכר ,וכל
הסכמות ,הבטחות או הבנות שבעל-פה ו/או טיוטות בכתב שהיו ו/או הוחלפו בין הצדדים
קודם לחתימת הסכם זה הינן מבוטלות לא תשמשנה כראיה ולא תחייבנה את הצדדים .כל
תוספת או שינוי בהסכם זה יעשו בכתב ויחתמו על -ידי הצדדים ,וכל צד יהא מנוע
מלהעלות כל טענה בקשר לשינוי או תוספת שיעשו שלא כאמור.

.00

הסכם זה וקיומו על-ידי הצדדים ייקבע ,יפורש ויוסדר על-פי חוקי מדינת ישראל .לבתי
המשפט המוסמכים בדימונה ובבאר שבע לפי העניין ולהם בלבד ,תהא סמכות שיפוט
בלעדית בכל סכסוך בקשר להסכם זה.

.05

כל ההודעות בהתאם להסכם זה תעשינה בכתב ותשלחנה בדואר רשום לפי כתובות
המשכיר או השוכר כמפורט במבוא להסכם זה או לכל כתובת אחרת עליה יודיע צד
למשנהו בכתב כאמור .הודעה שנשלחה כאמור תחשב כנמסרה עם קבלתה בידי הנמען ,או
שלושה ימים לאחר שיגורה מבית דואר בישראל ,לפי המוקדם.

קיזוז
 .03העירייה רשאית לקזז כל סכום המגיע ממנה לשוכר על פי חוזה זה או על פי כל חוזה אחר
שבינה לבין השוכר.
הסבת החוזה
.02

השוכר אינו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או להעביר את החוזה ,כולו או חלקו ,בין מבחינת
חובות ובין מבחינת זכויות או כל טובת הנאה על פיו לאחר ,בין בתמורה ובין שלא
בתמורה ,ו/או לשעבד את זכויותיו על פי חוזה זה ,כולן או חלקן ,למעט לבנק ו/או לגוף
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אחר אשר יעמיד מימון לספק לצורך ביצועו של חוזה זה ,אלא לאחר שקיבל את אישור
העירייה להסבה ו/או להעברה כנ"ל מראש ובכתב.
שונות
 .41השוכר יהיה אחראי לתשלומם של כל המיסים ,האגרות ,ההיטלים ושאר תשלומי חובה
מכל מן וסוג שהוא ,בין ממשלתיים ובין מקומיים ,בין אחרים שהוטלו או יוטלו על
השירות נשוא חוזה זה ,או כל חלק ממנו ,או שינבעו מביצוע שאר התחייבויותיו של השוכר
לפי החוזה.
.40

שום ויתור ,אורכה ,הנחה או שינוי בקשר לתנאי כלשהו מתנאי החוזה לא יהיה בתוקף
אלא אם יעשה בכתב וייחתם על ידי הצדדים.

אישור החוזה ותקפו
 .49חוזה זה תקפו מותנה בכך ,כי יתמלאו לגביו הוראות כל דין.
מקום שיפוט
מוסכם על ידי הצדדים כי לבית המשפט המוסמך בבאר שבע ,לפי הענין ,תהא סמכות
.40
ייחודית לדון בכל תובענה אשר תתגלע בין הצדדים בכל הכרוך בחוזה זה.
הודעות
כל הודעה שצד אחד צריך לתת לצד שני לפי חוזה זה ,תינתן בכתב לפי הכתובת של הצד
.44
השני המפורטת בחוזה או תימסר למשרדו של הצד השני .הודעה שנשלחה בדואר רשום,
דינה כדין ודעה שנמסרה ביד כעבור  59שעות מזמן מסירתה בדואר.

ולראיה ,באו הצדדים על החתום:
___________________
עיריית ערד

_______________________
השוכר/ת
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אישור קיום ביטוחים
אישור עריכת ביטוח
(העמדת מתקן סלולארי)

נספח מס' 5

תאריך_______________ :

לכבוד
עיריית ערד ו/או תאגידים עירוניים ו/או חל"צים ו/או מנהליהם ו/או נבחריהם ו/או עובדיהם
המחנה הקדמי
ת.ד011 .
ערד
(להלן" :המשכירה")
א.ג.נ,.
הנדון :מבוטחנו__________________ (להלן" :מעמידת המתקן")

אישור על עריכת פוליסות ביטוח לרבות בקשר עם הסכם מיום _______ שנערך ונחתם בין
המשכירה לבין מעמידת המתקן להצבת מתקן תקשורת סלולארי בתחום ועל מתקן המשכירה
(להלן" :המתקן")
הננו מאשרים בזאת כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן בקשר עם פעילות מעמידת המתקן
לרבות פעילותה במתקן ולרבות בעת הקמת המתקן ו/או פירוקו-:
.0

