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 כרכור -מועצה מקומית פרדס חנה 

 35/2021מכרז פומבי מס' 

 כרכור -ביצוע עבודות באמצעות כלי צמ"ה ברחבי המועצה המקומית פרדס חנה 

 תקציר מהות ותנאי המכרז

ביצוע עבודות באמצעות כלי ל( מזמינה בזאת הצעות ו/או "המזמין" המועצה""כרכור )להלן: -מועצה מקומית פרדס חנה
 "(.שירותיםה" ו/או "העבודות)להלן: "הכול כמפורט במסמכי המכרז , חבי המועצה צמ"ה בר

 
לא יחל  הקבלן ,ובכל מקרה ,מעת לעת ,תפעיל את ההסכם בהתאם לצרכיה מועצההינו מכרז מסגרת ומשכך ה מכרז זה

 ע"י נציג המועצה. אלא רק לאחר קבלת הזמנה חתומה בהתאם לדין ,לבצע עבודה לפי הסכם זה

ם ע"י מורשי הסכהחודשים החל ממועד חתימת  12לבין הקבלן הזוכה יהיה לתקופה של מועצה סכם שיחתם בין ההה
תקופות בנות  4המועצה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להאריך את תקופת ההסכם למשך  .החתימה מטעם המועצה

 60נה על יל תקופות ההתקשרות לא תעלובלבד שסך כ ,ן )להלן: "תקופות האופציה"( או חלק מה/ו כ"א חודשים 12
 חודשים.

יהיה הזוכה אחראי על נושאי בטיחות  ,בנוסף .וככזה יהיה אחראי על מכלול העבודות ,הזוכה במכרז ישמש כקבלן 
 המטלות והעבודות הקבועות בחוזה המצורף ,ויבצע את התפקידים ,עבודות ועל התיאום בין עובדיו השונים שיועסקו בו

 .ולהוראות המועצה הזוכה במכרז יבצע את העבודות בהתאם להנחיות .למכרז זה

לשנה )לא כולל מע"מ(. ₪  500,000 -אומדן המועצה המשוער לביצוע כלל העבודות הנדרשות במסגרת מכרז זה הינו כ 
לעיל אין באמור לעיל להוות התחייבות המועצה כלשהיא לביצוע עבודות בהיקף כספי כלשהיא. כמו כן, אין האמור 

 נתון זה הינו אינדקטיבי בלבד.להוות היקף התקשרות שנתי מרבי למכרז זה. 

 "(, ניתן לרכושמסמכי המכרזאת תנאי המכרז, המסמכים הנלווים וכן נוסח ההסכם שהזוכה יידרש לחתום עליו )להלן: "
, בין 'ה-'א רכור, בימיםכ-, פרדס חנה20ש"ח שלא יוחזרו, במחלקת גזברות במועצה, דרך הבנים  1,000בעבור סך של 

 . ניתן לשלם במזומן או בשיק או בהעברה בנקאית.077-9779779.  טלפון לבירורים: 15:30 - 8:30השעות 
 

יית על המציע לצרף להצעתו, בנוסף לכל מסמכי המכרז, ערבות בנקאית בלתי מותנית וניתנת לגבייה ללא כל תנאי עפ"י פנ
. הערבות תוארך 01/04/2022(. הערבות תעמוד בתוקפה עד ליום פים שקלים חדשיםת אל)עשר₪  10,000בסך של המועצה 

 ים זוכה/ים.נ/קבלןימים כ"א ככל ויימשך הליך המכרז, עד לבחירת  30לתקופות נוספות בנות 
 

את ההצעה )בשני עותקים(, בצרוף כל מסמכי המכרז הנדרשים, חתומים ע"י המציע, יש להגיש במעטפה סגורה, ללא 

" בלבד. את המעטפה יש להגיש פיזית לתיבת 35/2021פומבי מס' מסגרת מכרז מני זיהוי חיצוניים, עליה יצוין "סי

  .12:00עד השעה  2022/01/03אשר בבניין המועצה, לא יאוחר מיום  גזברותהמכרזים במחלקת 

 !הצעות שלא תוגשנה במועד לא תתקבלנה
 

 פיזית. אין להגיש הצעות בכל דרך אחרת למעט הגשה 
 הוראות מפורטות נוספות מצויות במסמכי המכרז.
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 הזמנה להציע הצעות
 

"( מזמינה בזאת קבלנים העומדים בדרישות הסף של המכרז, להגיש המועצה)להלן: " מועצה מקומית פרדס חנה כרכור
עבודות", כמפורט ירותים" ו/או "ההש" -אשר יקראו להלן המועצה, לביצוע עבודות באמצעות כלי צמ"ה ברחבי הצעות 

 במסמכי המכרז ובנספחיו. 

 מבוא .1

הציע ל קבלנים העומדים בתנאי הסף למכרז,מזמינה בזה "(, המועצהכרכור )להלן: " - המועצה המקומית פרדס חנה

ר הנדרש לביצוען, על מנת להכשיוהציוד הנלווה לרבות אספקת הציוד באמצעות כלי צמ"ה, לביצוע עבודות  הצעות

 המועצה.  רחביבוק ויישור השטח ומילוי לפי הצורך את השטח לייעודו: חפירה, היד

 רכישת המכרז .2

כרכור, פרדס חנה ב 20דרך הבנים  ,מועצההגזברות בבמשרדי  09.12.2021ם את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיו

ניתן לשלם במזומן או בשיק או . 077-9779779, טלפון לבירורים בנושא רכישת המכרז: 15:30עד  08:30בשעות 

 לא ניתן לשלם בכרטיס אשראי. בהעברה בנקאית.

 עבור הרכישה והשתתפות במכרז הינו כדלקמן:סכום ה

 1,000הגשת הצעה במכרז, סכום ההשתתפות במכרז הינו  בגין .₪  

  מובהר כי רכישת המכרז כמפורט לעיל, הינה תנאי להגשת הצעה.        

ום בגין מסמכי המכרז לא יושב למשתתף בשום מקרה לרבות במקרה של ביטול המכרז מובהר בזאת כי התשל

 מכל סיבה שהיא. 

 עיון במסמכי המכרז .3

, ובאתר המועצה הגזברותבמשרדי ניתן לעיין ללא תשלום בתנאי המכרז קודם לרכישתו,   202112.09. החל מיום
  karkur.muni.il/bids-hanna-https://www.pardes/בכתובת: 

 

 מציעים סיור .4

 באחריות המציע לערוך את כל הבדיקות הנדרשות לצורך הגשת הצעתו למכרז.  לא ייערך סיור מציעים.
 

 ערבות המכרז .5

סכום בהתאם להצעתו, בעל המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית על שמו, להבטחת קיום התחייבויותיו 
תהא ניתנת למימוש אשר חדשים( כמפורט בתנאים הכללים של המכרז, אלפים שקלים  עשרת)במילים: ₪  10,000

 כולל(.) 2022/04/01 ליום די בכל עת עם דרישתה הראשונה של המועצה. הערבות תעמוד בתוקף עדימ
משכות הליכי המכרז, עד לקבלת החלטה סופית לפי דרישת המועצה, תוארך הערבות מעבר למועד האמור, עקב הת

 בדבר הזכייה במכרז זה.

 הגשת ההצעות .6

לתיבת המכרזים  12:00שעה עד ה 2022/01/03 את ההצעות בהתאם לתנאי המכרז יש למסור במסירה ידנית עד ליום
, חנה כרכורפרדס  20ברחוב דרך הבנים ( או דוא"ל לשלוח בדואר אין) במועצה המקומית גזברותבאגף הנמצאת 

מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל . "35/2021פומבי מס' : "מכרז במעטפה סגורה עליה יירשם
 יפסלו ולא יכללו במניין מסמכי המכרז שידונו על ידי ועדת המכרזים.

 שאלות / הבהרות בנושא המכרז: ;הקשר למכרז  איש .7

 למכרז הקשר איש
 

 דוא"ל: ,077-9779797טלפון: , מכרזים' מח מנהל, נבו אייל - הינוהקשר למכרז  איש 7.1

 karkur.muni.il-hanna-ne.eyal@pardes. 
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ליתן, בכתב, ואך ורק בכתב, פרטים בקשר  מועצההגורם היחיד המוסמך מטעם ה הינו למכרז הקשר איש 7.2

 עם הליך המכרז.

 הבהרות בנושא המכרז /שאלות 

", לאיש הקשר WORD"  בפורמטיש להפנות באמצעות הדוא"ל בלבד,  המכרז בנושא והבהרותשאלות  7.3

 . 12:00 בשעה 19.12.2021 ליום עדהמצוין לעיל )ואליו בלבד(,  

 . כך על חוזר במייל אישור ולקבלאיש הקשר  לידיבאחריות המציע לוודא ששאלותיו הגיעו בשלמותן  7.4

להשיב על שאלות שהגיעו לאחר המועד האחרון במידה והן בעלות משקל  זכותה על שומרת ההמועצ 7.5

 להשיב עליהן.  צדיקיםושיקולי יעילות מ

בפנייתו בכתב בדוא"ל יציין המציע את שם המכרז ומספרו וכן את פרטיו המלאים שלו, לרבות שם  מלא,  7.6

במכרז אליו  נספחה/המסמךאו /ומספר הסעיף לגבי כל שאלה יצוין שם התאגיד, טלפון וכתובת דוא"ל. 

 היא מתייחסת.

 ושינויים תיקונים, עדכונים, הבהרות וכןלנכון להשיב עליהן  הלשאלות שהוגשו ושמצא המועצהתשובות  7.7

, להגיש יש אותם המכרז ממסמכי חלק ויהוו המועצה, באתר סבבים מספר או אחד בסבב, פורסמוי במכרז

 . הנוספים המכרז מסמכי כל עם ביחד, חתומים כשהם

 .  והעדכונים התשובות בדבר האינטרנט באתר שוטף באופן להתעדכן המציעים באחריות 7.8

את תנאי  לשנות או המועצה את לחייב כדי"פ או בטלפון, בע שיימסרו הבהרה, נתון, פרט כל של בכוחו אין 7.9

אתר האינטרנט שלו ו/או ב מועצהשנמסרו בכתב ואשר פורסמו על ידי ה ועדכוניםרק תשובות  המכרז.

 . המועצהשנמסרו בכתב, מחייבות את 

 תנאי סף .8

 המצטברים המפורטים התנאים כלעל  ההצעה הגשת במועד בעצמם העונים מציעים רק להשתתף רשאים במכרז

 שאינם הצעה או מציע .עצמו במציע להתקיים צריכים ולניסיונו למציע המתייחסים סף תנאי .להלן זה בפרק

 !יפסלו - התנאים לבכ עומדים

  .רשאים להגיש הצעות מציעים שהינם יחידים /תאגידים הרשומים כדין בישראל

  :בכל התנאים המצטברים שלהלן , נכון למועד האחרון להגשת הצעות,על המשתתפים, לעמוד
 

שקדמו למועד האחרון להגשת השנים  6מתוך  4 -ב העבודה הנ"ללמציע ניסיון בתחום העבודות נשוא  8.1

  לא חייב ברצף(.לא כולל מע"מ, בשנה ) 300,000בהיקף כספי של לפחות  צעות במכרז.הה

השנים הנדרשות לעמידה בתנאי סף זה  2כאחת מתוך  2021ניתן להציג את הכנסות המציע בשנת  לחלופין:

 וות או גבוהות מהנדרש בתנאי הסף לעיל.הינן ש 11-2021ובלבד שהכנסות המציע עד לסוף חודש 

 למכרז.( 8כנספח ב')ת תנאי סף זה יצרף המציע אישור רו"ח על מחזור כספי בנוסח המצורף להוכח

ו כינוס, או צו המכריז עליו צו פירוק, צ -לא עומד כלפי המציע  ,נכון למועד האחרון להגשת הצעות במכרז

רו"ח בנוסח להוכחת תנאי סף זה יצרף המציע אישור  כפושט רגל ולא מונה לו נאמן ו/או מנהל מיוחד.

