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 2/20222 מכרז פומבי:  

 מהדתכנון שדרוג בתי ספר קיימים לעמידה בפני רעידות אמכרז 

 .מהדתכנון שדרוג בתי ספר קיימים לעמידה בפני רעידות אעיריית ערד מזמינה בזה הצעות לביצוע 

ניתן לעיין בטפסים, תכניות, תנאי מכרז, וטפסי הצעה בלשכת מנכ"ל העירייה או באתר העירייה 
 www.arad.muni.il  12:00בשעה  2/20204/60החל מתאריך . 

שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת גביה בימים  א',  ₪ 1,000את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת 
בין השעות  ; יום ג'18:30 - 16:00; אחה"צ, ביום א' בין השעות 12:30 – 08:30ד', ה'  בין  השעות 

; יום ב' אין קבלת קהל. תשלום באמצעות כרטיס אשראי וקבלת המעטפה בדואר 15:30 - 08:30
ה' בין השעות: -ב' , ד' ו -, בימים 08 – 9951612יש להתקשר למחלקת הגבייה בעירייה לטלפון מספר 

13.00-16.00. 

לתיבת המכרזים  16:00 בשעה 2/20205/01ההצעה תוגש במעטפה סגורה במסירה ידנית, עד ליום 
 של עיריית ערד, בלשכת מנכ"ל העירייה.

 :תנאי סף

 .תנאי הסף להשתתפות במכרז הם כמפורט בנספח א' למכרז זה

 : אור כללי של העבודהית

 .המצ"ב מסמכי המכרזהעבודה הינו כמפורט ב תיאור 

. השתתפות הנדסהנפגשים במחלקת  11:00בשעה  2/20204/31סיור הקבלנים יתקיים ביום 
חובה. מובהר כי בסיור הקבלנים יכול להימסר מידע רלוונטי ומהותי. סיכום  אינהבסיור זה 

 הסיור יירשם על ידי המפקח.

 . 0009:-14:00בין השעות  1699516-08לברורים ניתן לפנות, למחלקת הביצוע בטלפון 

         

 

 

 עו"ד ניסן בן חמו

 ראש עיריית ערד
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 ות כלליותפרטים למכרז והורא

 2022/22מכרז פומבי: 

 מה דתכנון שדרוג בתי ספר קיימים לעמידה בפני רעידות א

תכנון שדרוג בתי ספר קיימים לעמידה בפני רעידות עיריית ערד מזמינה בזה הצעות מקבלנים לביצוע 

 .מהדא

ניתן לעיין בטפסים, תכניות, תנאי מכרז, וטפסי הצעה בלשכת מנכ"ל העירייה או באתר העירייה 

 www.arad.muni.il  12:00בשעה  2/20204/60החל מתאריך . 

א',   שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת גביה בימים ₪ 1,000את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת 
; יום ג' בין השעות 18:30 - 16:00; אחה"צ, ביום א' בין השעות 12:30 – 08:30ד', ה'  בין  השעות 

; יום ב' אין קבלת קהל. תשלום באמצעות כרטיס אשראי וקבלת המעטפה בדואר 15:30 - 08:30
בין השעות:  ה'-ב' , ד' ו -, בימים 08 – 9951612יש להתקשר למחלקת הגבייה בעירייה לטלפון מספר 

13.00-16.00. 

לתיבת המכרזים  16:00בשעה  2/20205/01ההצעה תוגש במעטפה סגורה במסירה ידנית, עד ליום 
 של עיריית ערד, בלשכת מנכ"ל העירייה.

 תנאי סף:
 .תנאי הסף להשתתפות במכרז הם כמפורט בנספח א' למכרז זה

 אור כללי של העבודה: ית
 .המצ"ב מסמכי המכרזהעבודה הינו כמפורט ב תיאור 

וביצוע העבודות מותנה בקיום תקציב  משרד החינוךביצוע העבודות נשוא המכרז ממומן על ידי 
 מאושר כדין. אם יתקבל רק חלק מהתקציב הנדרש, רשאית העירייה לבצע רק חלק מהעבודות.

 זמן ביצוע עבודה: 
 תקופת הביצוע תתחיל להימנות מהמועד שיקבע בצו התחלת העבודה.

צו התחלת העבודה יינתן לנותן שירות רק לאחר החזרת החוזה, נספחיו והמסמכים שעליו 

 להמציא לידי העירייה, חתום על ידו ולאחר חתימת החוזה ע"י העירייה.

 מסמכים, פרטים והסברים
המציע המשתתף במכרז יכול לעיין בכל המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז ו/או  .1

אצל  -החוזה, לראות ולבדוק כל פרט הנחוץ ולקבל הסברים בקשר למכרז במשרדי עיריית ערד 

 08-9951703לאחר תיאום מראש, בטל'  12:00–8:00גב' יערה חסאר, בכל יום בין השעות 

 .www.arad.muni.il ובאתר האינטרנט העירוני

 רשימת הנספחים שעל המציע לצרף: .2

 חתום. –פרטים למכרז והוראות כלליות   -נספח א'  .א

 ערבות ביצוע. 1ערבות בנקאית למכרז ונספח ב'  –נספח ב'  .ב

 תצהיר קיום עסקאות עם גופים ציבוריים.    -נספח ג'  .ג

 העדר זיקה וניגוד עניינים. הצהרה על –נספח ד'  .ד

 תצהיר תשלום שכר מינימום וזכויות עובדים.  –נספח ה  .ה

 תצהיר העסקת עובדים זרים.  –נספח ו'  .ו

 .התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים  –נספח ז'  .ז

http://www.arad.muni.il/
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  הסכם התקשרות  –נספח ח'  .ח

 וחאישור קיום ביטוחים בתנאים שלא יפחתו מהמפורט בנספח הביט  -נספח ט'  .ט

 .תצהיר שמירת סודיות  –נספח י'  .י

 .על המציע לצרף הצעה מסודרת על נייר המכתבים שלו – הצעת מחיר  -נספח יא'  .יא

 שיפוץ מבנה. -משרד החינוך  -נוהל הגשת שטחים לאישור כבסיס לתכנון   -נספח יב'  .יב

 רד מש -ס קיים לרעידות אדמה "תמחור תכנון ניהול תיאום פיקוח שדרוג ביה -נספח יג'  .יג

 החינוך.

 
 הכנת ההצעה למכרז

העתקים זהים על הטפסים של המכרז  2 -על המציע להגיש הצעתו ושאר מסמכי המכרז ב .3

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 

ולחתום במקום המיועד לכך בכל מסמכי המכרז  התוכניות שצורפו למכרז )אם צורפו(

ולציין בכתב ברור את שמו, כתובתו, ואת  לרבות על נוסח החוזה המצורף למסמכי המכרז

 תאריך הגשת ההצעה, על המעטפה המיוחדת אשר נמסרה לו לשם כך על ידי עיריית ערד.

 
 שאלות והבהרות 

למזכירת ועדת  WORDמכרז תופנה ותועבר בכתב על גבי קובץ כל שאלה בנושא ה .1

עד לתאריך  yaara_h@arad.muni.ilהמכרזים הגב' יערה חסאר בעיריית ערד, בדוא"ל 

ימי עסקים, בצירוף העתק לכל  5. התשובה של העירייה תינתן בכתב תוך 14/04/2022

 המשתתפים במכרז. 

 
 מועד אחרון ואופן מסירת ההצעה למכרז

על המציע להמציא את הצעתו כאמור אך ורק במעטפה חתומה, שתומצא לו עם מסמכי  .2

, בצרוף המסמכים הנדרשים לרבות הקבלה בגין בלבדבמסירה ידנית המכרז, 

שת מסמכי המכרז בשני עותקים במעטפה סגורה לתיבת המכרזים שבלשכת רכי

הצעה שתגיע או תימסר לאחר  16:00שעה  01/05/2022מנכ"ל העירייה, עד לתאריך 

 שעה זו במועד האמור לא תתקבל.

 
 הגשת הצעה למכרז

הגשת ההצעה ע"י המציע פירושה כי המציע הבין את מהות העסקה שיהיה עליו להתקשר  .3

התאם למכרז וכי הבין את תנאיו ואת תנאי החוזה והנספחים והסכים להם ללא כל בה ב

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
יום  90מרכיביה, נספחיה וצירופיה למשך  כל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, .4

יום  90מהמועד האחרון הקבוע להגשת ההצעות. העירייה רשאית לבקש להאריכה למשך 

 נוספים והמציע חייב לעשות כן.
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 סטייה מתנאי המכרז
תהא הועדה רשאית  –מציע שיגיש הצעה שלא בהתאם לתנאי המכרז או בסטייה ממנו  .5

 לפסול הצעתו.

 הסתייגות
כל הסתייגות של המציע אשר לא באה לידי ביטוי כאמור לעיל ותרשם ע"ג ו/או בנוסף  .6

 להצעה תפסול את ההצעה.

 
 אישור ועדת מכרזים וראש העירייה .7

זכייה במכרז זה כפופה להמלצתה של ועדת המכרזים בעירייה ולאישורו של ראש העירייה  (א)

 ובלעדיהם אין כל תוקף לעסקה.

כפוף לחתימתם של מורשי החתימה בעירייה ובלעדיהם אין כל החוזה שייחתם עם הזוכה  (ב)

 תוקף לחוזה. 

 פי מכרז זה.  -האמור בסעיף זה מהווה תנאי יסודי לכל התקשרות על (ג)

ידי ראש העירייה, העירייה תשיב למציע את הערבות -היה וההתקשרות לא תאושר על (ד)

 ירייה.הבנקאית, ולמציע לא תהיינה טענות ו/או תביעות כלשהן כלפי הע

 
 מילוי ההצעה

 את ההצעה יש למלא  בשני עותקים כדלקמן: .8

התמורה " -( על המציע לרשום בהצעתו את התמורה המבוקשת על ידו עבור )להלן1) .א

 "(.המבוקשת

 ערך מוסף.-התמורה המבוקשת תכלול מס ( 2)   

שני עותקי ההצעה חייבים להיות זהים. במקרה של אי התאמה בסכומים הנקובים  .ב

האחד לעומת העותק האחר, יתוקנו הסכומים לפי העותק בו נקובים הסכומים  בעותק

 המיטיבים עם העירייה.

 
תיבות על שני עותקים של כל  –)א( על המציע לחתום חתימה מקורית מלאה או בראשי  .9

 נספח והכול כמפורט במסמכי מכרז זה.

החברה בתוספת חותמת יחתום רק מי שהוסמך לכך בתקנון  –אם המציע הוא תאגיד  )ב(

 התאגיד.

 עליו לציין זאת במפורש. –)א( אם המציע פועל כנאמן  .10

פי דרישת העירייה, יפרט הנאמן לעירייה בתצהיר בכתב את  זהות הנהנה  –מיד על  )ב(

 ואת סיווגו של הנהנה כ"עסק", "מוסד כספי", "מלכ"ר" וכו' לעניין החיוב במע"מ.

ות הנהנה וסיווגו כאמור לעיל, יחויב אישית בכל היה ולא פרט הנאמן את זה )ג(  

 פי הצעתו על כל חלקיה, נספחיה וצירופיה.-ההתחייבויות אותם התחייב כנאמן על

)א( למציע אסור לשנות בכל דרך שהיא כל פרט ו/או תנאי המופיעים בחוברת מכרז זו,  .11

חוברת זו, גבי המסמכים הכלולים ב-והוא חייב למלא את הצעתו ולהגישה אך ורק על

 לרבות החוזה.

ידי המציע בטופס ההצעה, בתנאי החוזה ובנספחיו ו/או כל -כל שינוי שיעשה כל )ב(

ידי תוספת בגוף המסמכים או במסמך נפרד או בכל דרך אחרת תביא לפסילת -הסתייגות על

 ההצעה.
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העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. והיא תחשב  .12

החלטתה ביכולתו של המציע כפי שנבחנה בעבודות קודמות או בהמלצות וכן בניסיון ב

 קודם שיש לעירייה עם המציע אם בעבר אם בהווה.

 
העירייה רשאית לדרוש עפ"י שיקול דעתה המוחלט מהזוכה במכרז הוכחה ליכולת ביצועית  .13

אמור רשאית ופיננסית בהיקף המתחייב לביצוע נשוא מכרז זה. בהעדרה של הוכחה כ

העירייה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי לפסול את ההצעה הזוכה ולהכתיר כהצעה הזוכה את 

 זו שבאה אחריה בעת פתיחת מעטפות המכרז.

 
אין העירייה מחויבת לחתום על הסכם עם נותן שירות הזוכה במידה ולא יעמוד לרשותה  .14

 התקציב המתאים לביצוע העבודה כאמור לעיל.