ביטוח "אש מורחב" לכל הרכוש המובא על ידי מעמידת המתקן למושכר ,לבניין ו/או
לסביבתם ,בערך כינון  ,לרבות כל שינוי ו/או תוספת למושכר שנעשו על ידי מעמידת המתקן
ו/או בעבורה ,כנגד הסיכונים המקובלים בביטוח "אש מורחב" לרבות ,אש ,ברק ,עשן,
התפוצצות ,רעידת אדמה ,סערה ,סופה ,שיטפון ,נזקי מים ,פגיעה על ידי כלי טייס,
התנגשות ,פריצה ,שוד ,פרעות ,שביתות ונזק בזדון (להלן" :סיכוני אש מורחב") .הביטוח
כולל ויתור על זכות התחלוף כלפי המופיעים ברישא של המסמך המוגדרים כ"תאגיד",
ובלבד שהויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.
מספר פוליסה_______________________________:
תקופת הביטוח :מיום ______________ עד ליום ______________.

.9

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי לכיסוי אחריות מעמידת המתקן על פי דין בגין פגיעה ו/או
נז ק העלולים להיגרם לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו ,הנובע מהקמת,
הפעלת ,תחזוקת ותקינות מתקן סלולארי בתחום המשכירה ,בגבולות אחריות של
 $9,111,111למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית .הביטוח אינו כולל כל הגבלה בדבר
חבות הנובעת מאש ,התפוצצות ,בהלה ,מכשירי הרמה ,פריקה וטעינה (למעט חבות על פי
חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים ,התשל"ה ,)0253-מתקנים סניטריים פגומים ,הרעלה,
כל דבר מזיק במאכל או במשקה ,פרעות ,שביתות ,נזק בזדון חבות בגין וכלפי קבלנים,
קבלני משנה ועובדיהם וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי .הביטוח מורחב
לכלול את המופיעים ברישא של המסמך המוגדרים כ"המשכירה" ,בגין אחריותם למעשי
ו/או מחדלי מעמידת המתקן ו/או מי מטעמה ,בכפוף לסעיף אחריות צולבת.
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מספר פוליסה___________________________________ :
תקופת הביטוח :מיום ______________ עד ליום ______________.
.0

ביטוח אחריות מעבידים לכיסוי חבות מעמידת המתקן על פי דין כלפי עובדיה בגין פגיעה
גופנית ו/או מחלה העלולים להיגרם להם תוך כדי ועקב עבודתם ,בגבולות אחריות של
 $3,111,111לתובע ,למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית .הביטוח אינו כולל כל הגבלה
בדבר עבודות בגובה ובעומק ,פיתיונות ורעלים ,שעות עבודה והעסקת נוער כחוק .הביטוח
מורחב לשפות את המופיעים ברישא של המסמך המוגדרים כ"משכירה" ,היה וייחשבו
למעביד/ים של מי מעובדי מעמידת המתקן או קבלני המשנה שלה.
מספר פוליסה______________________________:
תקופת הביטוח :מיום ______________ עד ליום ______________.

.4

ביטוח אובדן תוצאתי למעמידת המתקן (למעט אובדן דמי שכירות ו/או דמי ניהול) עקב
אובדן ו/או נזק לרכוש המבוטח על פי סעיף ( )0דלעיל ,עקב סיכוני אש מורחב (למעט
פריצה) ,לתקופת שיפוי של  09חודשים .הביטוח כולל ויתור על זכות התחלוף כלפי
המופיעים ברישא של המסמך המוגדרים כ"תאגיד" ,ובלבד שהויתור על זכות התחלוף
כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.
מספר פוליסה________________________________ :
תקופת הביטוח :מיום ______________ עד ליום ______________.

.3

הננו מאשרים בזאת כי כל הביטוחים הנ"ל הינם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי
המופיעים ברישא של המסמך המוגדרים כ"משכירה" ,ואנו מוותרים על כל טענה ו/או
דרישה בדבר שיתוף בביטוחיהם.

.0

כמו כן ,הננו מתחייבים כי הביטוחים הנ"ל לא יצומצמו ולא יבוטלו במשך תקופת הביטוח,
אלא בהודעה מראש של  01יום לעיריית ערד ובכתב.

.7

כמו כן ,הננו מאשרים כי חובות ה"מבוטח" ע"פ תנאי והתניות הפוליסות יחולו על
מעמידת המתקן בלבד לרבות החובה לתשלומי פרמיות והשתתפויות עצמיות.