 למכרז.( 8כנספח ב')המצורף 

 לפחות שנים 2 של ניסיון בעל שהינוכלי צמ"ה ל רישיון בעל אחד כלי צמ"ה מפעיל לפחות מעסיק המציע 8.2

להוכחת תנאי סף זה יצרף  .שבכוונתו להפעיל במסגרת המכרז הייעודי כלי הצמ"ה באמצעות בעבודות

 .הצמ"ה צילום של רישיון הנהיגה של מפעיל כלי המציע

אותן הוא מתכוון להפעיל במסגרת  צמ"ההכלי  או בעסקת ליסינג תקפה על שמוו/בבעלות המציע ועל שמו  8.3

צילום רישיון של  להוכחת תנאי סף זה יצרף המציע .הצעתו. על המציע להציג את האמור על כל כלי צמ"ה

 .כלי הצמ"ה המוצע/ים על ידו במכרז
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, מנהל ספרי חשבונות כחוק ובעל אישורים על ניכוי מס במקור עוסק מורשה לצורך מע"מהמציע הינו  8.4

  מטעם פקיד השומה.

 . 1976 -העסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו כל האישורים הנדרשים לפי חוק למציע  8.5

 .לעיל 5בסעיף  רף להצעתו ערבות בנקאית כמפורטיהמציע צ 8.6

 המציע רכש את מסמכי המכרז. 8.7

 :ת ההצעה, יגיש המציע את האישורים הבאיםבעת הגש מסמכים ואישורים נדרשים .9

 העתק תעודת עוסק מורשה מאת שלטונות מע"מ. 9.1

 . 1976 -תשל"ו לפי חוק העסקאות גופים ציבוריים, האישור  9.2

 אישור שלטונות מס הכנסה על ניכוי מס במקור.  9.3

 להלן. 6ערבות בנקאית כמפורט בסעיף  9.4

 '. בנספח  -חתימה על הצהרת המציע  9.5

 רכישת מסמכי המכרז.העתק קבלה על  9.6

 נספח "אישור קיום ביטוחים" חתום ע"י המבטח מטעם המציע בחותמת "מאושר לצרכי מכרז". 9.7

 .הצהרת משתתף ואישור רו"ח על הכנסות 9.8

 .1מסמך ב' -תצהיר על היעדר סכסוכים משפטיים  9.9

 המלצות כנדרש לצורך בחינת האיכות. 9.10

 העתק רישיון רכב לבחינת גיל כלי הצמ"ה. 9.11

 ההצעה .10

מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד לכל סוג עבודה אליה הוא מגיש הצעתו )לא ניתן להגיש מס' כל  10.1

י מחירים לאותו סוג עבודה(. מציע רשאי להגיש הצעה לסוג עבודה אחד או יותר. ניתן להגיש הצעה לכל סוג

 העבודות.

מציע יציין על גבי כתב ה .נספח ג'המצורף כבהתאם למפרט  ליתן הצעתו עבור ביצוע העבודות מציעעל ה 10.2

  עבודה המופיעה במפרט.סוג מחיר לכל הצעת ההכמויות את 

או כל הסתייגות לגביהם, בין אם על ידי תוספת בגוף  ההצעהעשו במסמכי יכל שינוי או תוספת שי 10.3

יביאו לפסילת ההצעה לפי שיקול דעת הועדה ובכל מקרה המסמכים בין במכתב לוואי ובין בכל דרך אחרת, 

 חייבו את המועצה.לא י

הובלה, ניוד, אספקה, חיבור והתקנה של מלוא הציוד, האמצעים, הפריטים, לרבות  :המחירים כוללים 10.4

אישורים ו/או כל תשלום אחזקה, הובלתם וניודם, כוח האדם הדרוש לביצוע העבודה, אגרות, רישיונות, 

. הצעות המחיר לא לעבודהקשורה ובין בגין פעילותו ה ההצעה, בין בגין הזוכהאחר אותו חייב לשלם 

 תכלול מע"מ.

 , בשולי כל דף ובמקום המיועד לכך בצירוף חותמת.ההצעהעל המשתתף לחתום על כל מסמכי  10.5

 הצעה שלא תעמוד בכל התנאים המפורטים לעיל עלולה להיפסל. 10.6

 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעה. 90ההצעה תהא בתוקף, ללא זכות חזרה, לתקופה של  10.7

 ינו רשאי להציע הצעה משותפת עם מציע אחר.מציע א 10.8

 ביטוח .11

 המציע מתחייב, הסכם או/ו דין פי על או/ו"( הקבלן: "להלן) מטעמו ומי המציע של חוקית מאחריות לגרוע מבלי 

 מהמפורט מיםמצומצ ויא יהשל בגבולות אחריות, המכרז דרישות י"עפ בתוקף ביטוחים ערוךל שהצעתו תיבחר

על המציע להחתים את נספח הביטוח  '.ד כנספח המצורף הביטוחים קיום באישור עותשמופי כפי בדרישות

הגשת ההצעה ע"י  ".מאושר לצרכי מכרזבאמצעות המבטח מטעמו במועד הגשת ההצעה במכרז בחותמת "
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המציע מהווה התחייבות מול המועצה כי המציע יחזיק בביטוחים אלו במלוא סעיפי הביטוח וגבולות האחריות, 

 עוד ההתקשרות בתוקף. כל

 ביצועערבות  .12

, המועצה מאת  בכתב הזכייה על הודעה ממתן  ימים  10  תוך  יעביר,  במסגרת המכרז בעבודה שזכה מציע 

בה  עבור כל סוג כלי צמ"ה  ₪ 15,000  ס"ע היהי הביצוע ערבות גובה. ביצוע ערבותשתשמש כ בנקאית ערבות

באם זכה המציע ביותר מסוג עבודה ויותר ) סוגי כלי צמ"ה 3-אם זכה בב₪  45,000ועד לסכום של  נבחר כזוכה

₪,  15,000בגובה  ערבות ביצוע -ימציא הזוכה ערבות אחת בסך הכולל הנדרש )זכייה בסוג עבודה אחד  -אחד 

ובה ערבות ביצוע בג -סוגי עבודות ומעלה  3-זכייה ב ₪, 30,000ערבות ביצוע בגובה  -זכייה בשני סוגי עבודות 

 זה הסכם ויוארךככל תוארך וחודשים ממועד הוצאתה  15למשך  בתוקף תהאערבות הביצוע (. ₪ 45,000

המועצה רשאית לבחון הגדלה  .למכרז 'ה כנספחמצורף  הערבות נוסח. ימים ממועד סיום ההארכה 90בתוספת 

  ות האופציה.או הקטנה של סכום הערבות בהתאם להיקפי העבודות במהלך תקופת ההתקשרות ותקופ

 בכל מקום בו מופיעה המילה "עבודה/ות" הכוונה הינה לכלי הצמ"ה בהן נדרש לבצע עבודה/ות זו/אלו.

 בחירת ההצעה הזוכה  .13

 בכוונת המועצה לבחור עבור כל סוג עבודה את המציע שהצעתו המשוקללת נמצאה הטובה ביותר. .א

כמו  א יעמוד בתנאי הסף, הצעתו תפסל.המועצה תבחן את עמידתו של המציע בתנאי הסף ומציע אשר ל .ב

  כן, תפסל הצעה של מציע שיגיש הצעה החורגת משמעותית מאומדן המועצה )ביחס לכל סוג עבודה(. 

 אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר שתוגש או כל הצעה שהיא.  .ג

 ניסיונו של המציע. המועצה תהא רשאית להביא בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו ו .ד

 :המכרז הינו מכרז מחיר ואיכות, בהתאם לחלוקה ואופן הבדיקה להלן .ה

 כמפורט להלן: הכספית רכיב המחיר, ייבחן בהתאם להצעהמ -( 100%)מתוך  %08 (1

 .כל סעיף נבחן בנפרד 

 ד ההצעה הזולה ביותר ביחס לכל סוג עבודה )המחיר לכל סעיף אליו הגיש המציע הצעה( תקבל את ניקו

 ( יתר ההצעות ידורגו ביחס להצעה הטובה ביותר. הניקוד שניתן100נק' )מתוך  100 -המחיר הגבוה ביותר 

 משוקלל להצעה הכספית. לקבלת ניקוד 0.80לכל מציע יוכפל ב 

 מרות האמור לעיל, המועצה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת ל

 או בשל חוסר התאמה לאומדן  של המועצה למכרז. מהות המכרז ותנאיו 

  כזה ו/או ועדת המכרזים תפסול כל הצעה שהוגשה בתאום עם משתתפים אחרים אם יוכח לכאורה קשר

 אם הזוכה לא ימלא אחר כל דרישות המכרז.

 ( מרכיב האיכות, ייבחן בהתאם לרכיבי האיכות כמפורט להלן:100%)מתוך נקודות  %02 (2

צרף ניקוד אמת מידה זו יתבסס על ההמלצות שי - ניסיון המועצה עם המציעלצות ו/או המבגין  - %10
בכדי שסעיף הינה של המועצה( אחת ההמלצות )גם אם  שני המלצותלצרף לפחות  חובה - המציע להצעתו

א תקבל ניקוד בסעיף זה!. המועצה תהא ל -הצעה שלא יצורפו אליה המלצות  .זה יקבל ניקוד כלשהוא
 ת, אך לא חייבת, לפנות אל המציע להשלמת ההמלצות.רשאי

 :חן בנפרד, גיל כל כלי צמ"ה ייב)בין אם בבעלות פרטית ובין אם בחכירה( כלי הצמ"הגיל  - %10

 .3.5% -( 2011שנים )שנת ייצור  10 -כלי צמ"ה בני למעלה מ 

 .7% -( 2012-2016) שנים 5ועד  יםנש 10 -כלי צמ"ה בני פחות מ                                         

 .10% -( 2017-2021שנים ) 5 -כלי צמ"ה בני פחות מ 
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 לצורך חישוב גיל כלי הצמ"ה ומתן ניקוד, ייצרף המציע להצעתו את עותק מרישיון כלי הצמ"ה.

 משוקלל.איכות  לקבלת ניקודבהתאם למשקל מרכיבי האיכות לכל מציע יוכפל הציון שיינתן 

 ה ביותר.ובכל סוג עבודה תהא ההצעה בה הניקוד המשוקלל של מחיר + איכות הינו הגב ההצעה הזוכה

 התקשרותהודעה לזוכה וה   .14

 המועצה תודיע למציע בכתב על החלטתה בקשר להצעה. 14.1

המועצה תהא רשאית לנהל משא ומתן עם המציע, לפני חתימתה על החוזה, אם וככל שתבקש לעשות  14.2

 לסוג הציוד ומחירי החוזה.  שינויים בחוזה, לרבות בקשר 

מבלי לגרוע מן האמור דלעיל, המועצה המקומית תהא רשאית לפצל את ביצוע העבודות נשוא המכרז בין  14.3

. באם תחליט המועצה המקומית )בין אם בסוגי העבודות השונים ובין אם באותו סוג עבודה( מספר זוכים

את היקף העבודות בין הזוכים השונים על פי על פיצול כאמור, היא תהא רשאית, אך לא חייבת, לחלק 

 שיקול דעתה הבלעדי. 