 
ימלא הצעתו בטופס כתב הכמויות והמחירים )מסמך ו'( לכל סעיפי ההצעה נותן שירות  .15

באופן שהסך הכל יבטא את מכפלת הכמויות במחירי היחידה כולם וסיכומן יהווה את 

 התמורה הנדרשת ע"י נותן שירות לביצוע העבודה בשלמות .

 
ות תהיה הבסיס להצעת נותן שירות יהיו מחירי היחידה בכתב הכמויות, השוואת ההצע .16

עפ"י המחירים הנומינליים כפי שמופיעים בהצעה בהעדר סיכום לסעיף, הסיכום לצורך 

השוואת ההצעות יהיה מכפלת מחיר היחידה בכמות. כאשר יעדרו מהצעת נותן שירות הן 

מחיר היחידה והן סיכום הסעיף, רשאית העירייה להבין ולקבוע כי המחיר בסעיף זה נכלל 

אחרים, על כן לא ימדד בנפרד. באם לא נאמר אחרת מחירי היחידה במחיריהם של סעיפים 

 אינם כוללים מע"מ.

 
העירייה רשאית לפסול הצעה כאשר מחירי היחידה אינם סבירים באופן שמונע לדעת    .17

העירייה הערכת ההצעה כדבעי. לעומת מהות ההצעה ותנאיה, או בשל חוסר התייחסות 

 לתנאי המכרז.

 

 ערבות למכרז

כל מציע חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית צמודת מדד )בנוסח המצ"ב  .18

( ותהיה בתוקף עד לתאריך ₪ 100,000) ₪אלף  מאהבנספח ב'(. הערבות תהא על סך של 

. הערבות תהיה חלק בלתי נפרד מההצעה ויש להגישה עד למועד הנקוב להגשת 01/08/2022

וצאות הכרוכות בהשגת הערבות. הרשות בידי עיריית ההצעות למכרז. המציע בלבד ישא בה

ימים נוספים והמציע יהיה חייב במקרה זה  90ערד לדרוש הארכת תוקף כל ערבות למשך 

להאריך תוקף הערבות. המציע בלבד יישא בהוצאות הכרוכות בהארכת הערבות כאמור. 

 מציע שלא ינהג כך תפסול העירייה את הצעתו.

רז תידחה או תיפסל, תשחרר העירייה את שטר הערבות מייד אם הצעתו של מציע למכ .א

ימים לאחר פתיחת ההצעות. אם  90עם ההודעה על דחיית הצעתו ולא יאוחר מאשר 

 הצעתו תתקבל תוסב הערבות ע"י הזוכה לערבות לקיום החוזה, כמפורט בחוזה.

 – משתתף שלא יצרף ערבות כאמור לעיל עד למועד האחרון הקבוע להגשת ההצעות .ב

 לא תדון ועדת המכרזים בהצעתו וזו תפסל על הסף.
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 הגשת ההצעה
הגשת ההצעה פירושה כי המציע הבין את מהות העסקה, הסכים לתנאיה וכי בטרם הגישה  .19

קיבל את מלוא המידע, בדק את כל הנתונים, הפרטים והעובדות, ולפיכך יהא מנוע 

תנאי כלשהו של המכרז על מפרטיו מלהעלות כל טענה כי לא ידע ו/או לא הבין פרט ו/או 

 ונספחיו.

הגשת הצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז על נספחיו, והכול  (א)

 בלא כל שינוי ו/או תוספת.

יום מהמועד  90הצעה שהוגשה, על כל נספחיה וצירופיה, תעמוד בתוקפה במשך  (ב)

 ביקשה את הארכתה. יום נוספים אם העירייה 90האחרון הקבוע להגשת ההצעות, או 

פי הוראות מכרז זה  -)א( ההצעה על כל נספחיה וצירופיה תוגש בשני עותקים, הכול על .20

 לרבות הקבלה בגין רכישת מסמכי המכרז.

)ב( העירייה רשאית לפסול הצעה ו/או לדרוש השלמות להצעה שחסרים בה פרטים ו/או 

 פי ההוראות המפורטות בחוברת מכרז זו.-שנעשתה שלא על

נוסף למסמכים הכלולים בחוברת מכרז זו על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים ב .21

 "(:צרופים" –)להלן 

 ערבות כמפורט בתנאי המכרז. (א)
 אם המציע הוא תאגיד: (ב)

 ידי רשם החברות.-תעודת התאגדות מאושרת על (1)
 ידי רשם החברות.-תזכיר ההתאגדות ותקנון התאגיד מאושרים על (2)
 חשבון  בעניינים הבאים:–או רואה דין -אישור מטעם עורך (3)

 ( שמות מנהלי התאגיד.3.1) 

( שמות מורשי החתימה של התאגיד אשר חתימתם מחייבת את התאגיד, 3.2)    
 לכל דבר ועניין.

 ( כתובת משרדו הרשום של התאגיד.3.3)    

  –אם המציע הוא שותפות  (ג)
 תעודה מאושרת של רישום השותפות אצל רשם השותפויות. (1)
 השותפות. הסכם (2)

יש להגיש את כל המסמכים הנ"ל יחד עם הצעתו של המציע ועם כל מסמכי המכרז.  (ד)
 תהא הועדה רשאית לפסלה. –הצעה שתוגש ללא כל המסמכים המבוקשים 

 
 הוראות הגשה

כל מסמכי המכרז על נספחיהם וצירופיהם כולל ערבות בנקאית והקבלה בגין רכישת  .22

 בלבדיונחו במעטפה אחת הנמסרת במסירה ידנית מסמכי המכרז יוגשו בשני עותקים ש

לתיבת המכרזים, אצל גב' יערה חסאר, לשכת מנכ"ל בעיריית ערד, לא יאוחר מן המועד 

 .לא תתקבל 16:00הצעה שתימסר לאחר השעה האחרון להגשת ההצעות. 

 
 הדיון בהצעה ואמות מידה להחלטה

העירייה בחשבון את קיומן של נתונים מבלי לפגוע באמור לעיל, במסגרת שיקוליה תביא  .23

 הנותנים לה את מיטב היתרונות הכלכליים.

 נקודות. 95ההצעה הזולה ביותר תקבל את הניקוד המקסימלי והוא יהווה  (א)

 נקודות בשל היותו תושב העיר. 5לתושב העיר ערד אשר יתמודד במכרז יינתנו  (ב)

 הנוספות לטובת תושב העיר.הנקודות  5במידה והצעות המחיר יהיו שוות יכריעו  (ג)
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הנקודות יטו את ההחלטה לטובת תושב העיר,  5במידה וההצעות לא יהיו שוות אך  (ד)

יהיה על התושב להשוות את הצעתו למחיר הנמוך ביותר כתנאי להכרזת הצעתו 

 כזוכה.

ככל שהתושב לא יצהיר טרם פתיחת המעטפות כי ישווה הצעתו כאמור, לא תוכרז  (ה)

 הצעתו כזוכה.

 ה כאמור הינה תנאי יסוד לקבלת תוספת הניקוד כאמור לעיל.הצהר (ו)

 בעת הדיון בהצעה רשאית העירייה להתחשב ביכולתו הכספית של המציע. (ז)

פי הוראות מכרז זה -העירייה רשאית לפסול כל הצעה שנעשתה ו/או שהושגה שלא על (ח)

 כולן או חלקן.

 
 היעדר חובה לקבל כל הצעה

 הצעה הנמוכה ביותר או הצעה כלשהי.אין העירייה מתחייבת לקבל את ה .24

העירייה רשאית לפסול הצעה כאשר הצעה סותרת  לעומת מהות ההצעה ותנאיה, או בשל  .25

 חוסר התייחסות לתנאי המכרז.

 
 חזרת מציע מהצעתו 

היה ובמהלך התקופה שבין המועד האחרון הקבוע להגשת ההצעות לבין המועד האחרון  .26

יע מהצעתו ו/או לא יעמוד בהתחייבויות הנובעות לתוקפה של הערבות, יחזור בו המצ

תהא העירייה רשאית  –הופעה לצורך חתימה על החוזה בנוסחו הסופי -ממנה, לרבות אי

לראות את ההצעה כבטלה מעיקרה ולבטל את החוזה, אם נחתם, תוך מתן הודעה בכתב 

 "(.ההודעה" –למציע )להלן 

ידי המציע  -לחלט  כל סכום ששולם עלתהא רשאית העירייה  –נשלחה ההודעה כאמור  .א

עד לתאריך מתן ההודעה, וזאת כפיצוי מוסכם על הצדדים, ולמציע לא תהיה כל טענה 

 ו/או תביעה כנגדה.

( לא יפגע בזכות העירייה לפעול ו/או לתבוע כל  סעד אחר 1חילוט כאמור בסעיף קטן ) .ב

 שיראה לה בהתאם לכל דין.

 החוזה
ז, הפרטים למכרז הנ"ל, לרבות כל הנספחים ונוסח החוזה ההזמנה להגשת הצעות למכר .27

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.

 החוזה ייחתם על ידי המציע בלבד. (א)

צמה את הזכות להכניס שינויים בחוזה שייחתם וזאת אם תיווכח העירייה שומרת לע (ב)

לדעת שהשתנו נתונים ו/או הובאו לידיעתה עובדות שלא היו ידועות לה בעת פרסומו 

 של מכרז.

 
 הצהרת המציע

 מגיש ההצעה: .28

 שם:_______________________ כתובת:_____________________

 מורשי החתימה  של החברה: .29

1______________________.  2______________________. 
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הנני מצהיר בזה בחתימת ידי כי קראתי את כל מסמכי המכרז המצורפים ושאינם מצורפים  .30

וכי נתוני המכרז ברורים לי בהחלט וכי הנני מעוניין ומסוגל לבצע את העבודה בתנאים 

 המפורטים במכרז ובמחירים שנקבתי בהצעת המחירים.

 

 ם אזכה בעבודה, איש הקשר מטעמי יהיה מר ________________ מצ"ב מסמכים.בא .31

 

 נותן השירות______________ שם החותם ______________

 

 חתימה וחותמת _________________
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  פרטים למכרז והוראות כלליות -נספח א' 

 עבור עיריית ערד מה )מהנדסים(דתכנון שדרוג בתי ספר קיימים לעמידה בפני רעידות א

למתן שירותי תכנון שדרוג בתי ספר קיימים לעמידה בפני רעידות  תהצעו עיריית ערד, מבקשת לקבל
 ן:להלכמפורט הכל אדמה, הכולל צוות יועצים, 

מדובר בפרויקטים ובהיקפים שונים העוסקים בנושא הנדון והמסגרת התקציבים הכוללת לביצוע  .1
 משוערת(.) ₪ 30,000,000 -עבורם הינה כ

, כל המבנים, 640227הפרויקטים שעומדים על הפרק הינם בית הספר תיכון צימנטבאום סמל מוסד  .2
 וכן מבנים נוספים שיתווספו בהמשך.

 
 פירוט שרותי תכנון חיזוק הבמבנים:

 תכנון %30דו"ח אבחון ובדיקות מבניות, קרקע ואנליטיות ראשוניות לרמת : 1שלב 
ד לצורך בירור מצב העמידות הקיים באופן מקורב, אך ריאליסטי ואומדן ביצוע בדיקה ברמה זו נוע

עלות ביצוע גס, כך שיהיו כלים למזמין לקבל החלטה מושכלת לגבי הצורך לביצוע שדרוג 
 ודרך/דרכים לביצועו. 

 
בשלב זה יבוצעו בדיקות מבניות, חישופי יסודות ורכיבים מבנים ובדיקות קרקע באתר ובמעבדה 
לצורך הבנת המצב המבני. שלב זה מהווה את הבסיס לקבלת החלטות לגבי המשך הטיפול וכבסיס 

תכנון כוללת )פירוט בנספחים א', ב  30%לשלב התכנון המפורט. עבודת התכנון הכלולה במסגרת 
 התמחור(: בנוהל 

 קבלה ולימוד התוכניות והחומר המתועד הקיים 

  מדידה 

   .30%תנאי הכרחי לאישור האבחון בשלב דו"ח יועץ קרקע.   

  .30%תנאי הכרחי לאישור האבחון בשלב חישוף יסודות ורכיבים מבניים עיקריים. 

 אי הכרחי תנח בדיקה ע"י מעבדה מבנית. "ביצוע סקירות שטח במבנה ע"י המתכנן המבני, ודו
 .30%לאישור האבחון בשלב 

  .30%תנאי הכרחי לאישור האבחון בשלב אומדן ראשוני גס לעלות מוערכת של הביצוע. 
 