.3

חריג כוונה של מי ממנהלי ,בעלים או בעלי מניות של המבוטח ו/או רשלנות רבתי מבוטל
ככל שקיים .על אף האמור ,מבטח לא יחריג נזק או מקרה ביטוח כאשר רשלנות רבתי
תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח

.2

אישורנו זה כפוף לתנאים ולהסתייגויות של פוליסות הביטוח המקוריות ,עד כמה שלא שונו
במפורש על פי האמור באישור זה.
____________ ____________
(חותמת המבטח) (חתימת המבטח)

_________
(שם החותם)

___________
(תפקיד החותם)
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נספח  - 4מכרז פומבי מס' 64/8102
לשכירת קרקע לשימושי אנטנה סלולארית
הצהרה בדבר קיום הוראות סע' 8ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו0274-
.0
.9

.0

.4

אני הוסמכתי כדין על ידי __________________ (להלן" :המציע") לחתום על תצהיר זה
בתמיכה להצעה בהליך מכרז מס' ( ,40/9103להלן" :ההליך").
המציע ,מי שנשלט על ידו ,ואם המציע הוא חבר בני אדם – גם בעל השליטה בו או חבר בני
אדם אחר שבשליטת בעל השליטה בו (שליטה – כמשמעותה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח –
 ,)0203לא הורשע בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין
והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א 0220-בשנה שקדמה למועד הגשת ההצעה להליך; ואם
הורשע בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי אותו חוק – ההרשעה האחרונה לא
הייתה בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה להליך;
המציע ,לרבות חבר בני אדם שנשלט על ידו ,ואם המציע הוא חבר בני אדם – גם בעל
השליטה בו או חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו ,לפי העניין ,דומה במהותו
להרכב כאמור של המציע ,ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי
פעילותו של המציע ,וכן מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר עבודה ,ואם המציע הוא
חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית – גם חבר בני אדם אחר ,שנשלט שליטה מהותית
בידי מי ששולט במתקשר (שליטה – כמשמעותה בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א,)0230-
לא הורשע בעבירה לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז ,0235-ואם הורשע בעבירה אחת לפי
אותו חוק – במועד הגשת ההצעה להליך חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה ,אם
הורשע בשתי עבירות או יותר לפי אותו חוק – במועד הגשת ההצעה להליך חלפו שלוש
שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
זה שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

שם המשתתף___________________ :

*שם נותן התצהיר__________________ :

מספר ח.פ_________________ .

*מס' תעודת זהות__________________ :

חתימת המשתתף________________ :

*חתימת נותן התצהיר_______________ :
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נא להקפיד על מחיקת האפשרויות המיותרות בנספח
זה
לכבוד
עיריית ערד
א.ג.נ,.

נספח 7

תאריך_________ :

הנדון :הצהרה העדר ניגוד עניינים ובדבר קירבה/העדר קרבה לעובד הרשות
ו/או לחבר המועצה (יש למחוק את המיותר)
 .0הנני מצהיר בזאת כי עיריית ערד הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:
 1.1סעיף  122א' (א) לפקודת העיריות [נוסח חדש] הקובע כדלקמן:
"חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,או תאגיד שיש לאחד האמורים
חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל
או עובד אחראי בו ,לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה; לעניין
זה "קרוב"  -בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות".
 1.2כלל ) 09א) של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות
המקומיות הקובע:
"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית ;
לעניין זה" ,חבר מועצה " -חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או
קרובו בעלי שליטה בו (ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף
( )0(0ב) ו()0(5-ב))
 1.3סעיף (174א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כי:
"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין ,במישרין או
בעקיפין ,על ידי עצמו או על ידי בן-זוגו או שותפו או סוכנו ,בשום חוזה
שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה".
 2בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:
2.1

בין חברי מועצת העירייה יש  /אין

(מחק את המיותר) לי :בן זוג ,הורה ,בן או בת ,ואף לא

סוכן או שותף.
2.2

יש /

אין (מחק את המיותר) חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,שיש לאחד מהם חלק

העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד
מהם מנהל או עובד אחראי בו.
9.0
3
4
5
6

יש /

אין )מחק את המיותר) בן – זוג ,שותף או סוכן העובד ברשות.