 תנאי תשלוםהתמורה ו  .15

מנהל אישור החשבון ע"י לאחר וקיום כל התחייבויות הספק  העבודהמועצה תשלם תמורת ביצוע ה 15.1

 .         מחלקת שפ"ע או מנהל מחלקת תפעול

ספקת א -לעיל וכן  10.4ת המפורטות בסעיף כל ההוצאולמען הסר ספק מובהר בזאת, כי התשלום כולל את  15.2

, בין את כל השירותים ואת כל ההתחייבויות שעל הספק לבצע על פי ההזמנהו, , הדלקים, השמניםהציוד

 . במסמכי המכרז ובין אם לאו ואם פורט

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל ההיטלים הממשלתיים, מכס, בלו, מס קניה וכיו"ב ו/או התשומות  15.3

 ייחשבו ככלולים במחירי ההצעה. ות,עבודתפעול הכלים וביצוע הו/או כל עלות אחרת שהיא הקשורה ב

ואושרה ע"י הגורמים  יבוצע עפ"י העבודה שבוצעה בפועל למען הסר ספק מובהר בזאת, כי התשלום 15.4

 .הרלוונטיים במועצה

ההזמנה בתנאי תשלום של המועצה תשלם תמורת ביצוע ואספקת העבודה וכל התחייבויות הספק על פי  15.5

 .החודש אליו מתייחס החשבוןיום מ 45שוטף + 

 איסור הכנסת שינויים והסתייגויות   .16

  אסור למציע למחוק, לתקן או לשנות את מסמכי  המכרז.  16.1

המועצה המקומית תהא רשאית לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון כאמור, משום הסתייגות המציע  16.2

 ל את הצעת המציע.מתנאי המכרז/ההסכם, ולפסו

 העדפת קבלנים/ספקים מקומיים  .17

כחלק ממדיניות המועצה לעודד השתתפות קבלנים/ספקים מקומיים, מעניקה המועצה הטבה בגובה עד  17.1

 בשקלול ההצעה הזוכה. הטבה זו תחושב מאומדן ההתקשרות הכולל במכרז.  2%

 ארנונה בתשלומי ומחויב כרכור חנה בפרדס רשום העסק שבית כך על מתבססת מקומי ספק/קבלן הגדרת 17.2

 יום קודם פרסום המכרז. 180 בלפחות

קבלן העומד בהגדרה זו יצרף למסמכי המכרז אישור על רישום בית העסק בתחום המועצה וכן אישור על  17.3

 ימים קודם מועד פרסום המכרז. 180תשלומי ארנונה בפרק זמן של לפחות 

 עניינים ניגוד .18

 מניעה כל על יודע הוא אין, ההצעה הגשת למועד נכון כי ה,מההצע לקכח ויצהיר יתחייב הזוכה המציע 18.1

 פןובא ,מעורב או/ו קשור הוא אין וכי ה,ז הסכם פי על העבודות למתן להפריע כדי בה שיש ,שהיא חוקית
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 עם שיחתם ההסכם מכוח להתחייבויותיו ביחס עניינים לניגוד חשש בו שיש אחר עניין בכל עקיף או ישיר

 .הרשות

 בכל מעורב להיות או/ו חלק מלקחת הרשות עם ההסכם תקופת כל במשך להימנע יתחייב הזוכה ציעהמ 18.2

 ת.הרשו עם ההסכם עם עניינים ניגוד של מצב ליצור העלול או/ו בו שיש אחר עניין או/ו עסקה

 גודני קיים אם הרשות לקביעת רלבנטי להיות העשוי מידע כל הרשות לידיעת להביא יתחייב הזוכה המציע 18.3

  .אצלו עניינים לניגוד חשש או

 ואשר לו שהוצעה הצעה על למזמין להודיע העבודות לביצוע שיבחר הגורם על ,האמור מכלליות לגרוע מבלי 18.4

 .כאמור עניינים לניגוד חשש משום בה יש

 שמירת סודיות .19

 שתגיע דיעהי אדם כל כל לידיעת להביא למסור, להודיע, להעביר, לא, בסוד לשמור בכתב יתחייב המציע

 על שמירה אי כי לאחר מכן. יודגש או תחילתו לפני המכרז, נשוא ההתקשרות ביצוע עם בקשר או אגב אליו

  1977.ז"התשל העונשין לחוק  118סעיף פי על פלילית עבירה ומהווה זו הוראה של הפרה מהווה לעיל האמור

 עיון בהצעה הזוכה .20

את  ,זאת שיבקשו המציעים לעיון תעמיד מועצהה ,מועצהה ראש ואישור המכרזים ועדת החלטת קרי המכרז בתום

לראות את  ,המציע מצהיר כי הצעתו גלויה וכי במידה ותהיינה פניות של מציעים אחרים ז.ההצעה הזוכה במכר

 ועדת של סופית החלטה לאחר קבלת ,והוא נותן רשות מראש להראות את הצעתו ,אין לו כל התנגדות לכך ,הצעתו

 לדעתו בהצעתו סעיפים אלו הצעתו במסמכי ובמפורש מראש לציין עליו ,לעיל לאמור מתנגד והמציע במידה .המכרזים

 הדעת שיקול כי למציע מובהר ,זאת עם  .מפורט באופן טענותיו את וינמק מקצועי סוד או/ו מסחרי סוד בהם יש

 .חסוי אינו דעתה שלפי מסמך להציג כל רשאית והיא המכרזים לוועדת מסורה הצעתו את למסור

 הוראות כלליות   .21

 .אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא 

  כשיר נוסף"להחליט על מציע כ מועצההרשאית  יחס לכל סוג עבודהבבמכרז בהחלטתה על הזוכה."  

  בתשלום לפי הצעתו במסגרת ההסכם, הספק יספק את השירותים על חשבונו. תמורת שירותים אלה יהיה זכאי

 ולא תהיינה לו זכות לדרישות כספיות נוספות.

 עבודות בהיקף כמותי או כספי כלשהוא. העבודות יבוצעו בכפוף להזמנת עבודה  שתצא ל תמתחייבמועצה אין ה

 . מהגורמים הרלוונטיים במועצה

 כרז שיוגשו ע"י בזאת כי השימוש בלשון "הצעה" בגוף הפרסום, אינו בא להכשיר את מסמכי המ מובהר

 המשתתף לכדי הצעה ע"פ דיני המכרזים.

 את תנאי  לשנות או המועצה את לחייב כדי"פ או בטלפון, בע שיימסרו הבהרה, נתון, פרט כל של בכוחו אין

 . המועצהשנמסרו בכתב מחייבות את  ועדכוניםהמכרז.  רק תשובות 

  אישור כי המציע קרא, הבין ומתחייב לפעול חתימה וחותמת המציע בתחתית כל עמוד במסמכי המכרז מהווה

 בהתאם לכתוב בכל עמוד בפרט ובמכרז בכלל.

  .מסמכי המכרז מנוסחים בלשון זכר / נקבה, אך מתייחסים לשני המינים כאחד 

 

                    ______________________ 
 גב' הגר פרי יגור

 ראש המועצה המקומית

 כרכור -פרדס חנה 
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 צהרת המציעה - 'בנספח 

 
 

אנו הח"מ _________________ מס' ח"פ _____________ שכתובתנו ________________   לאחר 

 שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז מצהירים ומתחייבים בזה כלפיכם כדלקמן:

 

רישות המבוססות הננו מצהירים כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז וכי לא נציג כל תביעות ו/או ד .1
 על אי ידיעה ו/או אי הבנה ו/או אי התאמה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.

בודה העובדים יצוידו  בציוד מגן אישי כגון: קסדת מגן, כפפות , אפודה זוהרת ונעלי עהננו מתחייבים כי  .2
 מתאימות לעבודות הנדרשות. 

לרשות במענה לפנייה זו מקיימים את הדרישות ציוד שהננו מציעים כלים וההשהננו מתחייבים  .3
 מענה לכלל צורכי הרשות נשוא פנייה זו.  יםוהתנאים המפורטים במפרט וכן מספק

אנו מצהירים כי הצעתנו עונה על כל הדרישות שבמסמכי הפניה, ואנו מתחייבים לבצע את כל  .4
  ההתחייבויות המפורטות במפורש או במשתמע במסמכי הפניה.

יום מהמועד האחרון  90הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לשינוי או לביטול ותהא תקפה במשך  הצעתנו זו .5
 להגשת ההצעות.

אנו מצהירים כי המחיר בהצעתנו כולל את כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בביצוע העבודות  .6
 על פי ההזמנה, וכי יש בו להוות תמורה הולמת לכל הדרוש לביצוע העבודה.

לקבל או לסרב לקבל הצעה זו ולנהל משא ומתן עם כל הזכות הבלעדית תהיה  ועצהו מסכימים שלמאנ .7
לפי שיקול דעתה הבלעדי  להמציעים או מקצתם ולמסור את ביצוע השירות למציעים שונים, הכו
 והמוחלט, ואנו מתחייבים לקבל כל החלטה כאמור של המועצה המקומית.

 

 

 
 

        ________________                                 __________________ 
 יע   שם המציע                                                       חתימה וחותמת המצ        
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 (1)'מסמך ב

 במכרז מציעפרטי ה -חלק א' 

 חלק א'

 מציעפרטים על ה .1

 

       :ציעשם המ .1.1

         מס' הזיהוי: .1.2

        )כולל מיקוד(: יעמצמען ה .1.3

          טלפון:  .1.4

        : ציעשם איש הקשר אצל המ .1.5

         תפקיד איש הקשר:  .1.6

        טלפון נייד של איש הקשר:  .1.7

         דואר אלקטרוני:  .1.8

 

            

 : ____________ציעוחותמת המ חתימת       

         

 תאריך: _______________________       

 

 

 ישור עו"דא

אני מאשר כי החתימות דלעיל הינן חתימותיהם של ה"ה ____________________ ת.ז. __________________, 

[ וכי חתימותיהם בצירוף חותמת מציעאשר רשאים לחתום ולהתחייב על פי דין בשמו של ________________ ]ה

 לכל דבר ועניין. מציעמחייבות את ה מציעה

 

      ____________  ___________ 

 עו"ד                                     תאריך            
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 המשך - (1)'מסמך ב

 שפטייםהצהרה על היעדר סכסוכים מ -חלק ב' 

 חלק ב'

 הצהרת המציע

ה לעונשים וי/לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפ___________ אני הח"מ ____________ ת.ז. 
 הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 

"( שהוא הגוף" -הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ מס' זיהוי ______________ )להלן  .1
. אני מצהיר/ה כי הנני מועצה מקומית פרדס חנה כרכורשל  35/2021פומבי מס' הגוף המבקש להגיש הצעה למכרז 

 סמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.מו

ות בהווה סכסוכים משפטיים עם המועצה המקומית פרדס חנה כרכור ו/או עם רשוי אין לוהיו בעבר ו גוף לאלהריני להצהיר כי  .2
 ו/או ביצוע אספקה בצורה לקויה.  הגוף או מוסדות ציבור, שעניינם הפרת חוזה על ידי אחרות מקומיות 

 כן תצהירי דלעיל אמת.זה שמי, להלן חתימתי ותו .3

____________________ 

 תאריך

 

                                                                                                         ____________________ 

 תימת המצהירח                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 מועצה מקומית פרדס חנה כרכור
 35/2021פומבי מס' מסגרת מכרז 

 רוכרכ -מקומית פרדס חנה ברחבי המועצה הלביצוע עבודות באמצעות כלי צמ"ה 

 40מתוך  12עמוד  תימה וחותמת המציע: _______________________ח -קראתי, הבנתי, מתחייב 
 

 

 (2)'מסמך ב

 תצהיר לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים

 נאי להעסקה עם גוף ציבורית -נוסח תצהיר  בדבר קיום דיני עבודה 

 1976-בהתאם להוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 תצהיר

ה לעונשים /לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי___________ ______ ת.ז. אני הח"מ ______
 הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 

"( שהוא הגוף" –הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ מס' זיהוי ______________ )להלן  .4
. אני מצהיר/ה כי הנני מועצה מקומית פרדס חנה כרכורשל  35/2021פומבי מס' יש הצעה למכרז הגוף המבקש להג

 מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.

ם " הינו כהגדרתמועד ההתקשרות"-" והרשעה"; "עבירה" ; "בעל זיקהבתצהירי זה, משמעותם של המונחים " .5
 -כותרת "קיום דיני עבודה "(, תחת ההחוק" -)להלן 1976 -ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 2בסעיף 

 תנאי לעסקה עם גוף ציבורי". אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/ה אותם.

 :1הנני מצהיר בזאת כי הגוף ובעל הזיקה אליו .6

ותר משתי עבירות אולם במועד הורשעו בי אוהורשעו ביותר משתי עבירות  לא 
 לפחות שלוש שנים ממועד ההרשעה האחרונה. חלפוההתקשרות, 

הורשעו ביותר משתי עבירות במהלך השלוש השנים האחרונות שקדמו למועד  
 ההתקשרות. )מצ"ב פרטים בדבר ההרשעות לרבות מהותן ומועדן(. 

 :2או על בעל זיקה אליו עוד אני מצהיר כי על הגוף .7

הוטלו עיצומים כספיים בשל יותר משש הפרות המהוות עבירה בשלוש השנים שקדמו  לא 
 למועד ההתקשרות.