 התכנון הנותרים %70והשלמת חומר למכרז וליווי הביצוע השלמת  דו"ח אבחון מפורט: 2שלב 

הכנת כתבי הסעיפים המפורטים בנוהל ותכלול בנוסף  12יכלול השלמת דוח אבחון מפורט לפי 
מבנה על כל מסמכיו עד  קכמויות, ליווי שוטף מול משרד החינוך לרבות הגשה והכנת תיק חיזו

תכנון על כל שלביו עד לכדי קבלת והשלמת ה ממשרד החינוךלביצוע השדרוג לקבלת הרשאה 
בעת הביצוע ומסירת הפרויקט וכל יועצים רלוונטיים שידרשו לצורך תכנון היתרים, ליווי 

 .הכל לפי נהלי משרד החינוך המעודכנים בנושא, כמפורט להלן, ביצועו וליוויו, הפרויקט

לקבלת היתרים לביצוע, לרבות: החיזוק ההצעה תכלול את עלות כל צוות היועצים הנדרש לתכנון  .3
וכל יועץ אחר שיידרש , אדריכל, יועץ קרקע, מעבדה לבדיקות מבניותמהנדס מבנים )מוביל עבודה( 

 לצורך ביצוע עבודה.

 
יועץ סיסמי המומחה לסקר אתר/גלישת מדרונות/קריעת פני שטח יתומחר בנפרד, במידת הצורך, 

, יש לצרף פרוט על צוות המתכננים הכולל שמות, לאחר אישור מראש של משרד החינוך לנושא
 ת קודמות.ניסיון ועבודו

 
תכולת עבודת היועצים מובאת באופן מופרט בנוהל תמחור תכנון לשדרוג מוסדות חינוך בפני 

 רעידת אדמה כפי שמופיע באתר משרד החינוך.
 

והתקנים הישראלים הרלוונטיים  יהיו ע"פ הנחיות ונוהל משרד החינוךהחיזוק  עבודות תכנון .4
נוהל שדרוג מבני בתי ספר מפני רעידות המפורטים תחת הכותרת :  כמפורט באתר משרד החינוך

 בקישורית הבאה:  אדמה



10 
 

ehalimVhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Pituach/BinuyVetiktuv/N

etfasimB.htm  .)ובכפוף לכל עדכון שיבוצע בעתיד ע"י משרד החינוך בנושא( 

 פירוט שרותי תכנון השיפוץ

העבודה תכלול עבודות תיכנון השיפוץ והחזרת המצב לקדמותו, המתכנן מתחייב לבצע עבודות אלו  .5
 בכפוף לשכ"ט עפ"י נוהלי משרד החינוך ועפ"י ההנחה שתינתן במכרז. 

 
תכנון אלו יכללו אדריכל, יועץ נגישות, יועץ בטיחות מורשה משרד החינוך וכן יועצי חשמל עבודות 

ותקשורת, בקרה, אינסטלציה, מיזוג אוויר, מעליות, בטיחות אש וכל יועץ אחר שיידרש לצורך 
 ביצוע העבודה.

 

  ₪ 30,000,000היקף כספי משוער : 
 /לאכןמצ"ב חומר       

 
 חומר נלווה לעיון במשרדנו, תלוי פרויקט      

 
 לאכן/ המחיר יכלול הכנת כתבי כמויות      

 מהנדסת העיר –איש קשר לפרטים נוספים : אדריכלית מרים אלחדד 
 

 
 שיש לעמוד בהם במצטבר )חובה(: תנאי סףלהלן פירוט 

ניסיון בתכנון הנדסי של שדרוג לרעידות אדמה מבני חינוך או מבני ציבור קיימים יש לעמוד  .א
 :להלן במצטברדרישות המפורטות ב

 10 )שנות ניסיון לפחות בשדרוג מבנים קיימים לרעידות אדמה )שנות ניסיון ברצף 

  ע על מבנים כאשר כל אחד מהם משתר 5ניסיון בתכנון הנדסי בתחום האמור, במינימום
 מ"ר. 1,500לפחות 

  למציע שנות ניסיון בתחום הנדרש. צבירת ניסיונו זה, נדרשת בעיריות, מועצות מקומיות
 או גופים ממשלתיים וציבורים אחרים.

 מחזור שנתי  .ב

  מלש"ח מינימום 6יידרש מחזור שנתי של מעל. 

 .אנשים 6מינימום המתכנן, במשרד מהנדסים מספר  .ג

 סיונם הספציפי.יהעוסקים בתחום ונ פירוט אנשים הצוות במשרדו 

 הכשרה מקצועית .ד

  הכשרה אקדמית בהנדסת בניין, לפחות תואר ראשון ממוסד מוכר עפ"י חוק המועצה
 חובה. –להשכלה גבוהה 

 תואר שני ושלישי מהווה יתרון. 

  חובה –רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בענף ההנדסה האזרחית. 

  לחוק המהנדסים והאדריכלים ענף הנדסה אזרחית  11רישיון בר תוקף עפ"י סעיף– 
 חובה  –מדור הנדסת מבנים בלבד 

 
 יש לצרף תעודות המעידות על ההשכלה.

 יש לצרף המלצות ופרטי קשר. .ה
 שומרת על זכותה לשוחח עם הממליצים, אך אינה מחויבת לעשות כן. העירייה

מסמכים/תעודות/המלצות אשר מאוששות העמידה בתנאי הסף. מודגש בזאת, כי יש לצרף  .ו
באם לא יצורפו האסמכתאות הללו לכלל התנאים המופיעים לעיל, המועמדות תיפסל על 

 הסף.

 והצגתעל ההצעה לכלול מסמך המתאר את מתווה העבודה המוצא, אופן ביצוע העבודה,  .ז
ע קבלת הזמנה, אנשי הצוות עקרוני מרג תהמקצועית. המסמך יפרט לו"ז פעילויו התפיסה

והיועצים המעורבים, )באופן שמי(, זמינות לביצוע מידי של העבודה, ואופן ביצוע הפיקוח 
 המוגבר הנדרש בפרויקט מסוג זה. 

 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Pituach/BinuyVetiktuv/NehalimVetfasimB.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Pituach/BinuyVetiktuv/NehalimVetfasimB.htm
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 תבחר את היועץ לפי שקלול קריטריוני האיכות שיכללו: העירייהלסיכום,  .ח

  שדרוגניסיונו בתחום זה, וכן ניסיון אנשי הצוות העוסקים בתחום 
 )יש לפרט באופן ספציפי את ניסיון כל אחד מאנשי הצוות(.

 יכולת המשרד לספק השירותים הנדרשים 
 )יש לספק מכתב מרו"ח על היקף מחזור השנתי בשנה קודמת(

 .)הסמכות והכשרה מקצועית אנשי הצוות העוסקים בתחום )יש לספק תעודות 

 .התאמה של הניסיון לפעילות הנדרשת במסמך האמור 

 וות דעת רלוונטית לתחום על היועץ )יש לצרף(.ח 

  תוכנית עבודה מפורטת ככל הניתן, עם התייחסות לתפיסה המקצועית, צוות וזמינות
 לתכנון ולפיקוח מוגבר. 

 הערות 

 מסגרת התקציב והתקופה כמצוין בגוף הבקשה הינה משוערת בלבד וללא כל התחייבות. -

 המחירים אינם כוללים מע"מ כחוק. -

 העבודה כפוץ לאישור הגורמים המוסמכים בעירייה. ביצוע -

 העירייה רשאית לנהל מו"מ עם מצעים. -

 העירייה רשאית להתקשר עם יותר ממציע אחד. -

 העבודה תבוצע רק לאחר קבלת הזמנה חתומה כדין. -

 אין העירייה המתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלקה או בכלל. -

 

 

 

 

 עיריית ערד אל: 

 אנו מבקשים הצעתכם עבור תכנון שדרוג בתי ספר קיימים לעמידה בפני רעידות אדמה בהתאם לקטגוריות
בכל קטגורית תכנון, בהתייחס לשתי העמודות שכה"ט המבוקש המופיעות בטבלה מטה, יש לציין מהו אחוז 

 'מבנה רגיל' ומבנה טרומי.

 מודגש בזאת כי, הסכום המופיע בטבלה הינו הסכום המקסימלי שניתן לדרוש.

 

  , בקישורית הנ"ל:1לקוח מאתר משרד החינוך 'נוהל תמחור' סעיף 

http://meyda.education.gov.il/files/Pituach/building/costing.pdf 

מסמך זה ולא יאוחר מיום ______ בשעה _____ ניתן לשלוח הצעה  את ההצעות יש להגיש בכתב ע"ג
 לתיבת המכרזים בלבד! המוצבת במשרד ______

 יש לצרף להצעה אישור ניהול ספרים ומס במקור בתוקף 

http://meyda.education.gov.il/files/Pituach/building/costing.pdf
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 ישמש לחוזים של בתי ספר בעתיד  :להלן טבלה שעל המציע למלא

קטגורית 
 תכנון

שטח כולל למבנים 
שאושר לתכנון 

בביה"ס שדרוג 
 קיים

שכ"ט למבנה 
רגיל באחוזים 

מתוך עלות 
 הפרויקט

שכ"ט 
למבנה 
 טרומי 

שכ"ט 
למבנה רגיל 

באחוזים 
הפרוייקט 

)הצעת 
 המציע(

שכ"ט 
למבנה 
טרומי 
)הצעת 
 המציע(

שכ"ט 
לתכנון 

 השיפוץ

      -עד -מ 

1 0 499 15% 11%    
2 500 999 13% 9%    
3 1000 1999 11% 8%    
4 2000 3999 9% 7%    
    6% 7% 10,000עד  4000 5
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 שתי העמודות 'מבנה רגיל' ומבנה טרומי. אמודגש בשנית כי, יש למל

 הסכום המופיע בטבלה הינה הסכום המקסימלי שניתן לדרוש.באופן שבו 

 

 הצהרה, הרינו להצהיר בזאת כי אין חשש לניגוד עניינים כלשהו בפרויקט זה.

 

 

 טלפון                                                   תאריך                                      שם החברה      

 

 

 איש קשר                                               סלולארי                                 חתומה וחותמת

 

 

 פרמטרים לניקוד הצעות מחיר

 60%   מחיר 

 15%  ניסיון כולל של הצוות

 15%   עבודות קודמות

 10%התרשמות הצוות המקצועי 
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 נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז -נספח ב' 

 

 ______________ שם הבנק

 ______________ סניף

 ______________ כתובת

 ______________ מספר טלפון

 ______________ מספר פקס

 לכבוד 

 עיריית ערד

                   ערבות בנקאית מספרהנדון: 

"(, אנו ערבים בזה כלפיכם, לסילוק כל המציע" –לבקשת המציע ________________ )להלן 
(, אשר תדרשו מאת המציע בקשר עם מכרז מס' ₪אלף  מאה )במילים  ₪ 100,000סכום עד לסך של 

המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם יהיה צמוד לעליה בלבד של מדד . סכום הערבות 22/2022
 "( בתנאי הצמדה שלהלן:המדד" –מפעם לפעם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן 

 בכתב ערבות זה יהיו למונחים שלהלן המשמעות שלצידם:

 .15/04/2022שהתפרסם בתאריך  03/2022מדד חודש  -"  המדד היסודי"

 לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו. המדד האחרון שפורסם קודם  -"  המדד החדש"

 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 

יהיו בסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום ההצמדה  שייווספו 
 הדרישה מחולק במדד היסודי. 

אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום 
 הערבות ללא כל הפרשי הצמדה.

)שבעה(  7כתב, תוך אנו מתחייבים בזאת לשלם לכם מדי פעם בפעם, לפי דרישתכם הראשונה ב
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 

מציע. במכתב למציע כלפיכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת ה
 הדרישה יצוין מהו הסכום הנדרש על ידכם.

 ועד בכלל. 01/08/2022עד ליום ערבות זו תהיה בתוקפה 

 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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 ערבות ביצוע - 1נספח ב'

 כתב ערבות חוזה מס' _______

 ______________ שם הבנק

 ______________ סניף

 ______________ כתובת

 ______________ מספר טלפון

 ______________ מספר פקס

 לכבוד 

 עיריית ערד

                   ערבות בנקאית מספרהנדון: 

, אנו ערבים בזה כלפיכם,  "(נותן השירות" –________________ )להלן  נותן השירותלבקשת 
(, אשר תדרשו מאת המציע בקשר ₪אלף  מאה)במילים  ₪ 000100,לסילוק כל סכום עד לסך של 

יהיה צמוד לעליה בלבד של מדד ל_________________. סכום הערבות  ________עם חוזה מס' 
 –המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן 

 "( בתנאי הצמדה שלהלן:המדד"

 משמעות שלצידם:בכתב ערבות זה יהיו למונחים שלהלן ה

 .15/04/2022שהתפרסם בתאריך  03/2022מדד חודש  -"  המדד היסודי"

 המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו.  -"  המדד החדש"

 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 

 במדד היסודי.  הדרישה מחולק

אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום 
 הערבות ללא כל הפרשי הצמדה.

)שבעה(  7אנו מתחייבים בזאת לשלם לכם מדי פעם בפעם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, תוך 
לסכום כולל שלא יעלה על הסכום ימים מיום קבלת דרישתכם בכתב, כל סכום שיידרש על ידכם, עד 

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.