ידוע לי כי ועדת המכרזים של העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור
לעיל ,או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.
הנני מצהיר שלא אעסוק בכל דרך שהיא במישרין או בעקיפין שתגרום לי להיות במצב של ניגוד
עניינים מול העירייה.
כמו כן ,הנני מתחייב להודיע לעירייה בלא דיחוי על כל עניין אשר נמצא בטיפולי אשר עלול
להעמידני במצב של ניגוד עניינים.
אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים ,והאמור בהצהרה זו הינו אמת.
שם המשתתף ___________________ :חתימת המשתתף__________________ :

26

נספח מס' 2
מכרז פומבי מס' 64/8102
לשכירת קרקע לשימושי התקנת אנטנה סלולארית
היתר להקמת מוקד שידור קרינה בלתי מייננת
יש לצרף לנספחי המכרז טופס "היתר להקמת מוקד שידור קרינה בלתי מייננת" חתום על ידי
הממונה לעניין חוק הקרינה הבלתי מייננת.
היתר להפעלת מוקד שידור קרינה בלתי מייננת
יש לצרף לנספחי המכרז טופס "היתר להפעלת מוקד שידור קרינה בלתי מייננת" חתום על ידי
הממונה לעניין חוק הקרינה הבלתי מייננת.
להלן לינק לאתר האינטרנט של משרד לאיכות הסביבה לטפסים רלוונטיים :
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Radiation/FacilitiespERMITS/Pages/Radiation
Permits.aspx
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נוסח תצהיר שכר מינימום וזכויות עובדים

נספח מס' 2

תצהיר
בתצהיר זה מקום בו ההצעה מוגשת על ידי חברה:
כמשמעותו בפקודת מס הכנסה (נוסח חדש).
"תושב ישראל":
כמשמעו בסעיף  903לחוק החברות התשנ"ט – ( 0222להלן" :חוק
"בעל שליטה":
החברות").
כמשמעותו בחוק החברות.
"נושא משרה":
כמשמעו בחוק החברות.
"בעל עניין":
כמשמעותה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח .0203
"שליטה":
חוק שכר מינימום ,התשמ"ז .0235
"חוק שכר מינימום"
אני הח"מ _________________ נושא ת.ז , ________________ .נושא במשרת
______________ ב( -יש למלא את פרטי הגוף המציע) _______________________ ח.פ.
_______________ (להלן" :המציע") ,לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא
אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר בזאת כדלקמן:
 .1אני נותן תצהירי זה כחלק מההצעה ______________________ נשוא מכרז מס' ____ .
 .2המציע ממלא אחרי הוראות כל דין הנוגעות לתשלום שכר עובדיו לרבות לעניין תשלום שכר
מינימום והפרשות סוציאליות.
 .3אני הח"מ ו/או כל בעל שליטה ו/או כל בעל עניין ו/או כל נושא משרה במציע ,לא הורשענו
בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק שכר מינימום בשנתיים שקדמו למועד הגשת הצעה
זו עבור העירייה.
 .4הנני מצהיר כי זהו שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.
______________________
המצהיר

_________________
תאריך
אישור

אני הח"מ __________________ ,עו"ד ,מאשר/ת בזאת כי ביום
________________ הופיע בפני מר _______________ נושא ת.ז.
______________ לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן
יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,חתם בפני על תצהירו זה.

__________________
חתימת עורך  -דין
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נספח  01נוסח תצהיר העסקת עובדים זרים
תצהיר
בתצהיר זה מקום בו ההצעה מוגשת על ידי חברה:
כמשמעותו בפקודת מס הכנסה (נוסח חדש).
"תושב ישראל":
כמשמעו בסעיף  903לחוק החברות התשנ"ט – ( 0222להלן" :חוק
"בעל שליטה":
החברות").
כמשמעותו בחוק החברות.
"נושא משרה":
כמשמעו בחוק החברות.
"בעל עניין":
כמשמעותה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח .0203
"שליטה":
חוק עובדים זרים ואסור העסקה שלא כדין (אבטחת תנאים
"חוק עובדים זרים"
הוגנים) התשנ"א .0220
אני הח"מ _________________ נושא ת.ז , ________________ .נושא במשרת
______________ ב( -י ש למלא את פרטי הגוף המציע) _______________________ ח.פ.
_______________ (להלן" :המציע") ,לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא
אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר בזאת כדלקמן:
.1

אני נותן תצהירי זה כחלק מההצעה ______________________ נשוא מכרז מס'
____ .

.2

אני הח"מ ו/או כל בעל שליטה ו/או כל בעל עניין ו/או כל נושא משרה במציע ,לא הורשענו
בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים בשנתיים שקדמו למועד הגשת הצעה זו
עבור העירייה.

.3

הנני מצהיר כי זהו שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

_______________
המצהיר

________________
תאריך

אישור
אני הח"מ __________________ ,עו"ד ,מאשר/ת בזאת כי ביום
________________ הופיע בפני מר _______________ נושא ת.ז.
______________ לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן
יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,חתם בפני על תצהירו זה.
__________________
חתימת עורך – דין