הוטלו עיצומים כספיים בשל יותר משש הפרות המהוות עבירה בשלוש השנים שקדמו  
 ת. )מצ"ב פרטים בדבר העיצומים לרבות מהותם ומועדם(.למועד ההתקשרו

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .8

 

                                                                                                         ____________________ 

 תימת המצהירח                                                                                                                   

 

 

 אישור

הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני, _______________, עו"ד מ.ר. _________, אשר משרדי ברחוב ____________, 

אחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים מר/גב' ____________, המוכר לי באופן אישי, ול

 בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.

 

 חתימה + חותמת עו"ד: __________________  תאריך: __________________

 

                                                 
 יש לסמן את אחת מהאפשרויות בסעיף. 1
 יש לסמן את אחת מהאפשרויות בסעיף. 2
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 (3)'מסמך ב

 עדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצהיהצהרה בדבר ה

 לכבוד

 מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

 א.ג.נ.,

 

 הנני מצהיר בזאת כי מועצה מקומית פרדס חנה כרכור הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: .1
 

 ת )נוסח חדש( הקובע כדלקמן :וא' )א( לפקודת המועצ 122סעיף  1.1
ה על עשרה אחוזים בהונו "חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העול

או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם המועצה, לעניין זה, 
 וג, הורה, בן או בת, אח או אחות".בן ז –"קרוב" 

 )א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות הקובע: 12כלל  1.2
 "חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית: לעניין זה,

 בר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שיטה בו ח -"חבר מועצה"  

 ( )ב(".1) 2 -( )ב( ו1) 1)ראה הגדרות "בעלי שליטה" ו"קרוב" בסעיף 

 כי:)נוסח חדש( הקובע המקומיות )א( לפקודת המועצות  174סעיף  1.3
זוגו או -"פקיד או עובד של מועצה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן

 שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם המועצה ובשום עבודה המבוצעת למענה".

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי : .2
 תף.רה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני לו סוכן או שובין חברי מועצת המועצה  אין לי :בן זוג, הו 2.1

ל אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו ש 2.2

 התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.

 העובד ברשות. אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, 2.3

 
ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא  .3

 נכונה.
 

 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .4
 

, לפיהן ות( לפקודת המועצ3א' ) 122ת סעיף אין כאמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראו .5
א' )א( לפקודת  122מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף  2/3מועצת המועצה ברוב של 

 ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות. ות המקומיותהמועצ

 

 

 

 

 מציע:____________   חתימת ה שם המציע:____________                                 
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 (4)'מסמך ב

 אישור מורשי חתימה של המציע

  יצורף בידי מציע שהוא תאגיד / שותפות רשומה

 

 לכבוד

 מועצה מקומית פרדס חנה כרכור      

 20דרך הבנים 

 פרדס חנה כרכור

 

 א.ג.נ., 

 אישור מורשי חתימההנדון: 
 

 35/2021 מס'המציע"( במכרז פומבי "  -ח.פ. ___________    )להלן  הנני עו"ד / רו"ח  של __________________  
נני מאשר בכתב, ה(.  "המכרז" -)להלן  מקומית פרדס חנה כרכורה מועצהביצוע עבודות באמצעות כלי צמ"ה ברחבי הל

 כדלקמן:

 

 מורשי החתימה של המציע במכרז הינם אלה: .1

 

 __________גב' / מר  _________________ ת.ז. __________

 
 גב' / מר  _________________ ת.ז. ____________________

 

 
החתימה על גבי הצעת המציע למכרז והמסמכים המצורפים להצעת המציע למכרז, הינה חתימתו המחייבת של 

 המציע שנחתמה באמצעות מורשי החתימה שלו כאמור לעיל.

 

  ך התחייבויותיו הצהרותיו ומצגיו במסמכי המכרז:להלן דוגמה/אות של החתימה המחייבת של המציע לצור .2

 

___________________________ 

 

___________________________ 

 

 פרטי בעלי המניות ומנהלי המציע: _______________________________________ .3

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

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

 

 
  _________      ____________________ 
 שיון, ישם עוה"ד/רו"ח, מס' ר       תאריך     

 חתימה וחותמת                                                                                                
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 (5)מסמך ב'

 אום מכרזיתצהיר בדבר אי ת

 

בקשר עם אני הח"מ __________________________ ת.ז. _______________ מוסמך כדין לחתום על תצהיר זה 
עבודות באמצעות כלי צמ"ה לביצוע  למכרז "(,מציעה____________________________________ )להלן: "הצעת 

 "(, מצהיר בזאת כדלקמן:המכרז)להלן: " 35/2021מכרז פומבי מס' , מקומית פרדס חנה כרכורהמועצה ברחבי ה

 ומנהליו. מציעאני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם ה .1

 למכרז. מציעלהצעה המוגשת מטעם ה מציעאני נושא המשרה אשר אחראי ב .2

באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר  מציעלמכרז הוחלטו על ידי ה מציעופיעים בהצעת ההמחירים המ .3
 פוטנציאלי אחר. מציעאחר או עם  מציעעם 

למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד אשר יש לו את  מציעהמחירים בהצעת ה .4
 הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.

 סיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז.יבנ לא הייתי מעורב .5

 למכרז. מציעאחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת ה מציעסיון לגרום לילא הייתי מעורב בנ .6

 סיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.ילא הייתי מעורב בנ .7

סדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או מתחרה למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות ה מציעהצעת ה .8
 פוטנציאלי אחר במכרז.

 .לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז מציעה .9

 אם לא נכון, נא פרט: 

________________________________________________________________________ 

____________________________________________________ ____________________ 

לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים, לרבות עבירות של תיאומי  מציעה .10
            אם לא נכון, נא פרט:  .מכרזים

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל. .11

 

_______________     ______________________     _____________________     __________ 

 שם המצהיר ותפקידו                   חתימת המצהיר            תאריך                       שם המציע                    

 

 

 אישור עו"ד 

אני החתום מטה, עו"ד ________________________ מאשר, כי ביום ____________ התייצב בפני 

__________________________ הנושא ת.ז שמספרה _________________ והמוסמך להתחייב בשם המציע ולאחר 

הרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אישר באוזניי את שהז

 נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

 

_______________                                                                              __________________________       

  שם מלא + חתימה + חותמת    תאריך                                                                                                       
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 (6מסמך ב')

 תצהיר בדבר היעדר הרשעות של עובדים מטעם המציע

 אני החתום מטה:

 _________________________________שם פרטי:

 _______________________________שם משפחה:

 :______________________________תעודת זהות

 ח.פ./ע.מ.: _____________________________________ :בחברה/המציעבעל/ת זכות חתימה 
 (״המציע״)להלן:   

, במהלך כל זה מצהיר/ה בזה כי כל העובדים, מנהלים או מי מטעם המציע, אשר יועסקו בביצוע השירותים נושא מכרז

שרות, לא הורשעו בעבירות שיש בהן קלון ו/או עבירות פיסקאליות ו/או עבירות מין ו/או בעבירות שיש תקופת ההתק

 קשר בינן לבין ביצוע העבודה כדוגמת העבודות והשירותים נשוא מכרז זה.

                   

 

__________     ______________________     _____________________     _______________ 

 תאריך                       שם המציע                         שם המצהיר ותפקידו                   חתימת המצהיר       

 

 

 אישור עו"ד 

 

אני החתום מטה, עו"ד ________________________ מאשר, כי ביום ____________ התייצב בפני 
.ז שמספרה _________________ והמוסמך להתחייב בשם המציע ולאחר __________________________ הנושא ת

שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אישר באוזניי את 
 נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

 

_______________                                                                                    __________________________ 

  תאריך                                                                                                 שם מלא + חתימה + חותמת          
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 (7ב') נספח

 קיןלניהול ספרים ת"ח רו אישור

 

 

 שמספרו _______אני הח"מ רו"ח __________ מרחוב ________________ המבקר את _________

"(, מאשר בזאת כי המציע מנהל ספריו החשבונאים באופן המציע" מס'_____________ )להלן: ת.ז./ח.פ./ח.צ./ע.ר.

ות ס הכנסה, למוסד  לביטוח לאומי ולקרנתקין וכי הינו מדווח בקביעות על משכורות עובדיו ומעביר ניכויים בפועל למ

 סוציאליות.

 

 

 _______________, רו"ח                      _______________          ______________________

 תימהח              שם                                                                       תאריך                         
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 (8ב') נספח

 בדבר מחזור כספי"ח רו אישור

 כספיאישור רו"ח בדבר מחזור 

אני הח"מ, רו"ח _____________ של ____________________ ת.ז./ח.פ./ח.צ./ע.ר. ______________ 

 כדלהלן:  "( מאשר בזאתהמציע)להלן: "

 

למועד האחרון  שקדמו (2015-2020) השנים 6מתוך  4 -ב ודה הנ"להעבלמציע ניסיון בתחום העבודות נשוא  .1

 בשנה )לא כולל מע"מ, לא חייב ברצף(.  ₪ 300,000בהיקף כספי ממוצע של לפחות  להגשת ההצעות במכרז,

השנים הנדרשות לעמידה בתנאי סף זה  2כאחת מתוך  2021ניתן להציג את הכנסות המציע בשנת  לחלופין:

 ות או גבוהות מהנדרש בתנאי הסף לעיל.הינן שו 11-2021מציע עד לסוף חודש ובלבד שהכנסות ה

 : __________2015שנת 

 : __________2016שנת   

 : __________2017שנת   

 : __________2018שנת   

 : __________2019שנת   

 : __________2020שנת 

 ______________(: 11-2021)עד סוף חודש  2021שנת 

כינוס, או צו המכריז עליו כפושט רגל  צו פירוק, צו -למכרז זה במועד הגשת הצעתו  -ציע ד כלפי המלא עומ .2

 . ולא מונה לו נאמן ו/או מנהל מיוחד

פרדס חנה  ה מקומיתשל מועצ 35-2021בי מס' אישור זה ניתן על ידי לצרכי עמידתו של המציע בתנאי הסף במכרז פומ

 כרכור. 

 

 

 

 _, רו"ח_________________
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 (9)ב' נספח

 ערבות הצעה -נוסח ערבות השתתפות במכרז 

 ערבות הצעה -נוסח ערבות השתתפות במכרז 
 

 

 :לכבוד

 מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

 ---ערבות בנקאית מס'  הנדון:

 
 מס' ______________________ הנדון: ערבות בנקאית

 רכורכ -צעות כלי צמ"ה ברחבי המועצה המקומית פרדס חנה יצוע עבודות באמ)מסגרת( לב 2021/35למכרז פומבי 
 
 

על פי בקשת _____________ח.פ/ת.ז.___________ )להלן: "המבקש"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד 

(, וזאת בקשר עם השתתפותו במכרז "סכום הערבות")להלן:  עשרת אלפים שקלים חדשים()במילים: ₪   10,000לסך של 

 להבטחת מילוי תנאי המכרז ותנאי חוזה ההתקשרות שבמסגרתו. 2021/35מבי  פו

יום מדרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי  14אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך 

לה מאת המבקש להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחי

בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקש בקשר לחיוב כלשהו 

 כלפיכם ומבלי לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

 

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

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

 
 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 
 )כולל(. 01.04.2022ערבות זו תישאר בתוקפה עד  ליום 

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות:

 

 ו _____________________לסניף הבנק_______________ שכתובת

 

 רב,   בכבוד

                                   _____________________ 

 

 

 מס' טלפון מח' ערבויות בסניף: _______________ דוא"ל _________________
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 הצעת המציע -' גנספח 

 הנחיות למילוי הטבלה:

 כל המחירים בטבלה הינם ללא מע"מ. .1

חיר המוצע על ידו ביחס לסוג/י הכלי/ם אותו/ם הוא מתכוון להפעיל המציע ימלא את המ .2

 המציע יציין את המחיר המוצע גם אם תואם למחיר המקסימאלי הנקוב. במסגרת המכרז.