 ועד בכלל.___________ עד יום ערבות זו תהיה בתוקפה מיום ___________ 

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לכתובת סניף הבנק המפורטת לעיל.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.

 

_____________                   ______________                         _____________ 

 ך                                     שם מלא                                 חתימה וחותמתתארי
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  1976-ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2הצהרה בדבר קיום הוראות סע'  -נספח ג' 

אני החתום מטה, מר/גב' _______________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ____________, לאחר 
תי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, שהוזהר

 מצהיר/ה בכתב כדלקמן:

אני הוסמכתי כדין על ידי __________________ )להלן: "המציע"( לחתום על תצהיר זה  .1

______________________________, )להלן: בתמיכה להצעה בהליך מכרז מס' 

 "ההליך"(.

גם בעל השליטה בו או חבר בני  –המציע, מי שנשלט על ידו, ואם המציע הוא חבר בני אדם  .2

 –כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח  –אדם אחר שבשליטת בעל השליטה בו )שליטה 

(, לא הורשע בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין 1968

בשנה שקדמה למועד הגשת ההצעה להליך; ואם  1991-תשנ"אוהבטחת תנאים הוגנים(, ה

ההרשעה האחרונה לא הייתה  –הורשע בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי אותו חוק 

 בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה להליך;

גם בעל השליטה  – המציע, לרבות חבר בני אדם שנשלט על ידו, ואם המציע הוא חבר בני אדם .3

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

גם חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט במתקשר  –שליטה מהותית 

(, לא הורשע בעבירה לפי חוק 1981-כמשמעותה בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א –)שליטה 

במועד הגשת  –, ואם הורשע בעבירה אחת לפי אותו חוק 1987-שכר מינימום, התשמ"ז

ת ממועד ההרשעה, אם הורשע בשתי עבירות או יותר ההצעה להליך חלפה שנה אחת לפחו

במועד הגשת ההצעה להליך חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה  –לפי אותו חוק 

 האחרונה.

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .4

 *שם נותן התצהיר: __________________  שם המשתתף: ___________________

 *מס' תעודת זהות: __________________  _______________מספר ח.פ. ______

 חתימת המשתתף: ________________

 

 *חתימת נותן התצהיר: _______________ 

 

 אישור  עו"ד

אני משמש כעורך הדין של _______________________, ח.פ. _______________ )להלן: 
_________________ ת.ז. ______________ הינו בעל (. הנני מאשר בזאת כי "המשתתף"

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

____ , לאחר הנני מאשר בזאת כי _______________________ נושא ת.ז. ___________
שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, 

 אישר את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם עליה.
     
       _________________ 
  חתימה + חותמת עוה"ד       
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 זה בנספח המיותרות האפשרויות מחיקת על להקפיד נא

 נספח ד' 

 

 תאריך: _________        לכבוד

 עיריית ערד

 א.ג.נ.,

 

 הנדון: הצהרה העדר ניגוד עניינים ובדבר קירבה/העדר קרבה לעובד 
 הרשות ו/או לחבר המועצה )יש למחוק את המיותר(

 
 הנני מצהיר בזאת כי עיריית ערד הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: 1

 חדש[ הקובע כדלקמן:א' )א( לפקודת העיריות ]נוסח  122סעיף  1.1
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 
בן זוג,  -בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה; לעניין זה, "קרוב" 

 הורה, בן או בת, אח או אחות."

)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  12כלל  1.2
 המקומיות הקובע: 

"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לעניין זה,  
חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו  -"חבר מועצה" 

 "()ב((.1)5-()ב( ו1)1ו"קרוב" בסעיף )ראה הגדרות "בעל שליטה" 

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

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

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  2
לי: בן זוג, הורה, בן או בת,  )מחק את המיותר( יש / איןבין חברי מועצת העירייה  2.1

 ואף לא סוכן או שותף.

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

 את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.

 זוג, שותף או סוכן העובד ברשות. –בן  )מחק את המיותר(לי  יש/ אין 2.3
 

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

שלא אעסוק בכל דרך שהיא במישרין או בעקיפין שתגרום לי להיות במצב של הנני מצהיר  4
 ניגוד עניינים מול העירייה.

כמו כן, הנני מתחייב להודיע לעירייה בלא דיחוי על כל עניין אשר נמצא בטיפולי אשר עלול  5
 להעמידני במצב של ניגוד עניינים .

ם ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכוני 6
 אמת.

 

 שם המשתתף: ___________________      חתימת המשתתף: __________________
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 ה  נספח

 

 נוסח תצהיר שכר מינימום וזכויות עובדים

 

 תצהיר

 

 בתצהיר זה מקום בו ההצעה מוגשת על ידי חברה:

 חדש(.כמשמעותו בפקודת מס הכנסה )נוסח  "תושב ישראל": 

)להלן: "חוק  1999 –לחוק החברות התשנ"ט  268כמשמעו בסעיף  "בעל שליטה":

 החברות"(.

 כמשמעותו בחוק החברות.  "נושא משרה":

 כמשמעו בחוק החברות. "בעל עניין":

 .1968כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח   "שליטה":

 .1987"חוק שכר מינימום"        חוק שכר מינימום, התשמ"ז 

אני הח"מ _________________ נושא ת.ז. ________________ , נושא במשרת 

)יש למלא את פרטי הגוף המציע(  _______________________ ח.פ.  -______________ ב

_______________  )להלן: "המציע"(, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא 

 ים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן:אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבוע

 

אני נותן תצהירי זה כחלק מההצעה ______________________ נשוא מכרז מס'  .1
. ____ 

 

המציע ממלא אחרי הוראות כל דין הנוגעות לתשלום שכר עובדיו לרבות לעניין תשלום  .2
 שכר מינימום והפרשות סוציאליות.

 

ו/או כל נושא משרה במציע, לא  אני הח"מ ו/או כל בעל שליטה ו/או כל בעל עניין .3
הורשענו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק שכר מינימום בשנתיים שקדמו למועד הגשת 

 הצעה  זו  עבור   העירייה.
 

 הנני מצהיר כי זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת. .4
 

_________________                                                   ______________________ 

 המצהיר                                                                              תאריך

 

 אישור

אני הח"מ, __________________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום 

________________ הופיע בפני מר _______________ נושא ת.ז. 

תיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה ______________ לאחר שהזהר

 צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפני על תצהירו זה.

                                      
__________________ 

 דין -חתימת  עורך                                            
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 ו' נספח 

 נוסח תצהיר העסקת עובדים זרים

 

 תצהיר

 

 בתצהיר זה מקום בו ההצעה מוגשת על ידי חברה:

 כמשמעותו בפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(. "תושב ישראל": 

)להלן: "חוק  1999 –לחוק החברות התשנ"ט  268כמשמעו בסעיף  "בעל שליטה":

 החברות"(.

 כמשמעותו בחוק החברות.  "נושא משרה":

 כמשמעו בחוק החברות. "בעל עניין":

 .1968כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח   "שליטה":

 "חוק עובדים זרים" חוק עובדים זרים ואסור העסקה שלא כדין )אבטחת תנאים                                     

 .1991הוגנים( התשנ"א 

 

אני הח"מ _________________ נושא ת.ז. ________________ , נושא במשרת 

)י ש למלא את פרטי הגוף המציע( _______________________  -_ ב_____________

ח.פ. _______________  )להלן: "המציע"(, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת 

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

 

 נשוא מכרז מס' ____ .אני נותן תצהירי זה כחלק מההצעה ____________________  .1
 

אני הח"מ ו/או כל בעל שליטה ו/או כל בעל עניין ו/או כל נושא משרה במציע, לא הורשענו  .2
בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים בשנתיים שקדמו למועד הגשת הצעה זו עבור  

 העירייה.
 

 הנני מצהיר כי זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת. .3
 

 

________________     _______________ 

 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 

 לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפני על תצהירו זה.צפוי 

                                                

                                        __________________ 
 ןדי –חתימת  עורך                                           
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 עובדים התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת –'  זנספח 

נותן שירות מתחייב לקיים בכל תקופת הסכם זה, לגבי העובדים שיועסקו על ידו, אחר האמור 
בהוראות כל דין ובכלל זה, בחוקי העבודה המפורטים להלן וכל חוק אחר רלוונטי גם אם לא הופיע 

ם ברשימה שלהלן, כפי שהם בעת חתימת החוזה ו/או כפי שישונו מעת לעת, לרבות חוקים חדשי
  שיחוקקו בתקופת ההתקשרות.

תנאי זה הינו מתנאי היסוד של ההתקשרות ואי עמידה בחוק כלשהו בתחום זה, יהווה הפרה יסודית 
 של ההסכם על כל המשתמע מכך.

 .1959 –חוק שרות התעסוקה, תשי"ט 

 .1959 –חוק שעות העבודה והמנוחה, תשי"א 

 .1976 –חוק דמי מחלה, תשל"ו 

 .1950 –תשי"א  חוק חופשה שנתית,

 .1954 –חוק עבודת נשים, תשי"ד 

 .1965 –חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשכ"ו 

 .1953 –חוק עבודת הנוער, תשי"ג 

 .1953 –חוק החניכות, תשי"ג 

 .1959 –חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה( תשי"א 

 .1958 –חוק הגנת השכר, תשי"ח 

 .1963 –חוק פיצויי פיטורין, תשכ"ג 

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

 .1987 –חוק שכר מינימום, התשמ"ז 

 .2008 –חוק פנסיה חובה 

המזמין יהיה זכאי בכל עת לקבל תלושי שכר ופרטים אחרים בדבר תנאי העבודה בהם מועסקים 
 עובדים אצל הספק וזאת כדי לוודא את ביצועו של סעיף זה.

       _____________           _______________                   _____________ 

 תאריך                                      שם מלא                            חתימה וחותמת

 

 אישור

אני הח"מ, __________________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום ________________ הופיע 

_ נושא ת.ז. ______________ לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר בפני מר ______________

 את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפני על תצהירו זה.

                                      

__________________ 

 דין –חתימת  עורך                                            
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 ' חוזה תכנון מס -נספח ח' 
 

 _______________________ביצוע עבודות : ל
 

 בשנת ______ שנערך ונחתם בערד ביום _____ לחודש _____
 
 

 עיריית ערד  בין :
 100ת.ד  המחנה הקדמי  
 89100ערד  
 "(העירייה)להלן: " 
 ;מצד אחד       

 
 

 ________________________________ לבין : 

 ________________________________ 

 ________________________________ 

 "(/המתכנןנותן השירות)להלן: " 
 

 ;מצד שני       
 
 

"( על פי המפורט השירותקבלת שירותי תכנון )להלן: "בוהעירייה מעוניינת  :הואיל
 ;"(תוכנית העבודהח א' להסכם זה )להלן: "פבתוכנית העבודה המצ"ב כנס

 
כהצעה  הוכרזה הצעתו( ו"העבודה")להלן  לביצוע העבודה הצעתוהגיש  מתכנןוה  :והואיל

 הזוכה;
 
 מצהיר, כי הוא בעל הכישורים, האמצעים וכוח האדם, וביכולתוונותן השירות  :והואיל  

ברמה גבוהה ובהתאם למצופה ולנדרש במסמכי המכרז לבצע את השירות הנדרש, 
 בכפוף להוראות חוזה זה;ו

 
והעירייה מעוניינת בקבלת שירותיו של המתכנן בהתאם להצהרותיו, והכל כפי   :והואיל

 שיפורט בהסכם זה להלן;
 
את השירות בהתאם לאמור בתוכנית  העירייהונותן השירות מעוניין לבצע עבור  :והואיל 

 ;העבודה
 
 ;ה זהוהצדדים מעוניינים להסדיר את זכויותיהם וחובותיהם במסגרת חוז  :והואיל 

 
 

 לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
 

 מבוא
 
 המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו . .1
כותרות הסעיפים בחוזה זה הינן לשם הנוחות בלבד והן לא תשמשנה בפירושו של חוזה זה או  .2

 תניה מתנותיו.
מקבל על עצמו לבצע את העבודה בכפוף לתנאים  לנותן השירות ונותן השירותהעיריה מוסרת  .3

 ולתוכניות המפורטים בחוזה.
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העיריה שומרת לעצמה את הזכות, להגדיל או להקטין היקף עבודות במסגרת הפרויקט  .4
בהתאם לאפשרות העומדת לה עפ"י דין בכל שלבי ביצוע העבודה לפי תנאי החוזה על נספחיו 

ייקבע  הטרחהמתחייב לפעול לפי הודעה ושכר  ותונותן השירלאחר הודעה בכתב ומראש, 
 בהתאם. 

 
מוותר מראש על כל תביעה או טענה כלפי העיריה אשר עלולה להיווצר, אם  נותן השירות .5

 תיווצר נגד העיריה בגין ההודעה הנ"ל.
 