  מילים.ביש לכתוב את הצעת המחיר במספרים ו .3

 לא ניתן להציע הצעה הגבוה מהמחיר המקסימאלי, ביחס סוג כלי צמ"ה. .4

 ש להציע הצעה לכל סוגי המכולות.י - 8-9עה לסעיפים באם המציע מגיש הצ .5

 על המציע לצרף העתק של רישיון הרכב ביחס לכל כלי צמ"ה המוגש בהצעתו.חובה  .6

 ניתן להציע לסעיף אחד או יותר. ניתן להציע הצעה לכל סוגי הסעיפים. .7

 ייצור של כלי הצמ"ה ולצרף עותק רישיון כלי הצמ"ה. תחובה לציין שנ .8

 אית לפסול הצעה אשר תחרוג מאומדן המועצה.המועצה רש .9

 :המבוקשים הצמ"ה כלימפרט דגמי 

 

 

 סוג הכלי #

שנת יצור 

של כלי 

 הצמ"ה

** מחיר 

מקסימאלי ליום 

 עבודה/סבב פינוי

 

 סבב פינוי/ליום עבודההצעת מחיר 

 )למילוי ע"י המציע(

 

 
 
1 

 950שופל גדול 

  

 

 

2,200  ₪ 

 

 ₪ ______________ 

במילים: 

_____________________________________ 

 

 
 
2 

בובקט עם כף 

 נפתחת

  

 

1,150  ₪ 

 

 ₪ ______________ 

במילים: 

_____________________________________ 

 

3 
בובקט עם 

 מברשת טיאוט

  

 

1,300  ₪ 

 

 ₪ ______________ 

במילים: 

_____________________________________ 

 

 
 
4 

 מיני מחפרון

  

 

 ש"ח 1,250

 

 ₪ ______________ 

במילים: 
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_____________________________________ 

 

 
5 

 מחפרון

  

 

 ש"ח 1,300

 

 ₪ ______________ 

במילים: 

_____________________________________ 

 

מכסחת שרשרת,  6

לניקוי עשביה 

בשטחים 

 ציבוריים

  

 ש"ח 1,050

 

 ₪ ______________ 

 

במילים: 

_____________________________________ 

 

7 

 תוף גדול מכבש

 

1,200  ₪ 

 

 ₪ ______________ 

במילים: 

_____________________________________ 

 

 
 
 
 
8 

מכולות לפינוי 

פסולת מעורבת  

קוב  8/17/32

)כולל פינוי 

והטמנה 

 מאושרת(

)שנת ייצור 

המשאית 

עליה 

מותקנת 

 המכולה( 

 

________ 

 

 ₪  700 -קוב  8

 ₪  1400 -קוב  17

 ₪  2,800 -קוב  32

 

 _____________ ₪ _ -קוב  8

 _____________ ₪_ -קוב  17

 _____________ ₪ _ -קוב  32

במילים: 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

 
 
 
9 

מכולות לפינוי 

פסולת בניין  

קוב )כולל  8/17

פינוי והטמנה 

 מאושרת(

שנת ייצור 

המשאית 

עליה 

מותקנת 

 המכולה( 

________ 

 

 ₪  800 -קוב  8

 ₪  1500 -קוב  17

 

 _____________ ₪ _ -קוב  8

 _____________ ₪_ -קוב  17

במילים: 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

שינוע אדמה / או  10

פרט אחר ברחבי 

הישוב )מחיר 

למשאית( כולל 

 העמסה

שנת ייצור 

 המשאית

________ 400  ₪ 

 ₪ ______________ 

במילים: 

_____________________________________ 
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 .כל המחירים הינם ללא מע"מ 

אחר  15:00בבוקר ועד  6:30שעות עבודה כולל חצי שעה הפסקה, בין השעות  8.5ם עבודה מוגדר לפי יו** 

 הצהריים.

 .ממחיר יום עבודה 50%במחיר  .שעות 4עד  :יום עבודה חלקי 

  מובהר בזאת כי המועצה רשאית לפסול מציע שהצעתו תתברר כהצעה שאיננה סבירה ביחס לאומדן המועצה

 רעונית. יחשש שההצעה הינה גו/או אם יתעורר 

 ישולם שבשיעור החוקי שיהיה בתוקף במועד הרלוונטי, למחירים שנקב המציע , יתווסף מע"מ , כי מודגש בזה

 כנגד המצאת חשבונית מס כדין.

  המחיר כולל את כל ההוצאות הנדרשות, מכל מין וסוג שהוא, לצורך הפעלת הכלים במסגרת ההסכם, בין אם

 מכרז וההסכם ובין אם לאו.פורטו במסמכי ה

  יצוין שנת הייצור של המשאית, לצורך בחינת ניקוד האיכות.8-10סעיפים : 

  עבודות באמצעות כלי צמ"ה שאינן מפורטות בטבלה שלעיל ויידרשו לביצוע, יוזמנו ע"י המועצה מהזוכה )ניתן

פי מחירון דקל בפחתה של התאם לשיקולי המועצה(. התשלום יהיה לב -להזמין מכל אחד מהזוכים במכרז 

30%. 

  התקשרות ויוחלף כלי ובמהלך תקופת ההמציע מחויב לבצע את העבודות באמצעות כלי הצמ"ה שהציע. במידה

צמ"ה בכלי צמ"ה אחר )מאותו סוג(, גיל כלי הצמ"ה המוחלף לא יהיה גבוה מגיל כלי הצמ"ה שהוצע במסגרת 

 המכרז. 

  כזוכה, שהיא הצעה כל אוביותר  הזולהאין המועצה מתחייבת לקבוע את ההצעה.  

 
 
 

_______________                             ______________________          _______________ 

 תימהח       תאריך                                                                                     המציעשם      
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 ח ו ז ה -נספח ד' 
 

 לשנת___________ לחודש ______ביום כרכור-חנה-פרדס המקומית במועצה ונחתם שנערך

 

 

 כרכור-חנה-פרדס המקומית מועצהה      :    ן   י   ב 

 כרכור-חנה-פרדס 20דרך הבנים   

 ("המועצה": להלן)     

                          ל  ב  י  ן  : ___________________________________       

 

 ___________________________________                                                                       כתובת                    

 

  "(הקבלן": להלן)          

באמצעות כלי צמ"ה ביצוע עבודות ל מכרזפרסמה "(, כרכור )להלן: "המועצה-המועצה המקומית פרדס חנה   ה ו א י ל:
וכל פעולה אחרת מילוי עודו: חפירה, הידוק ויישור השטח, הכוללות ציוד וחומר הנדרש על מנת להכשיר את השטח ליי

 כרכור.  - ת פרדס חנהבשטחי המועצה המקומי צמ"ה באמצעות כלילפי הצורך הנדרשת לפי הצורך 

   .כאמור השירותים למתן למועצה הצעתו והגיש זה מסוג שירותים במתן היתר בין עוסק והקבלן   :ל י א ו ה ו

 :להלן המפורטים  בתנאים  הקבלן הצעתאת  קיבלה  והמועצה :ל י א ו ה ו

 :כדלקמן  הצדדים  בין  והותנה  הוסכם  לפיכך

 מ ב ו א

 .הימנו נפרד בלתי חלק והמהו  זה לחוזה המבוא 

 ה ג ד ר ו ת 

 :להלן  זה בסעיף כאמור תהא,  זה חוזה בהוראות המופיעים  להלן הנקובים הביטויים משמעות

  .או מי מטעמה המועצה יתגזבר -   "הגזבר"

 .או מי מטעמם או תפעולו/שפ"ע מנהל מחלקת  - "המנהל"

 .המועצה לבחירת בהתאם - "המפקח"

 ביום הידוע לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ידי על שהתפרסם כפי  לצרכן הכללי המדד הוא - "הבסיסי  המדד"
 .ההסכם חתימת

 .נובמבר  חודש  בגין  שנה מידי  המתפרסם  ס.מ.ל.ה  של לצרכן הכללי המדד הוא  - "הקובע  המדד"

 ות המועצה.ם לדריששעות )כולל הפסקה בת חצי שעה( בהתא 8.5יום עבודה שמשכו עד  - "יום עבודה מלא"

מניין שעות העבודה יחל בשעת  .השעה שהוכתבה בהזמנת העבודה להתייצבות הכלים - "מועד תחילת העבודה"
חישוב הזמנים יחל  ,חוריפריט הגיע בא/במידה וכלי םמי מטעמתפעול ו/או או /ע ו"ההתייצבות שקבע מנהל אגף שפ

 .ממועד ההתייצבות כל הכלים בפועל

 יובהר בזאת כי משך הנסיעה לאתר .י המנהל מאתר העבודה"השעה בה שוחררו הכלים ע - "בודהמועד סיום הע"

 .העבודה לא יחשבו במניין שעות ,העבודה ומאתר העבודה או לאתר וכל נסיעה אחרת

 מסירת  העבודות

 בהתאם הכול, צמ"ה  באמצעות כליעבודות  ביצוע עצמו על בזאת מקבל והקבלן  לקבלן בזאת מוסרת המועצה
 ."(העבודות": להלן)  ותנאיו זה חוזה להוראות
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 הצהרת  הקבלן

הקבלן מצהיר  כי בדק את היקף העבודות  וכי יש לו הידע, הניסיון, הכישורים והכלים הדרושים לביצוע כל  .א
 העבודות נשוא חוזה זה וכי הן תבוצענה על ידו  במיומנות וברמה מקצועית גבוהה.

ילוי הבטיחות  ומ את העבודות על ידי עובדיו  ו/או  פועליו  תוך הקפדה על קיום כל כלליכן מתחייב הקבלן לבצע  .ב
 כל דין  החל על הקבלן  ו/או המועצה  בנדון.  המשרד להגנת הסביבה והוראותהוראות 

 תקופת ההסכם

  המועד  לאחר חודשים 12ולמשך  במועצהמיום חתימתו ע"י אחרון מורשי החתימה החל הסכם זה יהיה בתוקף
 הנ"ל.

  זכות הברירה )אופציה( להאריך את תוקפו של הסכם זה   למועצהמבלי לגרוע מן האמור לעיל, ניתנת בזאת
ה נלתקופות נוספות, כל אחת בת שנה או חלק ממנה, ובלבד שסך כל תקופת ההתקשרות לפי הסכם זה לא תעל

ימים לפחות טרם תום  45זמן של תועבר לקבלן בפרק על הארכת תקופת ההתקשרות הודעה  שנים. 5על 
 .תקופת ההסכם

  לעיל, למועצה שמורה הזכות להביא הסכם זה לכלל סיום טרם תום תקופת ההסכם, ובכל עת, לפי על אף האמור
 ימים לפחות. 60שיקול דעתה הבלעדי, וזאת בהתראה לקבלן של 

 ם הנדרשים למועצה נשוא החוזה, הגיע ההסכם לסיומו, מכל סיבה שהיא, מחויב הקבלן להמשיך לתת השירותי
כפי שיתבקש ממנו בהודעה בכתב ע"י מורשי החתימה של המועצה, על פי אותם תנאים ומחירים, וזאת עד 

ולמשך  לכניסתו של כל קבלן / נותן שירות חדש שיבוא במקומו ורק לאחר הודעת המועצה על כך לקבלן היוצא
 )לפי המוקדם(. חודשים מסיום ההתקשרות  3תקופה שלא תעלה על 

  .הקבלן מחויב לשתף פעולה עם כל קבלן אחר שיחליף אותו ו/או שיועסק במקומו בעבודות נשוא המכרז 

 רוט  העבודות יפ 

 כללי .א

 בהתאם לדרישות המועצה.צעות כלי צמ"ה עבודות באמביצוע מתייחסת ל העבודה 

  אחר  15:00בבוקר ועד  6:30השעות  , ביןהפסקה בת חצי שעהשעות עבודה כולל  8.5יום עבודה מוגדר לפי
 הצהריים.

 מועצה ובכפוף להזמנת עבודה שתצא לקבלן ה כל סוגי העבודות בהתאם לדרישות ה"שירותי הפעלת כלי צמ
  מאת המנהל.

 אינה מתחייבת לביצוע עבודות בהיקף כספי כלשהו מועצהה. 

 עבודות הזמנת .ב

  ,עבודות באמצעות כלי צמ"ה.המנהל יזמין מפעם לפעם ולפי צרכי ודרישות המועצה 

  הקבלן יבצע סיור מקדים עם המנהל לצורך תאום הפעילות וקביעת מסגרת והיקף ככל ויידרש ע"י המנהל
 .העבודה

 הקבלן או נציגו יתייצבו במקום ובמועד שיקבע המנהל .המנהל יקבע את מועד הסיור המקדים. 

 היקף וסוג הציוד שאושרו לביצוע ,ז לביצועה"לו ,ותכלול תיאור העבודה -י המנהל "הזמנת העבודה תבוצע ע 
 .לכניסתה לתוקף כתנאי ,הזמנת העבודה תיחתם ותאושר על ידי הגורמים המוסמכים לפי דין .העבודה

 .הקבלן מתחייב להתייצב במועד שנקבע בהזמנת העבודה , ביחס לכל עבודה 

 המחיר .ג

 . לכליםודלק תחזוקה ביטוח, רישוי, הוצאות  לרבות המחיר כולל את כל ההוצאות הדרושות לביצוע העבודה
 .שינועו המחיר כולל פינוי, ניקיוןכמו כן 

 עובדי הקבלןציוד ו כלים, .ד

 ובעלי רישיון בתוקף לאורך כל תקופת החוזה. ברשותו או הקבלן יהיו בבעלות ה"הצמ כלי 
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 ה על דרישות ההסכם ו/או המועצה שומרת לעצמה את הזכות לפסול כלי צמ"ה במידה ויתברר כי הוא אינו עונ
 אינו ממלא אחר הוראות החוק הרלוונטיות ו/או תקנות בטיחות לשימוש בכלים מכאניים.

 לביצוע  במצב תקין ושיתאים והקבלן יבצע את העבודות באמצעות עובדים מיומנים וציוד מתאים שיהי

 .העבודות

 בהזמנת  ,בדים כפי שיקבע מראש עם המנהלהקבלן יספק את כל הציוד הנדרש לביצוע העבודות ויפעיל ציוד ועו

ובלבד שיעמדו  ,בהזמנת העבודה רשאי הקבלן להפעיל כלים וציוד שלא הוזכרו ,בהסכמת המנהל בכתב .העבודה
מחליף והתשלום יהיה לפי הסעיף המתאים  לפחות במאפייני הביצוע של הציוד הנזכר במפרט שאותו הוא

 .בהצעת המחיר המתייחס לציוד המוחלף

 הקבלן יוודא  .כשירים ומתאימים לביצוע העבודות בהתאם לדין ,שנים 18שגילם לפחות  ,קבלן יעסיק פועליםה

אחיד באמצעות פריט  כל עובדי הקבלן יזוהו באופן .שהתנהגותם והופעתם של הפועלים מטעמו תהה נאותה

 .י הקבלן"אשר יסופקו ע ,ווסט /כובע  /לבוש אחיד דוגמת חולצה 

 על התנהגות הולמת של עובדיו הקבלן אחראי. 

  התקשרות ויוחלף כלי ובמהלך תקופת המציע מחויב לבצע את העבודות באמצעות כלי הצמ"ה שהציע. במידה

צמ"ה בכלי צמ"ה אחר )מאותו סוג(, גיל כלי הצמ"ה המוחלף לא יהיה גבוה מגיל כלי הצמ"ה שהוצע במסגרת 

 המכרז. 

 תנאים -ביצוע  .ה

 העבודה בתנאים הבאים : הקבלן מתחייב לבצע את

 17:00עד  06:30שעות ין ההעבודה תבוצע בככלל , יודגש כי לא תותר עבודה בשעת החשיכה. 

 .עובדי הקבלן יגיעו באופן עצמאי לאתרי העבודה 

  שעות. 24הקבלן יהיה זמין לעבודה בהתראה של 

 .הקבלן מתחייב להתייצב במועד שנקבע בהזמנת העבודה , ביחס לכל עבודה 

 בלן יהיה זמין לעבודה במצבי חירום.הק 

  ,)הקבלן יבצע את עבודתו בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה ותקנותיה )בעיקר תקנות הבנייה וחפירות
 פקודת התעבורה, חוק ארגון הפיקוח, חוק החשמל. וכמו כן בהתאם לכל החוקים והתקנות הרלוונטיים

 .לעבודתו

  כפפות, אפודה זוהרת ונעלי עבודה מתאימות הוראות החוק. בהתאם להעובדים יצוידו בציוד מגן אישי
 לעבודות בנייה והריסות.

  אנשים -ויעמיד לרשות ולצורך ביצוע העבודה  ,הקבלן יבצע את המוטל עליו בהתאם להנחיות המנהל, 

 .ובמגבלות בטיחות בעבודה ,ה וציוד באופן שיאפשרו עבודה רציפה"כלי צמ ,פועלים

  ובמיומנות מקצועית נאותה ,העבודות באופן הטוב והיעיל ביותרהקבלן מתחייב לבצע. 

 הקבלן יעבוד לפי החוקים התקנות והצווים המתייחסים לביצוע העבודות. 

 הקבלן ידאג וישיג את כל הרישיונות וההיתרים הדרושים לשם ביצוע העבודות. 

 פיקים לצרכי ביצוע מס ,ציודו והחומרים שהוא מספק ,המנהל יקבע אם שיטות העבודה של הקבלן

או שלא /היה והמנהל סבור כי הקבלן אינו מבצע את העבודות בשקידה ובקצב הראויים ו .העבודות

 הוא יודיע על כך לקבלן ,או שלא בהתאם למוסכם/או שלא בהתאם להוראותיו ו/בהתאם לתכניות ו

 .והקבלן יתקן הליקויים מידית
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 החומרים  ישחררו את הקבלן מאחריותו המלאה לטיב לא ,הוראותיו ודרישותיו של המנהל ,החלטותיו

 .התאמתם לתכניות וליתר החובות המוטלות על הקבלן,והעבודה 

 העבודה  י המנהל ישגיח על ביצוע העבודות ויהיה נוכח בשטח"הקבלן או מי מטעמו שאושר מראש ע

 .תירשם ותבוצע מיד לאחר שניתנה ,י המנהל"וידאג שכל הוראה שתינתן ע

  לא תיארך מעבר למועד אותו קצבהעבודה. 

  המטלה היא לטובת ביצוע ,אם יחשוב שהפסקה כזו,המנהל רשאי להפסיק את כל העבודות או חלקן. 

 העבודה  היה הקבלן אחראי להאיר את שטח, ית בשעות בהם אין תאורת יום טבעיתאם העבודה מתבצע

בכל מוקדי  ,אפשר עבודה רציפהבאופן שיאפשר את ביצועה היעיל והבטוח על ידי ציוד התאורה ל
 .העבודה שידרשו

 באופן מידי את  מועצההקבלן מתחייב להעמיד ל ,לפי דין מועצהמבלי לגרוע מכל זכות שהיא העומדת ל

 ,מלחמה ,כגון גם בשעת חירום ,מועצהכל הכלים הנדרשים ולבצע את כל השירותים שתדרוש ממנו ה

 .ב"ורעידת אדמה וכי

  י המנהל בטופס הזמנת"ורציפותה יוגדר ע (וער הנדרש לביצוע העבודההזמן המש)משך העבודה 

 .העבודה

 הקבלן יתייצב באתר העבודה או במקום שייקבע על ידי המנהל כמקום התכנסות בשעה שנקבעה 

 .בהזמנת העבודה

 הציוד הנדרש וכל ה הנדרשים "כלי הצמ ,שעת תחילת העבודה תחשב השעה שבה התייצבו הקבלן עובדיו

או לדרישות המנהל באתר שנקבע בהזמנת העבודה או השעה שהוכתבה /וע העבודות בהתאם לדין ולביצ

שקדמו לשעת  לא יכללו במניין שעות העבודה כל ההכנות והנסיעות .בהזמנת העבודה המאוחרת מבניהן

 .ההתייצבות כאמור

 בשל  -דוגמה  ,ןמסיבות התלויות בקבל ,ה לא תתחיל במועד שנקבע בהזמנת העבודהדבמידה והעבו

בורות על הפחתת תשלום מהמחיר הנקורשאי המנהל לה, איחור בהגעת הכלים לנקודת המפגש
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מהסכום המפורט בדף  15%ההפחתה לכל שעת איחור או חלקה תהא בשווי  ,בהזמנה/במחירון

פ כל "פ הסכם זה וע"ע מועצהכל זאת בנוסף ומבלי לפגוע בכל זכות השמורה ל ,המחיר   הצעת

 .דין

  במידה והקבלן הזוכה לא התייצב לעבודה כלל, במועד שנקבע, מבלי שקיבל על כך אישור מראש
מאת המנהל, רשאי המנהל להזמין את העבודה מקבלן אחר ולחייב את הקבלן הזוכה במלוא 

 העלויות ששילמה המועצה בעבור העבודה.

  ת עבודהתיחשב כשעו ,ללא פעילות ,פ הנחיית המנהל"ע -המתנה באתר העבודה. 

 לא יחושבו כשעות עבודה וייעשו על חשבון הקבלן ,הובלת הכלים אל אתר העבודה וממנו. 

 שאיננה אתר העבודה, ים במקרים מסוימים רשאי המנהל להורות על נקודת התכנסות הכל. 

 ובלבד ,תחשב שעת תחילת העבודה השעה שבה התייצב הקבלן באתר ההתכנסות ,באותם מקרים

 .אש בהזמנת העבודהשהדבר יפורט מר

  במהלך ביצוע העבודה ידאג הקבלן לביטחון עובדיו וביטחון הציבור בכללו וינקוט בכל אמצעי

 עאו דרישות המנהל כדי למנוע תאונות וגרימת נזק תוך כדי ועקב ביצו/זהירות הדרושים לפי דין ו

 .העבודות

 חזקתם במהלך ביצוע ויהיה אחראי לא ,הקבלן יספק ויתקין אמצעי זהירות באתר העבודה

 .העבודות

 המשך העבודה עשוי לסכן את  ,באם לפי שיקול דעתו המקצועי ,הקבלן יפסיק את העבודה

או שנוצרו תנאים המסכנים  ,כתוצאה מעייפות או תנאים בלתי מתאימים ,העובדים או הסביבה

 .הסביבהאת או  את העובדים

 דה וסביבותיוהקבלן יהיה אחראי לשמירת הסדר והניקיון בשטח העבו. 

 ישא יעל החומרים שיהיו בשטח בעת ביצוע העבודות והוא לבדו  ,הקבלן אחראי על שמירת הציוד

 או למתקנים/או לשטח העבודה ו/או לחומרים ו/באחריות על כל אובדן או גרימת נזק לציוד ו

 .המצויים שם

  ח "יהיה ע ות(העבודמניעת היפגעות במהלך ביצוע לצורך ) ,גידור אתר העבודה במידה ויידרש

 .וללא תמורה נוספת הקבלן

  הקבלן מחויב להתייצב לפגישות תיאום לביצוע העבודה שהוזמנה עם גופים שונים ככל שיידרש

 .ללא תשלום תמורה כלשהי ,המנהל י"ע

 תהיה באחריות הקבלן )שהיא תוצאת לוואי של העבודה (פסולת בנין /פינוי אשפה ופסולת, 
 ה.מועצלדרישות ה בהתאם

 והבורות והתלוליות אשר נוצרו ,לאחר שהשטח נקי ומיושר ,הקבלן יסיים עבודתו באתר העבודה 

 .לשביעות רצונו של המנהל ,ייושרו ,במהלך העבודה או עקב ביצוע העבודה

 הוא תנאי מוקדם לקבלת אישור המנהל לסיום העבודה ,ביצוע האמור לעיל. 