 נציגי העירייה
 
ן: ' מרים אלחדד )להלאדראיש הקשר מטעם העירייה לביצוע הסכם זה הינו מהנדסת העיר ה .6

"(, והוא מוסמך ליתן הנחיות לנותן השירות בדבר אופן ביצוע השירות על פי נציג העירייה"
 הסכם זה, לשנות את תוכנית העבודה, לגרוע ממנה או להוסיף עליה, הכל על פי שיקול דעתו.

 
 התחייבויותיו של נותן השירות

 
צועיות, בנאמנות נותן השירות מתחייב לבצע את השירות בהתאם לתוכנית העבודה, המק .7

ובמיומנות מרבית, להשתמש בכל כישוריו, ידיעותיו, ניסיונו ומיומנותו לתועלת העירייה, והכל 
בהתאם להוראות כל דין ולשביעות רצונה המלאה של העירייה, תוך מגע הדוק ושיתוף פעולה 

אחר בכלל ההיבטים הקשורים למתן השירות. לשם כך ימלא נותן השירות  העירייהעם נציג 
בין שהן מפורטות בחוזה זה ובן שאינן מפורטות בו וימנע מלפעול  העירייהכל הוראות של נציג 

 ללא קבלת אישור מראש מאת נציג העירייה. 
 

נותן השירות מתחייב לפעול בהתאם להוראות והנחיות נציג העירייה, אולם מתן הנחיות  .8
שירות הניתן עלן ידו, ולא יצור כאמור לא יגרע מאחריותו המלאה של נותן השירות לטיב ה

 מעביד בינו לבין העירייה.-יחסי עובד
 

נותן השירות מצהיר, כי הוא עוסק מורשה ומנהל ספרים כחוק וכי הוא וכל המועסקים על ידו  .9
הינם בעלי הרישיונות, האישורים וההיתרים הנדרשים על פי הוראות חוזה זה והוראות כל דין 

 ה זה.לשם ביצוע השירות נשוא חוז
 

הוא מכיר  נותן השירות מצהיר, כי הוא בחן את אופי השירות הנדרש לביצוע על פי חוזה זה וכי .10
בקשר עם היקפו או  את התנאים והנסיבות הקשורים וכרוכים בו וכי לא תהיינה לו טענות

בקשר עם התמורה שתשולם לו על פי  ביצועו )לרבות כוח האדם והציוד הדרושים לשם כך( או
 זה.חוזה 

 
נותן השירות מצהיר, כי הוא בעל הכישורים, האמצעים והיכולת, לרבות כוח אדם מיומן, ציוד  .11

וכלים הדרושים לביצוע השירות, והוא מתחייב לבצעו בצורה מלאה ונאותה ברמה מקצועית 
 גבוהה ובהתאם לתנאים ולמועדים הקבועים בחוזה זה, בעצמו ובאמצעות עובדיו.

 
לאחר או  לבצע את העבודה בעצמו ובאמצעות עובדיו בלבד, ולא להסבנותן השירות מתחייב  .12

לאחרים את זכויותיו או חובותיו לפי חוזה זה, אלא אם קיבל על כך את הסכמת העירייה בכתב 
 .חתום ע"י מורשי החתימה כדין ומראש

 
, דומות נותן השירות מצהיר, כי עומדים לרשותו עובדים מקצועיים בעלי ניסיון בביצוע עבודות .13

ברמה מקצועית ובתנאים  וכי מספרם ורמתם מספיקים לקיום כל התחייבויות נותן שירות
 המפורטים בחוזה.

 
והתשלום בגינו יבוצעו  עבודה בפועלההסכם מסגרת בלבד, וביצוע  מהווהמובהר שחוזה זה  .14

 .והזמנת רכש כדין עפ"י הוראות צו התחלת העבודה
 

חודש בחודשו, או בכל מועד אחר לפי דרישת העירייה, דין יעביר לעירייה מידי  נותן השירות .15
וחשבון על התקדמות ביצוע העבודה, והמתכנן ימסור לעירייה כל הסבר שיידרש על ידו או 

 מטעמו.
 

נותן השירות מתחייב להימנע מלהציג מצגים ו/או להבטיח הבטחות ו/או ליטול התחייבויות  .16
 לכך מטעם נציג העירייה.אלא לאחר קבלת אישור בכתב  עירייהבשם ה

 
 נותן השירות מתחייב לייחד לצורך השירות שעות וימי עבודה לפי הנחיות נציג העירייה. .17
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נותן השירות מתחייב לדווח לעירייה, מיד וללא דיחוי, על כל עניין או נושא או התפתחות אשר  .18
יה ו/או אשר לגביהם יש לו עניין ואשר עלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם חובותיו לעירי

 קשורים למתן השירות ולעירייה יש עניין בהם.
 

השירות נמסר לביצועו של נותן השירות על בסיס כישוריו ויכולתו האישיים, ולפיכך לא יהיה  .19
 נותן השירות רשאי להסב את התחייבויותיו וזכויותיו על פי חוזה זה לאחר.

 

 התחייבויות העירייה
 
כנגד  השירות לנותןפי חוזה במלואן, תשלם העירייה  עלכל התחייבויותיו  למילוי בתמורה .20

 נספח א'(.)  .כמפורט בהצעתוהמצאת חשבונית מס כדין שכר 
 

 מובהר כי במידה וביצועו של חוזה זה ממומן ע"י גוף שלישי, כל ביצוע תשלום לנותן השירות .21
ימי  10"( תוך המוסד המממן" ע"י העירייה מותנה בקבלת כספים מהגורמים המממנים )להלן
מאישור החשבון ע"י הגורם  150עסקים מקבלת המימון מהגורם המממן ולא יאוחר משוטף + 

 המוסמך בעירייה.
 

לא יחרוג בביצוע העבודות מהעירייה יפעל בהתאם לצווי התחלת עבודה שיקבל  נותן השירות .22
ממורשי החתימה של ובכתב מהיקף האישור הכספי המופיע בהם, אלא אם קיבל אישור מראש 

 .העירייה
 

בגין עבודתו יוגשו לעירייה עפ"י הביצוע בפועל כחשבונות מצטברים  חשבונות נותן השירות .23
יום מיום אישור החשבון ע"י הגורם  80בשני עותקים וישולמו כדלקמן: חשבון חלקי שוטף+

הגורם המוסמך  יום מיום אישור החשבון ע"י 80המוסמך בעירייה, חשבון סופי  שוטף + 
 בעירייה.

 
כל חריגה מסה"כ ערכו של החוזה כאמור לעיל מחייבת לפני הביצוע גם קבלת הזמנות חתומות  .24

 הסכום בחוזה ואת החריגות. ערך כספי המכסה אתב עיריית ערדע"י בעלי זכות החתימה 
 חריגה כאמור שלא תאושר בדרך הנדרשת לא תשולם.

 
מהצעת נותן שירות ולהגדיל  50%קף הכספי של החוזה עד להקטין את ההי רשאיתעיריית ערד  .25

מערך ההצעה בכפוף להוראות תקנות העיריות )מכרזים(  50%החוזה עד  היקף כספי של
 .1987 התשמ"ח

 
התמורה בגין ביצוע העבודה כוללת את כל העלויות וההוצאות הכרוכות במתן כל השירותים  .26

ות שירותי מזכירות, שירותי מנהלה, השתתפות הנדרשים עפ"י החוזה וההזמנה הפרטנית, לרב
בישיבות, נסיעות וביטול זמן, איסוף נתונים, הכנת דיווחים, מסמכי התכנית ותיקי הגשה, 

 ישיבות ודיונים ככל שיידרשו וכיוצא באלה.
 

נותן בגין שירותי מלאה וסופית וכוללת  תמורה תהווההתמורה הכוללת הקבועה בסעיף זה  .27
 סיבה מכל לה שינוי או תוספתיהיה זכאי לכל  לא ונותן השירות התחייבויות  וקיום כל השירות

 לא תהיינה הגדלות ותוספות על תמורה זו. .שהיא
 

התמורה הכוללת תשולם לזוכה תהיה כמפורט לעיל, ללא קשר לעלות ולהוצאות שיהיו לנותן  .28
 השירות בפועל במתן השירותים הכלולים, בחוזה זה ובהזמנה הפרטנית.

 
פי חוזה זה, -עלביצוע כל שירותי התכנון  בעבוראת התמורה המלאה  הווההתמורה הכוללת ת .29

 הנדרשות הנלוותתכנית, על כל שלביה ועל כל ההוצאות  הכנתלשם  התכנוןניהול לרבות 
 עצמאיים שירותים ונותני העובדים ויתר הליבה, לרבות שכר הטרחה של צוות  להשלמתה

 .המטעמ
 

התמורה כוללת את כל העלויות וההוצאות הכרוכות בהכנת כל התכניות למען הסר ספק  .30
והמסמכים, לרבות הכנת כל תיקי ההגשה לוועדות הסטטוטוריות אשר יידרשו בשלביהם 
השונים עד לאישור התכנית למתן תוקף כלולים בתמורה המבוקשת ולא תשולם בעבורם כל 

 תמורה נוספת.
 

קבלת  החוקי וכנגד עורישב מוסף ערך מס יצורף הכוללת התמורה חשבון עללזוכה  תשלום לכל .31
 חשבונית מס כחוק. 
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לא יהיה זכאי להחזר הוצאות כלשהן לרבות התייקרויות וכדומה, והשכר שאושר  נותן השירות .32

בהזמנה הינו סופי ומוחלט למעט במקרה בו תינתן הודעה בכתב חתומה ע"י מורשי החתימה 
 בעירייה המודיעה על הגדלת העבודה והשכר בהתאמה.

 
 נוהלי עבודה

ל התקדמות ביצוע השירות ואופן ביצועו נותן השירות ימסור לנציג העירייה לפי דרישתו דו"ח ע .33
וכן ידאג לקבל הרשאה והנחיות לגבי המשך פעולותיו. נציג העירייה רשאי לדרוש כי הדו"חות 

 וההנחיות האמורי, או חלקם, ייערכו בכתב.
 

מבלי לגרוע מחובת נותן השירות לדווח על כל ההתקדמות, פעולה ובעיה הקשורים למתן  .34
רייה או מי מטעמו לבקר במשרדו של נותן השירות ו/או לדרוש לעיין השירות, רשאי נציג העי

בכל מסמך ודבר בקשר עם נותן השירות, ונותן השירות מתחייב לאפשר ולסייע לו ו/או לבאי 
 כוחו לבצע את הבדיקות בכל עת.

 
מוסכם ומוצהר בין הצדדים, כי הסכמתו אישורו של נציג העירייה אינם משחררים את נותן  .35

 ת מאחריותו המקצועית הבלעדית לשירותים הניתנים על ידו.השירו
 

נציג העירייה יהיה רשאי מנימוקים סבירים לדרוש החלפת עובד של נותן השירות העוסק במתן  .36
 השירות, ונותן השירות מתחייב להיענות לדרישתו.

 
 תוקף ההסכם

 ____________ . חודשים, למן  יום  ________ וכלה ביום __ -תוקפו של הסכם זה הוא ל .37
 

 יום לכל הפחות. 45העירייה תהא רשאית להפסיק את החוזה בהתראה מוקדמת בכתב של  .38
 

כדי לגרוע מזכויות הצדדים לבטל חוזה זה במקרה של הפרתו היסודית  ,לעיל אין באמור בסעיף .39
 .1970 –על ידי מי מהם, בהתאם להוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה( התשל"א 

 
 זכויות יוצרים 

 
מתן בכל התוכניות, ההצעות וכל חומר אחר, בין שהועלה על הכתב ובין שלא, אשר קשור  .40

השירות, יהיו בבעלות העירייה ואין נותן השירות רשאי לעשות בהם שימוש כלשהו או 
 להעתיקם או למוסרם לאחר, אלא לצורכי קיום התחייבויותיו על פי חוזה זה.

 
 זיקה ניגוד עניינים והעדר

מיד וללא כל דיחוי על כל נושא אשר לגביו יש לו ו/או  לעירייהמתחייב להודיע  נותן השירות .41
 יכול להיות לו עניין אישי ו/או העלול ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו. 

 
מתחייב להודיע ללקוח, ללא דיחוי, על כל זיקה שיש לו ו/או מי מטעמו עם  נותן השירות .42

 עובדי/מנהלי/נציגי/נבחרי העירייה.
 

למלא ולחתום על שאלון ניגוד עניינים המצ"ב כנספח ב' להסכם  נותן השירותכמו כן, מתחייב  .43
 .זה

 
 סודיות

יע לידיעתו או לידיו מאשר, כי ידוע לו שבמהלך מתן השירותים עשויים להג נותן השירות .44
מסמכים או מידע, בין בכתב ובין בעל פה, בנוגע לעירייה או בנוגע לכל גורם מעורב אחר, לרבות 

 בנוגע לנציגיה, לעובדיה, לעסקיה, לנכסיה, להתחייבויותיה.
 

מתחייב לשמור על סודיות מלאה ולא לגלות לכל צד שלישי, את המידע אשר יגיע  נותן השירות .45
לך מתן השירותים מכל מקור שהוא, בין במישרין ובין בעקיפין, ולא להשתמש לידיעתו במה

במידע שהגיע לידיעתו תוך כדי מתן השירותים לכל מטרה שהיא, למעט לצורכי הסכם זה. כן 
ולחתום על תצהיר שמירת  לא לפרסם את המידע ברבים בכל דרך שהיא נותן השירותמתחייב 

 נספח י'. סודיות המצ"ב
 

מצהיר כי ידוע לו כי המידע שיגיע לידיו יכול להיות מידע סודי כאמור בסעיפים  שירותנותן ה  .46
 .1977 –לחוק העונשין, התשל"ז  119, 118
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למען הסר ספק מובהר בזאת כי חובת הסודיות כאמור תחול גם על גילוי המידע על ידי כל מי  .47

אחר, אלא אם גילוי המידע , לרבות מי מטעמו, וכל גורם מעורב נותן השירותשמועסק מטעם 
 הכרחי לצורך קידום התכנית.

 
חובת הסודיות הנזכרת בסעיף זה חלה הן בתקופת ההסכם דנן והן לאחר תום מתן השירותים  .48

 מכל סיבה שהיא.
 

 אחריות וביטוח 
 

נותן השירות יהיה אחראי באופן בלעדי לכל נזק )בין לגוף ובין לרכוש( ו/או הפסד ו/או הוצאה  .49
כל גורם שהוא במהלך ביצוע השירות על ידו או כתוצאה מביצועו, והוא מתחייב שיגרמו ל

לפצות ללא דיחוי את המועצה בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה מכל מין וסוג שיגרמו 
לעירייה ו/או לצד שלישי עקב כך. נותן השירות יוציא על חשבונות פוליסת ביטוח להבטחת 

 אחריותו האמורה.
 

ת פוטר את העירייה ו/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשירותה מכל אחריות לכל נותן השירו .50
 אבדן או נזק כאמור לעיל.

 
, ישפה נותן השירות את העירייה בגין כל הוצאה או תשלום לעילמבלי לגרוע מכלליות האמור  .51

 שתידרש העירייה לשלם בקשר עם או בגין כל נזק שיגרם למאן דהוא בקשר עם פעולות ו/או
מעביד עם המועצה, והנובעים באופן -מחדלי נותן השירות  ו/או עקב טענה בקשר ליחסי עובד

 ישיר או עקיף ממתן השירות.
 

העירייה רשאית לנכות כל סכום שהיא שילמה או חויבה לשלמו בגין תביעה כאמור, מכל סכם  .52
טחת תשלום שיגיע לנותן השירות ממנה, וכן תהא העירייה זכאית לעכב כל סכום כזה להב

 כנ"ל, בכל מקרה בו העירייה תהא צפויה לשלם דמי נזק לצד שלישי כלשהו.
 

מבלי לפגוע באחריות נותן השירות על פי הסכם זה ועל פי כל דין, ממועד תחילת מתן השירותים  .53
ולמשך כל תקופת ההתקשרות )לרבות כל הארכה שלה(, מתחייב נותן השירות לערוך ולקיים 
על חשבונו בחברת ביטוח מורשת כחוק לעריכת ביטוחים בישראל, את הביטוחים המפורטים 

המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי  'ה כנספחמסומן  -קיום ביטוחים בטופס האישור על 
"(, ולעניין ביטוח אחריות מקצועית כל עוד עלולה אישור קיום ביטוחיםנפרד ממנו )להלן: "

 להיות לנותן השירות אחריות על פי דין.
 

 :הבאים מתחייב נותן השירות לכלול את התנאיםבכל הפוליסות הנזכרות  .54
 :העירייה או/ו השירות נותן – הינו בפוליסות" המבוטח" שם 54.1
ת בת ו/או וחברתאגידים עירוניים ו/או  לרבות :הכיסוי הביטוחי"העירייה" לעניין  54.2

 עובדים של הנ"ל.
את העירייה בגין ו/או בקשר עם מעשה או  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי מורחב לשפות 54.3

 .ומי מטעמו  נותן השירותמחדל של 
 האחריות כמעביד האת העירייה היה ותוטל עלי שפותמורחב לבידים ביטוח חבות מע 54.4

 .נותן השירותלנזקים בגין תאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע שיגרמו לעובדי 
את העירייה בגין ו/או בקשר עם הפרת חובה  ביטוח אחריות מקצועית מורחב לשפות 54.5

 .ומי מטעמו נותן השירותמקצועית של 
ממועד התחלת מתן לא יאוחר תאריך רטרואקטיבי יכלול  –ביטוח אחריות מקצועית  54.6

 . לעירייההמקצועיים  שירותיםה
, אולם אין בביטול החריג כדי לגרוע מחובות חריג רשלנות רבתי לא יחול בפוליסות 54.7

 המבוטח וזכויות המבטח על פי חוק.
בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי ביטוח בפוליסות, סכום השתתפות עצמית  54.8

 . ₪ 100,000נובעים מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך ה
 .ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי העירייה, למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון 54.9

 רשתימסהביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ו/או לשנוי תנאיהם לרעה, אלא לאחר  54.10
 60מכתב רשום, בע"י נותן השירות ו/או חברת הביטוח מטעמו, הודעה בכתב, לעירייה 

 .יום לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש
 כלשהי בדרך מגביל או מקטין או המפקיע( כזה יש אם) נותן השירות בפוליסות סעיף כל 54.11

 וכלפי העירייה כלפי יופעל לא אחר ביטוח קיים כאשר  נותן השירות מבטחי אחריות את
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 המזכה", ראשוני ביטוח" הוא ל"הנ הפוליסות פי על הביטוח  העירייה ולגבי, מבטחיה
 העירייה בביטוחי השתתפות זכות ללא, תנאיו לפי המגיע השיפוי במלוא העירייה את

 להשתתף העירייה ממבטחי תביעה זכות נותן השירות של הביטוח לחברת שתהיה מבלי
, ספק הסר למען. 1981-א"תשמ הביטוח חוזה לחוק 59 בסעיף כאמור החיוב בנטל

 . מבטחיה וכלפי העירייה כלפי כפל ביטוח של טענה על מוותרת  נותן השירות מבטחת
יקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל ה 54.12

 התקפות במועד התחלת הביטוח  ביטוח
 

ה על ללא כל דרישה מצד העירייה, נותן השירות מתחייב להמציא לידי עירייה עם החתימ .55
הסכם זה, את אישור הביטוח כשהוא חתום על ידי מבטחו. נותן השירות מצהיר כי ידוע לו כי 
המצאת אישור הביטוח כשהוא חתום על ידי המבטח הינו תנאי מתלה ומקדמי למתן 
השירותים על ידו, ואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו של נותן השירות על פי הסכם 

 מתחייב, יום לפני מועד תום תקופת ביטוחי נותן השירות 14-ין. לא יאוחר מ זה ו/או על פי כל ד
 תוקפו הארכת בגין לעיל כאמור הביטוח אישור את העירייה בידי להפקיד נותן השירות

 .ביטוח לערוך התחייב בה התקופה כל ולמשך ביטוח תקופת מידי, נוספות ביטוח לתקופות
 

מוסכם כי קביעת גבולות האחריות ואו היקף הכיסוי הביטוחי כמפורט באישור עריכת  .56
הביטוחים הינה בבחינת דרישת מינימום המוטלת על נותן השירות שאינה פוטרת אותו ממלוא 
חבותו לפי הסכם זה. על נותן השירות לבחון את חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות 

היר ומאשר בזאת כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי בהתאם. נותן השירות מצ
העירייה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או היקף הכיסוי הביטוחי 

 שהוצא על ידו. 
 

העירייה רשאית, אך לא חייבת, לבדוק את אישור הביטוח שיומצא על ידי נותן השירות כאמור  .57
מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה שיידרשו על מנת להתאים  לעיל, ונותן השירות

את הביטוחים נשוא אישור הביטוח להתחייבויותיו על פי הסכם זה. נותן השירות מצהיר כי 
זכויות העירייה לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינה מטילה על העירייה 

אחריות לגבי הביטוחים נשוא אישור הביטוח, טיבם, היקפם, ו/או מי מטעמה כל חובה ו/או כל 
ותוקפם, או לגבי היעדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על נותן השירות על 
פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, 

 לאו. בין אם נבדק אישור הביטוחים ובין אם
 

נותן השירות מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים, לשלם את דמי הביטוח במלואם  .58
ובמועדם ולחדשם מעת לעת לפי הצורך ולא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע 
את תוקף הביטוחים. יודגש, כי נותן השירות יישא בכל מקרה בסכומי ההשתתפויות העצמיות 

 ותן השירות.הנקובים בביטוחי נ
 

מובהר כי, אין בעריכת הביטוחים על ידי נותן השירות כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא  .59
מהתחייבויותיו בהתאם להסכם זה או כדי לשחרר את נותן השירות מחובתו לשפות ו/או 
לפצות את העירייה בגין כל נזק שנותן השירות אחראי לו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין. 

לום תגמולי ביטוח כלשהם לא יהיה בהם אלא כדי להפחית מסכום השיפוי ו/או הפיצוי לו תש
 יהיו זכאים העירייה ו/או מי מטעמה בגין נזק או הפסד.

 
נותן השירות פוטר את העירייה ו/או מי מטעמה מאחריות לכל אובדן ו/או נזק לרכוש המובא  .60

ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או  על ידו ו/או מי מטעמו והמשמש לצורך מתן השירות,
תביעה כלפי העירייה ו/או מי מטעמה בגין אובדן ו/או נזק כאמור; הפטור כאמור לא יחול 

 לטובת אדם שגרם נזק בזדון.
 

 
 נותן שירות –יחסי מזמין 

למען הס ספק מובהר בזה, כי נותן השירות מצבע את השירות עבור העירייה כנותן שירות  .61
 עצמאי.

 
וסכם בין הצדדים, כי בין העירייה לבין נותן השירות ו/או עובד אחר שיועסק על ידי נותן מ .62

 השירות בהסכמת העירייה במתן השירות, לא מתקיימים, לכל דבר ועניין, יחסי עובד ומעביד.
 

נותן השירות מצהיר, כי ידוע לו שהעירייה לא תנכה מהתמורה האמורה לעיל סכומים כלשהם  .63
נסה במקור(, ולא תעביר מכספיה סכומים כלשהם למען הבטחת זכויות )למעט מס הכ



27 
 

סוציאליות לנותן השירות, לרבות תשלומים למוסד לביטוח לאומי או לביטוח סוציאלי או 
 לביטוח פנסיוני או לביטוח אחר .

 
מעביד בינו לבין העירייה, והיה מנוע  –נותן השירות יהיה מנוע מלטעון לקיומם של יחסי עובד  .64

מעביד  –מלדרוש מן העירייה זכויות כלשהן שיסודן בטענה לכאורה לקיומם של יחסי עובד 
 בינו לבין העירייה.

 

אם למרות כל האמור לעיל יקבע מסיבה כלשהי, על ידי גורם כלשהו, כי חרף האמור בחוזה זה,  .65
שירות, ולמרות כוונת הצדדים שהיחסים ביניהם יהיו יחסים שבין מזמין עבודה לבין נותן 

מעביד, אזי יהיו שכרו ברוטו וכל יתר תנאי ההעסקה –היחסים שבין הצדדים הינם יחסי עובד 
שלנותן השירות בהתאם למקובל  בעירייה בגין עובד בהשכלתו של נותן השירות בדרגה 
המתאימה על פי הסכמי השכר הנהוגים בעירייה. חישוב השכר כאמור יתבצע למפרע, מיום 

 חוזה זה, וכל החיובים הזיכויים הנובעים מן האמור יקוזזו הדדית.תחילת תוקפו של 
 

אם תידרש העירייה לשלם למאן דהוא סכום כלשהו בקשר עם השירותים הניתנים על פי הסכם  .66
 בגין התשלום ו/או ההוצאה.את העירייה זה, מעבר לסכום המפורט לעיל, ישפה נותן השירות 

 
, לא יעסיק נערים אלא בהתאם להוראות ותן השרותיםנקבלן / המתכנן/ נותן השרות, להלן  .67

 ( ו/או כל דין אחר להעסקת נוער.1953 –חוק עבודות נוער, )התשי"ג 
 

 33איסורים הקבועים בסעיפים ה מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לא יעבור נותן שירות על .68
הוראות החוק האמורות יובהר שהפרת  א' לחוק עבודות נוער, אשר נוסחם יפורט להלן. 33ו 

 מהווה גם הפרת הסכם זה, על כל המשתמע מכך.
 