 אם הקבלן לא יתייצב באתר  ,רשאי המנהל,זה ומבלי לפגוע בכלליות האמור בהסכם  ,בנוסף

להפעיל קבלן אחר לצורך ביצוע  ,בהזמנת העבודה בתוך שלוש שעות מהמועד שנקבע לו שנקבע

וזאת מבלי שהקבלן יהיה זכאי לתשלום כלשהו בגין הזמנת העבודות ומבלי שתהיה  ,העבודה

 .בגין כך מועצהכנגד ה לקבלן כל טענה
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 פיקוח         .ו

או מנהל מחלקת שפ"ע  או המועצה מהנדס  ידי על  יעשה, זה חוזה נשוא העבודות ביצוע על  הפיקוח

 מאחריותו הקבלן את לשחרר כדי לעיל כאמור המוקנות הפיקוח בסמכויות אין .יהםנציגאו תפעול 

 .זה חוזה פי על וותיייבוומהתחי

, הוראותיו את ביום בו ולבצע נציגו או המהנדס, ותמחלקה ימנהל להוראות להישמע מתחייב הקבלן
 .והערותיו הנחיותיו

 :חירום בשעת השירותים מתן .ז

 בשעת שירות יתנו אשר הרכבים.  חירום בשעת גם עבודות נשוא הסכם זהה את לספק מתחייב הקבלן
 .חירום שעת תקנות פ"ע, משקי ריתוק ירותקו חירום

 :מראש מוסכמים פיצויים .ח

: להלן) החודשית מהתמורה סכומים לקזז או/ו להפחית רשאי האי המנהל, האמור בכלליות לפגוע בלי
 הקבועים מהמועדים במועד זה הסכם נשוא השירות את הקבלן ביצע לא שבו מקרה בכל"(,  פיצויים"

 :כדלקמן זה הסכם פי על מהתחייבויותיו כלשהי התחייבות אחר הקבל מילא לא או/ו בהסכם

 "דמס
 ליקוי/  הנושא

 מקרה לכל הליחיד מוסכם פיצוי

 פיצוי
 מוסכם
 לכל ליחידה

  מקרה

 שנמסרה לאחר עבודה ליום התייצבות אי 1
 ₪  1,500 העבודה הזמנת

2 
 

עזיבת האתר בטרם עת וללא תיאום עם 
 המנהל

500  ₪ 

2 
 שנקבע הזמן פרקב העבודה ביצוע אי

 לכך
500  ₪ 

3 
 שהועברה הוראה/הנחיה ביצוע אי

ל לכ –מנהל /חהמפק ידי על לקבלן
 מקרה

500  ₪ 

 כל מקרהל -גרימת נזק לתשתיות  4

מלוא 
התשלום 

בעבור הנזק 
יחול על 

 הקבלן

מסירת עבודות לקבלן משנה ללא אישור  5
 המועצה

הפרה 
יסודית של 

החוזה 
וסיום 

 ההתקשרות

 שנמסרה לאחר עבודה ליום התייצבות אי 6
 מקרים 3אחר ל - העבודה הזמנת

הפרה 
יסודית של 

החוזה 
וסיום 

 ההתקשרות

7 

אי עמידה בכלל תנאי הבטיחות 
הנדרשים ע"פי חוק ו/או נוהל בטיחות 
לרבות הפעלת כלי צמ"ה ללא 

 כל מקרה.ל - ביטוח/רישיונות וכו'

3,000  ₪ 

  הפיצויים סכום את. זה הסכם לפי לקבלן המגיע מהתמורה ולנכות לקזז רשאית המועצה 
 למועצה מהקבלן מגיע המנהל שלדעת כוםס כל או/ו, שלעיל בטבלה המפורטים מראש המוסכמים

 זכאית להם תרופה או סעד בכל לפגוע מלבי זאת דין י"עפ או ההסכם י"עפ' ג צד לכל או/ו
 .המועצה

 וטענה א/ו תביעה כל תהא לא ולקבלן ומכרעת סופית תהיה זה בסעיף כקבוע המנהל של קביעתו 
 .כך בשל המועצה כנגד שהוא וסוג מין מכל
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 דין כל פי ועל זה הסכם פי על המועצה של בזכויותיה לפגוע כדי זה בסעיף רבאמו אין. 

 אמצעי בטיחות וזהירות .ט

  הקבלן מצהיר ומתחייב לפעול בביצוע התחייבויותיו נשוא החוזהמבלי לפגוע בשאר הוראות ,

כל הסכם זה באופן בטיחותי, לשמירת רווחתם ושלומם של עובדיו וכל אדם וגוף אחר, בהתאם ל

 1954 -ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד חוקי הבטיחות בעבודה לרבות על פי חוק ן, לרבות די

)להלן: "פק'  1970 -טיחות בעבודה )נוסח חדש(, התש"ל )להלן "חוק ארגון הפיקוח"( ופקודת הב

בהתאם להנחיות המפקח העבודה הראשי במשרד התמ"ת, הבטיחות"( והתקנות על פיהם, 

 -תום על ידו, בהתאם לנספח בטיחות החהמצורף כנספח ב' לחוזה ו טיחותבהתאם לתצהיר הב

, המהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ובהתאם לתדרוך  המצורף כנספח א' לחוזה כללי

ינתנו בטרם יתחיל הקבלן בביצוע י, כפי ששל הקבלן בטיחות בעבודה והנחיות הממונה על

  בויותיו נשוא חוזה זה ומעת לעת.יהתחי

 המתאימה בכמות המכניים הכלים על אש כיבוי ציוד להמצאות ידאג הקבלן. 

 רשאי באתר המפקח .חשבונו ועל הקבלן ידי-על ויותקנו ירכשו הדרושים הבטיחות אביזרי כל 

 כל .מן האתר לסלקו הקבלן מן ולדרוש ל"הנ הביטוח בדרישות עומד שאינו ציוד כל לפסול

 .בלבד לןהקב על יחולו זה במקרה ההוצאות

 עובדים .י

 כולל מועסקים  או/ו  עובדים להעסקת בקשר חיקוק כל הוראות כל את למלא עת בכל חייב יהיה הקבלן 
  ב"וכיו  חופשה דמי עבור תשלום כל או/ו  מעביד ידי על המשתלמים הסוציאליים התשלומים כל תשלום

  -  ז"שמת  - מינימום שכר חוק אותהור אחר למלא וכן  ב"וכיו לאומי ביטוח,  הכנסה מס תשלומי וניכוי
1997. 

 הקיבוציים וההסכמים ההרחבה צווי, העבודה חוקי לפי  עובדים זכויות בעניין הקבלן חובות קיום אי 
 .ההתקשרות הסכם של יסודית הפרה יהווה ההתקשרות והסכם לענף הרלוונטיים

 הסבת החוזה .יא

 העסקת ואולם  מקצתן או כולן, זה החוזה נשוא העבודות ביצוע את  צד שלישיל למסור רשאי הקבלן אין
 חלקן או העבודות ביצוע מסירת משום כשלעצמה בה אין, החוזה נשוא העבודות בביצוע הקבלן עובדי
 .לאחר

 מעביד -אי קיום  יחסי  עובד  .יב

  הז חוזה לצורך ידו על שיסופקו העובדים  או/ו  הקבלן בין יהיו לא כי  בזה ומצהירים  מסכימים הצדדים
  קבלן"  של מעמד הוא  זה חוזה פי על הקבלן של מעמדו וכי"  ומעביד  עובד"  יחסי,  המועצה  ובין

 ".עצמאי

 המגיעות אחרות הטבות  או/ו  פיטורין לפיצויי זכאי הקבלן יהא לא,  לעיל האמור בכלליות לפגוע מבלי
 ובדיוע יהיו,  העבודות ביצוע לצורך בלןהק שיעסיק  העובדים  כל. נוהג  או/ו  דין  פי על  ממעבידו לעובד

 . כמעביד  כלפיהם אחראי יהיה והוא  בלבד הקבלן של

 אחריות  וביטוח .יג

  זה החוז נשוא  לעובדיה או/ו  למועצה לרבות – לאדם  או/ו  לרכוש שיגרם נזק לכל אחראי יהיה הקבלן
 כתוצאה, כלשהו'  ג לצד  או/ו  ההחוז נשוא העבודות ביצוע לצורך  הקבלן העסיק אותם העובדים ולרבות

 נותברשל שנעשו ובין  בכוונה שנעשו בין בעבודות הכרוך  כל  או/ו  זה חוזה לפי העבודות ביצוע עקב או/ו
 שיגרמו  נזקים מחמת בו לשאת חייבת תהא שהמועצה סכום וכל  תשלום בכל  המועצה את ישפה והקבלן

 .ל"כנ

כל דין ו/או על פי חוזה זה, יחזיק הקבלן בתוקף כל תקופת  מבלי לגרוע מאחריותו של הקבלן על פי
לחוזה  ההסכם, בחברת ביטוח מורשית ובעלת מוניטין, את הביטוחים כמופרט באישור הביטוח הרצ"ב

 מנו.והמהווה חלק בלתי נפרד הי



 מועצה מקומית פרדס חנה כרכור
 35/2021פומבי מס' מסגרת מכרז 

 רכרכו -מקומית פרדס חנה ברחבי המועצה הלביצוע עבודות באמצעות כלי צמ"ה 
 

 40מתוך  30עמוד  תימה וחותמת המציע: _______________________ח - קראתי, הבנתי, מתחייב
 

 

 בשטחי עבודתו עקב לרכוש או לאדם שנגרם נזק בדבר התלונה קבלת עם הקבלן את תיידע המועצה
 אחראי הקבלן. להם ודההעב

  -' ג  צד י"ע שתתבע מחמת בהם לשאת יהיה המועצה שעל פיצוי  או/ו  סכום שכל,  בזאת ומוסכם מוצהר
 יםהסכומ לקזז רשאית המועצה תהא – מועסקיו  או/ו  עובדיו  או/ו  הקבלן מחדלי  או/ו  מעשי בגין

 לשם  אחרת דרך בכל לנקוט המועצה בזכויות עלפגו מבלי וזאת  זה חוזה פי על  לקבלן לשלם עליה  שיהיה
  .ל"הנ הסכומים גביית

 ה ת מ ו ר ה .יד

 תשלום לקבלן לשלם המועצה מתחייבת,  זה הסכם פי על  הקבלן התחייבויות כל מילוי תמורת 
 "(. התמורה": להלן)  מהחוזה נפרד בלתי חלק ומהווה המציע בהצעת  כמפורט

 מסוף יום 45 תוך לקבלן וישולם המועצה יתלגזבר יועבר, המנהל ידי על אישורו לאחר החשבון 
 מבין המאוחר לפי, המועצה לגזבר הגעתו במועד יום 30 או החשבון מתייחס אליו החודש

 .המועדים

 התמורה לתשלום זכאי יהא הקבלן כי,  ספק הסר למען בזאת מודגש,  לעיל באמור לפגוע מבלי
 זה חוזה הוראות כל פי על העבודות את ביצע אם רק  זה חוזה להוראות בהתאם לעיל הנזכרת

,  יחסי חלק מהתמורה לנכות רשאי המנהל יהיה, חלקי באופן יבוצעו העבודות אם. המנהל והוראות
 .הבלעדי דעתו לשיקול בהתאם

 הפסקת העבודה מחמת התנהגות הקבלן .טו

 אחר הקבלן אמיל לא או,  לחוזה בהתאם העבודות לביצוע התחייבויותיו אחר הקבלן מילא לא  
  העבודה ובקצב הזמנים בלוח עמד לא או/ו המנהל הוראות

 ולתקן חוזה תנאי לקיים  במכתב  מהקבלן  המנהל ידרוש - ונספחיו  זה  חוזה פי על הנדרש
 "(.המכתב: "להלן)  ל"הנ במכתב שיצוין המועד תוך, במכתב הנזכרות  החוזה הפרות

 הנקוב המועד תוך  במכתב כאמור תיקון הטעון תיקן לא  או/ו  החוזה מהפרות הקבלן בו חזר לא 
  למוסרם או הקבלן חשבון על במישרין זה חוזה נשוא העבודות לבצע רשאית המועצה תהא- בו

 מן פיצוי לדרישת המועצה בזכות לפגוע מבלי החוזה את לבטל או/ו הקבלן של חשבונו על לאחר
 .לעיל הנזכרות החוזה הפרות בגין או/ו החוזה ביטול מחמת נזקיה בגין הקבלן

   לעיל  13הודיעה המועצה לקבלן  כי היא רואה את החוזה כמבוטל  בהתאם לאמור בסעיף- 
תשלם המועצה לקבלן תמורת העבודות שאושרו על ידי המנהל והגזבר ושבוצעו עד תאריך הביטול 

העבודות שטרם  בניכוי  נזקיה  ו/או  הפרשי המחירים שצריכה המועצה לשלם לביצוע כאמור,
 בוצעו.