"העבודה מסכנת )תיקון:תשל"ב, תשנ"ח(:  לחוק עבודות נוער קובע לאמור 33סעיף  .א
 –המעביד נער באחד מאלה 

א', שעניינן  11או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף  12או  11בניגוד להוראות סעיפים  .ב
 בדיקות רפואיות.

, 25, או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף 24-ו 22, 21, 20בניגוד להוראות סעיפים  .ג
 שעניינן שעות עבודה ומנוחה.

, לרבות הוראות 4א' או 2, 2בניגוד להוראות היתר שניתן לפי חוק זה ושלא לפי סעיפים  .ד
עבודה  בעניין קביעת מספר מרבי של שעות עבודה, מנוחה שבועית, הפסקות בעבודה או

 בלילה.
לחוק העונשין הסעיפים דלעיל  2)א'(  61מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף  –דינו 

 .הוכנסו לחוזי עיריית ערד לפי דרישה מפורשת של תיקון בחוק
 

 נותן שירותאחריות 
העירייה לעניין סעיפי האחריות השיפוי והבטוח בחוזה זה משמעם : עיריית ערד ו/או  .69

תאגידים עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם 
 ו/או עובדיהם 

 
 , ביטוח ונוהל טיפול בהליכים משפטיםאחריות לנזק

 כללי
לשפות את העירייה  מיד לדרישתה הראשונה בכתב, בגין כל נותן שירות מתחייב לפצות ו/או  .70

נזק ו/או כל חיוב כספי ו/או כל תשלום ו/או הוצאה שיחולו על העירייה  ו/או שהעירייה תהיה 
נותן חייבת לשאת בהם אף שטרם נשאה בהם בפועל, מחמת כל מעשה ו/או מחדל הקשורים ב

ביצוע העבודות. כל סכום שיגיע כאמור לעיל ו/או במורשיו ו/או בעובדיו ו/או באופן  שירות
שא הפרשי ריבית  הצמדה על פי החוק, מעת דרישתו על ידי י, ינותן שירותמאת  עירייהל

 העירייה מנותן שירות ועד תאריך התשלום בפועל. 
 

 מבלי לגרוע מכלליות האמור יחולו ההוראות הבאות במצורף ובמצטבר. .71
 

לרכוש,  שיגרם למתקנים הקיימים או לכל אדם, בין לגוף וביןיהיה אחראי לכל נזק נותן שירות  .72
בקשר עם ביצוע והבאים מטעמו  שיגרם להם כתוצאה ממעשה או מחדל של נותן שירות

העבודות והוא מתחייב לפצותם ו/או את יורשיהם ו/או התלויים בהם וכן את העירייה מיד עם 
 דרישתם הראשונה.

ל נזק לגוף או לרכוש שיגרם לעובדיו, קבלני משנה מטעמו יהיה אחראי בלעדית לכנותן שירות  .73
ועובדיהם, ולכל מי מטעמו, בקשר עם ביצוע העבודה, והוא פוטר את העירייה ו/או כל אדם 

 הנמצא בשרותה מכל אחריות לכל נזק כאמור.
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אחריות  מתחייב לפצות את העירייה ו/או מעובדיה ו/או כל הפועל מטעמה בגין כלנותן שירות  .74

לשלם בגין מקרה שהאחריות לגביו מוטלת  תחויבתוטל עליהם ו/או כל סכום שתידרש ו/או ש
מכוח האמור לעיל, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד ו/או על הבאים מטעמו  על נותן שירות

 וזאת על פי דרישתם הראשונה בכתב.
 

 נזק לגוף ולרכוש
ו/או לעירייה  מושייגרו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה נותן שירות יהא אחראי לכל נזק  .75

לרכוש ו/או לאדם, לרבות לעובדיו, למועסקיו, קבלני משנה, עובדיהם, מועסקיהם ו/או לצד 
גורם כל או ו/מקרה אסון מעשה ו/או מחדל ו/או מחמת כל )לרבות בעלי חיים( שהו שלישי כל

בשלמות מצד נותן ההסכם אי ביצוע ם ו/או אי ביצוע ההסכאו ו/הסכם האחר הקשור בביצוע 
ו/או בשל אי קיום  או שכירי קבלני המשנהו/או מצד שכיריו ו/או קבלני משנה שיעסיק ו/שירות 

, בין אם הדבר כרוך ברשלנות ובין אם הוראות כל דין ו/או הסכם זה ו/או הוראות העירייה
או הוצאה מייד עם דרישה ראשונה ו/או אובדן ו/או הפסד ו/לשלם פיצויים בגין הנזק ו ,לאו

בקשר עם כל  ןתוגש נגדאשר על חשבונו הוא בגין כל תביעה העירייה ולפצות את מאת העירייה 
ו/או אי ביצוע ו/או אי ביצוע כתוצאה מביצוע  מושייגרו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה נזק 

 .העבודות הכלולות בהסכםבשלמות של 
 

ל בכל הנוגע לביצוע העבודה או כי לא היה ליקוי בביצוע העבודה טען נותן שירות שלא התרש .76
 עליו נטל ההוכחה. –או כי הוא פטור מאחריות לליקוי או לנזק שנגרם בעטיו 

 
 דין.על פי זכות כלפי נותן שירות שאינה מוקנית לו  ג'אין באמור בסעיף זה להקנות לצד  .77
 

 פגיעה בזכויות קנייניות
, דומהאת העירייה בגין כל תביעה, דרישה, הליך, נזק, היטל וכנותן שירות יפצה וישפה  .78

פטנטים, מדגמים, סימני מסחר, זכויות יוצרים, ידע, הליך קנייניות, הנובעים מפגיעה בזכויות 
סודי או זכויות דומות, במהלך השימוש בציוד ובחומרים שיסופקו על ידי נותן שירות לצורך 

 .הפרויקטביצוע 
 

 שיפוי
מתחייב נותן שירות לפצות ולשפות את  ,סעיף זהעל פי ע בשאר התחייבויותיו מבלי לפגו .79

פקודת הנזיקין )נוסח חדש(, כפי שתתוקן מזמן לזמן או על פי  , לרבותבגין כל תביעההעירייה 
 .כל חוק אחרעל פי כל חוק שיבוא במקומה, או על פי 

 
בגין כל סכום שתחויב העירייה ת יהיה נותן שירות חייב לפצות ולשפות אבנוסף לאמור לעיל,  .80

בפועל את הסכום העירייה  םלשלמו מחמת הנזקים האמורים לעיל, קודם ששילהעירייה 
מכל סכום שיגיע כאמור זכאי לנכות סכום תהא העירייה לשאת בו וכן  וב בו ו/או עלייתחיהש

אחר כלשהו לשלם פיצויים ו/או תשלום  ץאלייובכל מקרה שהעירייה מהעירייה לנותן שירות 
לשלם כל תשלום נותן שירות מתחייב  –כאמור ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה נזק לבקשר 

בהן בקשר  נשא ו/או צריך לשאת הפרשי הצמדה וריבית והוצאות שהעירייה בתוספתכאמור 
 .עורך דין והכנת עדים ומומחיםושכ"ט לרבות הוצאות , לכך

 
פי הסכם זה או על פי עירייה למהסעדים האחרים העומדים לאין האמור בסעיף זה בא לגרוע  .81

 כל דין.
 

סעיף זה על על פי העירייה להבטחת תשלום הסכומים שנותן שירות יצטרך לשפות בהם את  .82
לנכות או לעכב מהסכומים המגיעים או שיגיעו לנותן שירות על פי העירייה , רשאי תתי סעיפיו

הסיכון וההוצאות הכספיות, וזאת על פי חוות דעת הסכם זה, סכומים בשיעור זהה להיקף 
 .העירייההמשפטי של  היועצ

 
לחלט את הערבות לביצוע במלואה או בחלקה  תרשאיהעירייה ו/או מי שהוסמך לכך על ידה,  .83

בסעיף בגין הנזקים שפורטו העירייה ללא כל תנאי וללא כל דרישה להוכחת נזק, להבטחת פיצוי 
 .זה

 
כי העירייה ו/או המהנדס ו/או מנהל הפרויקט ו/או מי מטעמם לא יישאו  מוסכם ומוצהר בזה, .84

באחריות כלשהי כלפי נותן שירות בגין מעשה ו/או מחדל כלשהם של מי מהמתכננים ו/או מודד 
 ו/או של בעלי חוזה אחרים עם העירייה ו/או המהנדס ו/או מנהל הפרויקט ו/או מי מטעמם.
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כל אישור אשר ניתן ו/או אשר יינתן לנותן שירות על ידי למען הסר ספק, מובהר כי אין ב .85
לרבות, אישור תוכניות,  –העירייה ו/או המהנדס ו/או מנהל הפרויקט ו/או מי מטעמם 

מפרטים, סיום שלב משלבי הביצוע, אישור חשבונות, אישורים במסגרת פעולות רישוי, אישור 
לא יהיה בו כדי להטיל  –וכיוצא באלה זהות קבלני המשנה, קבלנים, יצרנים, חומרים, ציוד 

אחריות כלשהי על העירייה ו/או המהנדס ו/או מנהל הפרויקט ו/או מי מטעמם ו/או כדי לשחרר 
 את נותן שירות מאחריותו ו/או לגרוע מאחריותו לפי הסכם זה ו/או לפי הוראות כל דין.   

 
ע מתוקפן של התחייבויות נותן מובהר כי אין בסיומו של הסכם זה, מכל סיבה שהיא, כדי לגרו .86

 זה.שירות ו/או אחריותו לפי פרק 
 

 סעדים ותרופות 
היה ומתן השירות על ידי נותן השירות היה לקוי, חסר, רשלני או בלתי מקצועי, לפי שיקול  .87

דעתו של נציג העירייה, או שנותן השירות לא קיים אחר הוראותיו, תהא העירייה רשאית 
ימים ובה פורטו  7של חוזה זה, ובלבד שנתנה על כך התראה בת להביא לביטולו  המידי 

טענותיה ודרישותיה באשר לאופן מנתן השירות והטעון תיקון לא תוקן באופן מלא לשביעות 
 הימים האמורים. 7רצונה במהלך 

 
ההפרה פעם נוספת, תהא העירייה רשאית להביא לביטולו המידי של חוזה זה, בלא מתן  בוצעה .88

 הודעה מוקדמת.התראה או 
 

או לא קיים התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו לפי החוזה למרות שהוזהר  נותן השירותהפר  .89
לנותן כדין תהיה העיריה רשאית לבטל את החוזה, כולו או מקצתו, על ידי הודעה בכתב 

ולקזז את כל ההוצאות והנזקים הממשיים שנגרמו לה עקב הפרת או אי קיום כאמור  השירות
או שיגיעו לו בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל תהא  לנותן השירותמהסכומים המגיעים 

כל סעד משפטי אחר לרבות צו מניעה, צו עשה וצווי  נותן השירותהעיריה זכאית לקבל נגד 
 ביניים.

 
ת האמור לעיל, פעל נותן השירות באופן שאינו עומד בדרישות הדין או מבלי לגרוע מכלליו .90

באופן שיש בו כדי לסכן את שלום הציבור, יראו בכך הפרה יסודית של חוזה זה, והעירייה תהא 
לנותן ניתנת )למעט ס"ק ג'(  להלןרשאית להורות בתנאי שבכל מקרה מן המקרים המתוארים 

על ביטולו המידי של ימים והמתכנן לא עשה כן, 30ור תוך אזהרה בכתב לתקן את הפיג השירות
 חוזה זה .

 
מבלי לגרוע מזכויותיה על פי החוזה או הדין, תהיה העיריה רשאית בכל שלב משלבי ביצוע  .91

העבודה להפסיקה כולה או מקצתה, לבטל את החוזה כולו או מקצתו, על ידי הודעה בכתב, 
 בכל אחד מהמקרים המפורטים מטה:

 לא התחיל בעבודה או לא סיימה, במועד שנקבע בחוזה. נותן השירותאם  .א
 מביצוע העבודה.לדעת העירייה הסתלק  נותן השירותאם  .ב
 נפטר. נותן השירות .ג
הוגשה בקשה למינוי כונס נכסים )זמני או קבוע( להכרזתו  נותן השירותנגד  .ד

, תיקים כפושט רגל, למינוי מפרק )זמני או קבוע או אם הוגשה בקשה לאיחוד
 ימים. 60הקפאת הליכים או הסדר פשרה וזו לא סולקה תוך 

 .נותן השירותאם יוטל צו עיקול על נכס מנכסיו של  .ה
 

לנותן השירות היה והעירייה תבטל את החוזה או חלק ממנו מכל סיבה שהיא, לא ישולם  .92
וצאות תשלום נוסף כלשהו לאחר מועד הביטול טרם יקבעו כל סכומי הנזקים, התשלומים וה

המגיעים לעירייה בגין ביטול כאמור על פי הוראות החוזה ו/או על פי כל דין. סכומי הוצאות 
. והיה אם סכום הוצאות לנותן השירותהביטול כאמור ינוכו על ידי העירייה מכל תשלום המגיע 

נותן עם סיום העבודות, ישלם לנותן השירות הביטול של העירייה יעלה על הסכום המגיע 
 לעירייה, מיד עם דרישתה הראשונה, את סכום היתרה.ות השיר

 
הודע לעירייה על ביטול החוזה, תהא העירייה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, להשלים את  .93

ביצועו של השירות שבוטל על ידה או להעסיק עובדים או קבלנים עצמאיים לביצוע השירות 
את המחיר מנותן השירות ו לגבות אלנותן השירות ם להם מתוך הכספים המגיעים לולש

 ששילמה לעובדים או לקבלנים בגין העבודות.
 

נותן השירות  העירייה תהיה רשאית לקזז, לעכב או לחלט כל סכום המגיע או שיגיע לה מאת .94
נותן מכוח חוזה זה בכל אחד מהמקרים בהם הפר לנותן השירות כנגד כל סכום המגיע ממנה 

חייבויות שנטל על עצמו על פי החוזה לרבות, אך לא רק, אי התחייבות כלשהי מההתהשירות 
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מילוי אחר דרישת העירייה לביצוע תיקון כלשהו, ו/או תשלום ביתר בגין ביצוע השירות אשר 
לאחר התשלום בגינו הסתבר כי אינו עומד בדרישות העירייה  כמפורט בחוזה זה או מכל סיבה 

 אחרת, בין שהסכום קצוב ובין שאיננו.
 

ען הסר ספק מובהר, כי קיזוז זה היינו תרופה מיידית ואוטומטית העומדת לרשות העירייה, למ .95
כל זכות להמשיך ולהפר את החוזה ואיננו מונע לנותן השירות אולם השימוש בה איננו מקנה 

 מהעירייה להשתמש באמצעים אחרים העומדים לרשותה במקרה של הפרת החוזה.
 

 ערבות ביצוע
 100,000סך לביצוע החוזה בעפ"י הנוסח המצ"ב, ערבות בנקאית  ימסור לעירייהנותן השירות  .96

 ימים לאחר המועד במשוער לסיום העבודה.  90( עד ₪)מאה אלף  ₪
 

ערבות הביצוע תהיה אוטונומית, של בנק ישראלי לטובת העירייה וצמודת מדד מיום חתימת  .97
 החוזה למשך תקופת החוזה בתוספת שלושה חודשים. 

 
יפר נותן השירות סכם על הצדדים כי בנוסף לכל הזכויות החוקיות האחרות, במידה ומו .98

פי החוזה תהא העירייה זכאית לחלט את סכום הערבות, כולו -התחייבות מהתחייבויותיו על
או חלקו. הערבות תשמש כבטחון לקיום ומילוי מדוייק של כל הוראות החוזה. מבלי לפגוע 

 הערבות להבטחת ולכיסוי של:בכלליות האמור לעיל תשמש 
כל נזק או הפסד העלול להיגרם לעירייה עקב או בקשר עם כל הפרה או אי מילוי תנאי  .א

 כלשהו מתנאי חוזה זה.
שהעירייה עלולה להוציא או לשלם או נותן השירות כל ההוצאות והתשלומים הקשורים ל .ב

 להתחייב בהם בקשר עם חוזה זה.
אית לגבות את סכום הערבות, כולו או מקצתו, בפעם בכל מקרה כאמור תהא העירייה רש .ג

אחת או במספר פעמים, ולהיפרע מתוכו לגבי הנזקים, ההפסדים, ההוצאות והתשלומים 
 כאמור.

 
להשלים מיד נותן השירות השתמשה העירייה בזכותה לחלט את הערבות או את חלקה, חייב  .99

 את סכום הערבות לסכום המקורי.
 

תהיה העירייה רשאית  –ימים מיום שחולטה הערבות  3בתוך רות נותן השיאם לא עשה כן  .100
 לבטל את החוזה על פי שיקול דעתה.

 
מתחייב להאריך את הערבות הבנקאית למשך נותן השירות במידה ותוארך תקופת החוזה,  .101

רשאית העירייה לממש את הערבות, כולה או נותן השירות תקופת ההארכה. לא עשה כן 
 מקצתה.

 
שיקול דעתה לדרוש מנותן  שאית לפיעיריית ערד רסיום הערבות הבנקאית,  לקראת מועד .102

במידה ומסתמן פיגור בביצוע  שירות מעת לעת הארכת הערבות הבנקאית לתקופות נוספות,
זכאית לחלט את  העירייהוארכת, תהיה מ העבודה. לא מסר נותן שירות לעירייה ערבות

 רות.הערבות שבידה ללא מתן כל התראה לנותן שי
  

 זכויות  הסבת
נותן השירות אינו רשאי להסב לאחר חוזה זה או כל חלק ממנו ואינו רשאי להעביר או למסור  .103

 לאחר כל זכות או חובה על פי חוזה זה לא בהסכמת העירייה מראש ובכתב.
 

הסכמתה או אישורה של העירייה לשירות אינם משחררים את נותן השירות מאחריותו  .104
 והבלעדית.המקצועית 

 
מוסכם בזה על ידי הצדדים כי העירייה תהא רשאית להמחות ולהעביר את חובותיה  .105

 וזכויותיה כלפי נותן השירות, לפי הסכם זה, לכל אדם או גרוף אחר, כפי שתמצא לנכון. 
 

ניתנה הודעה בכתב לנותן השירות על העברת הזכויות והחובות לאדם או גוף כאמור, יחולו,  .106
עד שייקבע בהודעה, כל זכויות וחובות העירייה כלפי נותן השירות על אותו החל מאותו מו

 אדם או גוף וזכויות וחובות נותן השירות יחולו בהתאמה כלפי אותו אדם או גוף כאמור.
 

 שונות
לעירייה נותנה הזכות להאריך את תוקפו של הסכם זה בתקופה נוספת על פי שיקול דעתה  .107

 הבלעדי.
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משנהו על הפרת הוראה מהוראות חוזה זה לא יחשב הוויתור כוויתור ויתר אחר הצדדים ל .108
על כל הפרה שלאחר מכן של אותה הוראה או הוראה אחרת. כל ויתור אורכה או הנחה מטעם 

 אחד הצדדים לא יהיו תקפים אלא אם נעשו ונחתמו על ידי אותו צד.
 

 לא יחול על חוזה זה. 1974 –חוזה קבלנות התשל"ד  קלחו 5סעיף  .109
 

למען הסר ספק אין באמור בהסכם זה כדי להקנות זכות מכל מן וסוג שהוא אלא לצדדים  .110
 בהסכם זה.

 
 אישור החוזה ותקפו

חוזה זה תקפו מותנה בכך, כי יתמלאו לגביו הוראות כל דין ובעיקר שתהיה לגבי כל הוצאה  .111
אם  מהוצאות על פי החוזה הקצבה, אם בתקציבה השוטף והמאושר כדין של העירייה,

בהתבסס על תקציב בלתי רגיל אשר אושר על ידי המועצה ושר הפנים או כל הפועל מטעמו 
 מכח אצילת סמכויות על פי דין.

 
 מקום שיפוט

מוסכם על ידי הצדדים כי לבית המשפט המוסמך בבאר שבע, לפי הענין, תהא סמכות ייחודית  .112
 ה.לדון בכל תובענה אשר תתגלע בין הצדדים בכל הכרוך בחוזה ז

 
 הודעות

כל הודעה שצד אחד צריך לתת לצד שני לפי חוזה זה, תינתן בכתב לפי הכתובת של הצד השני  .113
מסר למשרדו של הצד השני. הודעה שנשלחה בדואר רשום, דינה  כדין יהמפורטת בחוזה או ת

 שעות מזמן מסירתה בדואר. 72ודעה שנמסרה ביד כעבור 
 
 

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום

 
 
 

_______________________   _______________________ 
 מתכנן          עיריית ערד             
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 נספח ט'

 אישור לקיום ביטוחים
 ( מהנדסים ואדריכלים)  

 

 
  

 הנפקת האישור:תאריך   אישור קיום ביטוחים

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו בתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

 הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
 מבקש האישור מעמד העסקה אופי המבוטח מבקש האישור

ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹעיריית ערד ו/או תאגידים 
עירוניים ו/או חברות בנות 

 ועובדים של הנ"ל.

 שם
 
 

 

 שירותים☒

 אספקת מוצרים☐

 אחזקה☐

 שדרוג תכנון אחר :  ☐
 קיימים ספר בתי

 רעידות בפני לעמידה
ו/או שירותים  אדמה
 נלווים

 

 שירותים מזמין☒

 מוצרים מזמין☐

 זכיין☐

 משנה קבלני☐

 _________________ אחר☐

 ת.ז./ח.פ.
____________ 

 ת.ז./ח.פ.
 

 מען
 

 , ערד 6הפלמ"ח 

 מען
 

 כיסויים
 הביטוח סוג

לפי  חלוקה
אחריות  גבולות
 סכומיאו 

 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ סכום 
 ביטוח

כיסויים נוספים בתוקף וביטול 
 חריגים 

 מטבע סכום יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

 כלפי אחריות
 שלישי צד

 ביט 
______ 

 אחריות צולבת  302  ₪ 1,000,000  
 שיפוי הרחב 304
 קבלנים וקבלני משנה  307

 מבקש לטובת תחלוף על ויתור 093
 . האישור

 "להמלתביעות  315
 נוסף מבוטח האישור מבקש 318
 ראשוניות 328
 רכוש מבקש האישור יחשב כצד ג  329

 אחריות
 מעבידים

 ביט 
______ 

 ויתור על תחלוף מבקש האישור  093  ₪     20,000,000  
 מבוטח נוסף היה ויחשב כמעבידם  319
 ראשוניות  328

 אחריות
 מקצועית

        
 
 
 
. ת

 : רטרו
 

_____ 

 
 
 
 
 
 
 
 

8,000,000 ₪  
 
 

 מסמכים אובדן 301
 אחריות צולבת  302
 שיפוי הרחב 304

ויתור על תחלוף לטובת מבקש  093
 האישור 

 עובדים  יושר ואי מרמה 325
 ביטוח מקרה עקב/שיהוי  עיכוב 327
 ראשוניות 328
 .חודשים   6 גילוי תקופת 332

פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך 
 (*:ג'הרשימה המפורטת בנספח 

 שירותי פיקוח 085יועצים / מתכננים                                     038
 אדריכל/ מהנדס/ הנדסאי 040

 ביטול/שינוי הפוליסה *
 האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום  60ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי

 בדבר השינוי או הביטול.
 חתימת האישור

 המבטח:
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 תצהיר שמירת סודיות -נספח י' 

 

אני הח"מ, _________________ ת.ז. ___________עובד________________ מצהיר ומתחייב בזה, 

 "(:העירייהכלפי עיריית ערד    )להלן: 

לשמור בסוד, לא להעביר, להודיע, למסור, לגלות או להביא לידיעת כל אדם, בין במישרין ובין בעקיפין,  .א

עירייה ובין לאחר מכן, כל ידיעה שתגיע ן השירות למתבין בתמורה ובין שלא בתמורה, בין בתקופת 

אלי בקשר עם או עקב ביצוע הסכם זה לביצוע השירותים המוסכמים, או בתוקף עבודתי תוך כדי 

תקופת ביצוע ההסכם, לפניה או לאחר מכן, לרבות כל נושא הקשור למדיניות, לקביעת מדיניות, מחקר, 

 ים, מסמכים וכל מידע שנודע לי עליו והקשור להסכם זה.תהליכים, תחשיבים, נתונים, דוחות כספי

ידוע לי כי המציע כהגדרתו בהסכם זה מתחייב לשמור על סודיות כלפי עיריית ערד, וכי אי מילוי  .ב

 התחייבותי לסודיות כאמור עלולה לגרום לו לנזקים, כמו גם לעירייה.

 והתקנות שמכוחו. 1981 –ידועות לי חובת שמירת הסודיות מכוח הגנת הפרטיות, התשמ"א  .ג

לחוק העונשין,  118כן ידוע לי כי אי מילוי התחייבותי עפ"י האמור לעיל, מהווה עבירה לפי סעיף  .ד

 .1977 –התשל"ז 

 התחייבותי זו ניתנת בהביני את תוכנה, והסכמתי לכתוב בה. .ה

ל מידע התחייבות זו תמשיך לחול אף לאחר תום תקופת ההסכם האמור. התחייבות זו לא תחול ע .ו

 שהוא בבחינת נחלת הכלל.

 

 חתימת 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.

                                                

                                         __________________ 

 דין –חתימת  עורך                                            

 
 
 