 (₪ 45,000ועד לסכום של  )עבור כל סוג כלי צמ"ה בו זכה הקבלן ₪ 15,000 בסך ביצועה ערבות ,
 כל קיום להבטחת תשמש, החוזה חתימת במעמד הידוע האחרון לצרכן המחירים למדד צמודה

 דרישת פי על תנאי ללא דימי לפירעון תעמוד  הערבות .זה חוזה פי על הקבלן של התחייבויותיו
 .המכרז לתנאי' ה כנספח מצורף הערבות נוסח. המועצה

 ש ו נ ו ת  .טז

 :היתר בין הם החוזה של הנספחים 

 נספח בטיחות כללי 

 הצהרת בטיחות 

 ערבות ביצוע 

 הצעת המחיר 

 אישור קיום ביטוחים 

 כתב התחייבות לאספקת שירותים בשעת חירום 

 ובין  מצורפים שהם בין  והמכרז החוזה מסמכי את דיח מהווים,  החוזה לרבות,  דלעיל המסמכים  כל
 .מצורפים שאינם
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 כתובות  והודעות .יז

 זה להסכם במבוא המופיעות אלה יהיו, זה הסכם לצורך הצדדים כתובות. 

 כאילו תחשב, רשום בדואר למשנהו מהצדדים מי ידי על שתשלח הודעה כל  

 בישראל דואר ביתב למשלוח הרשום המכתב מסירת משעת שעות 72  תוך נתקבלה . 

 המשפט ובית בחדרה השלום המשפט בית הוא זה חוזה נשוא בתביעות לדון המוסמך המשפט בית 
 .בחיפה המחוזי

 

 

 : החתום  על  הצדדים  באו   לראייהו

   

     

                  
                 __________________     __________________                            ___________________ 

  ן ל ב ק הרו"ח אורלי ירדן                               גב' הגר פרי יגור                                                   

 ראש המועצה                                גזברית המועצה    
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 ההתקשרות נספח א' לחוזה

 בטיחות כללינספח 

 הצהרת הקבלן 

 ומתחייב לפעול בביצוע התחייבויותיו כללי )הנספח דנן( -הקבלן מצהיר כי קרא והבין את נספח בטיחות 

ופקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(  1954 -תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ד נשוא הסכם זה ע"פ 
בויות נשוא מכרז זה על מתחייב למלא את כל ההתחייהקבלן  , נספח הבטיחות והוראות הדין.1970 -תש"ל 

במועצה ונספח  המנהל ו/או המפקחפי כללי הבטיחות והגהות, על פי הוראות הדין, הנחיות והוראות 
 הבטיחות כללי.

 דגשים :נושאי בטיחות 

זה לפעול בהתאם לכל חוקי הבטיחות בעבודה  מכרזבויותיו נשוא יעל הקבלן במסגרת התחי .1
"( ופקודת חוק ארגון הפיקוח)להלן: " 1954-פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"דלרבות על 

 "( והתקנות על פיהם.פקודת הבטיחות)להלן: " 1970-, תש"ל[נוסח חדש]הבטיחות בעבודה 

תקנות הבטיחות בעבודה )גיהות זה לפעול בהתאם ל מכרזבויותיו נשוא יעל הקבלן במסגרת התחי .2
 . 19194 -יבור והעובדים באבק מזיק( תשמ"ד תעסוקתית ובריאות הצ

זה באופן בטיחותי, לשמירת רווחתם שלומם  מכרזיבויותיו נשוא יעל הקבלן לפעול במילוי התח .3
ובריאותם של עובדיו, עובדי המועצה המקומית וכל אדם ו/או גוף שהוא, לקיים את כל הוראות 

 במועצה. ו/או המפקח המנהלונהלי הבטיחות הנדרשים לשם כך ובהתאם להוראות 

כונים הקיימים במקום ביצוע העבודה וסביבתו עקב ביצוע יהם הסה דא מוהקבלן יאתר ויו .4
העבודות, בין היתר בהקשר לטיב העבודות, התהליכים, המבנים, הציוד והחומרים אשר הנם 
 בשימוש, ידאג לנקיטת אמצעי הבטיחות המתחייבים לשמירת שלום הציבור וידריך את עובדיו

 בהתאם לפני תחילת העבודה.

מבלי לפגוע בשאר הוראות ההסכם והנספח דנן יובהר כי הקבלן אחראי בהקשר לעבודות נשוא  .5
מפקחים ומהנדסים של המועצה המקומית או מטעמה הסכם זה, לבטיחות ולשלום עובדיו, 

ושאר  הבאים  לפיקוח או לבדיקות שונות וכן עוברים ושבים הנמצאים בסביבת העבודה
 יבויות נשוא המכרז.יהמועסקים והפועלים לביצוע ההתח

מבלי לפגוע באמור לעיל, על הקבלן חלה החובה לכסות פתחים, לסמן באופן בולט ובשלטי אזהרה  .6
כונים שונים הקיימים ו/או הנוצרים במהלך העבודה, העלולים ימתאימים ומובנים מפגעים וס

לגדר לבטח )בהתאם להוראות פק' הבטיחות(  להוות סיכון לגופו ו/או לרכושו של מאן דהוא,
מכונות, חומרים, ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים ולנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת 

 התלקחות חומרים, למניעת התפשטות בערה וכן לכיבויה. כן מתחייב הקבלן לנקוט 

 באמצעי בטיחות נאותים ומספקים להבטחת שלומו של כל אדם בשעת דלקה.

דא ולנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת שהציוד וכלי העבודה המצויים ומתחייב לו הקבלן .7
מוש במסגרת הסכם זה יהיו באיכות טובה, במצב טוב ותקין, ללא פגמים או ליקויים העלולים יבש

 לסכן מאן דהוא, וכי ישמשו אך ורק למטרה לשמה הם מיועדים.

מצא יאותים ובטוחים לכל מקום שאדם צריך לההקבלן מתחייב לדאוג לקיומם של אמצעי גישה נ .8
 בו במסגרת ביצוע העבודות נשוא הסכם זה.

הקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת התפוצצות ו/או למניעת פגיעה באדם  .9
וברכוש כתוצאה מהתרחשות התפוצצות העלולה לפגוע במאן דהוא, הכל בהתאם להוראות הדין 

 וכללי הבטיחות.
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בו התרחשה תאונה ו/או מפגע אשר גרם ו/או עלול היה לגרום לפגיעה בגופו ו/או ברכושו במקרה  .10

במועצה,  למנהל ו/או למפקחשל מאן דהוא מתחייב הקבלן לדווח על המקרה באופן מיידי 
 ולמפקח מטעם משרד העבודה )במידה והדבר נדרש על פי כל דין(. 

במועצה תוך  המנהל ו/או המפקחרוע ייש דווח מלא של האמבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל על הקבלן להג
 רועים דומים בעתיד.ירוע לרבות הסקת מסקנות והמלצות למניעת קרות אישעות ממועד הא 72

הקבלן מפר כי במועצה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי  המנהל ו/או המפקחבמידה וימצא  .11
המנהל מועצה המקומית באמצעות יבויותיו נשוא הנספח דנן, תוכל היהתחייבות כלשהיא מהתח

ימים  7ליתן התראה בנוגע לאמור לקבלן. היה והקבלן לא תיקן ההפרה כנדרש תוך  ו/או המפקח
, להפסיק את המנהל ו/או המפקחממועד קבלת ההתראה, תוכל המועצה המקומית באמצעות 

 ודעה.התקשרותה עם הקבלן על פי הסכם זה, ומועד סיום ההתקשרות יהיה מועד קבלת הה

מען הסר ספק, יובהר כי הוראות סעיף זה באות להוסיף ולא לגרוע משאר הסעדים והתרופות העומדים ל
 לרשות המועצה המקומית במסגרת הסכם זה וע"פ הוראות הדין.

למען הסר כל ספק יובהר כי אין בהוראות נספח זה, כדי להוות רשימה סופית ומוחלטת של כל  .12
 בויותיו נשוא הסכם זה.יים על הקבלן במסגרת מילוי התחידרישות הבטיחות והגהות החל

כמו כן, יודגש כי פעולת הקבלן בהתאם לדרישות הנ"ל אינה משחררת ו/או פוטרת אותו מן החובות 
החלות עליו על פי כל דין וכן על פי הדרישות הספציפיות החלות על החברה הזוכה במכרז זה והארגונים 

 להם היא כפופה.

 שיציוד מגן אי .א

הקבלן מתחייב להעמיד לרשות עובדיו ציוד מגן אישי, בהתאם להוראות כל דין ובפרט בהתאם לתקנות  .1
להתקין שלטי הדרכה  ,"(תקנות ציוד מגן אישי)להלן: " 1997-תשנ"ז הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי(,

 מוש בציוד, ולוודא כי עובדיו ישתמשו בו.ילש

חזק ועמיד, בעל מבנה  ,נאותהכאשר הדבר דרוש כאמור לעיל, באיכות  הקבלן ידאג לאספקת ציוד מגן אישי .2
 שאותם הוא בא למנוע, ועל פי כל תקן הנדרש בהוראות כוניםיותכונות הנדרשים למתן הגנה נאותה מפני הס

 הדין ובתקנות "ציוד מגן אישי".

 אישי מוחזק במצב נקי ותקין.המגן ההקבלן יוודא כי ציוד  .3

המנהל ו/או יבויותיו על פי סעיף זה, תוכל המועצה המקומית באמצעות ימלא התחבמידה והקבלן לא י .4
ימים,  7לאחר מתן התראה לביצוע התחייבות אשר לא מולאה תוך  ושיקול דעתם הבלעדית, המפקח

 להפסיק את עבודת הקבלן.

 ציוד המחייב בדיקות תקופתיות של בודק מוסמך .ב

ב ובכלל זה מכונות הרמה ", האביזרים כלי העבודה וכיועל הקבלן לדאוג לכך שכל הציוד, המכונות .1
שבהתאם להוראות הדין, ובפרט הוראות "פקודת הבטיחות", צריכים לעבור בדיקת תקינות ע"י בודק 
מוסמך כהגדרתו בפקודת הבטיחות, יבדקו ע"י בודק מוסמך כנדרש ובמועד. במידה ופריט ציוד, מכונה, 

וכשירים בבדיקת בודק מוסמך, על הקבלן לדאוג לכך שיוצאו מכלל  ב נמצאו בלתי תקינים"אביזר וכיו

שימוש עד אשר יתוקנו ויוכשרו וימצאו תקינים בבדיקה חוזרת של בודק מוסמך. מבלי לפגוע בשאר הוראות 
 ישא באחריות לכל נזק לגוף ו/או רכוש של כל גורם ו/או אדם הנגרם כתוצאה מאייההסכם ונספח זה הקבלן 

 יבויותיו בהתאם למפורט בסעיף זה.מילוי התחי

ותו המצויים בבעל "במבלי לפגוע באמור לעיל, חובה על הקבלן לוודא כי כל המכונות, הציוד, האביזרים וכיו .2
ו/או בחזקתו בקשר לביצוע/אי ביצוע הוראות הסכם זה יבדקו מדי יום ומדי תקופה על מנת לוודא כי הם 

ם המוסמכים לבדוק המכשור הנ"ל בהתאם להוראות הדין, היצרן במצב תקין, כשיר ובטיחותי ע"י הגורמי
שא באחריות לכל נזק לגוף יוכללי מקצוע מקובלים. מבלי לפגוע בשאר הוראות ההסכם ונספח זה הקבלן י

 ו/או רכוש של כל גורם ו/או אדם הנגרם כתוצאה מאי מילוי התחייבויותיו בהתאם למפורט בסעיף זה.
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 לים ומערכות חשמליות ניידותהפעלת מכונות, ציוד, כ .ג

מוש יהמצויים בש "בודא כי כל המכונות, הציוד, האביזרים, הכלים, המערכות וכיוועל הקבלן לדאוג ול .1
יבויות נשוא הסכם זה יהיו "ממוגנים לבטח" וכנדרש על פי כל דין. מבלי יבמסגרת ביצוע/אי ביצוע ההתח

ב "המכונות, הציוד, האביזרים, הכלים, המערכות וכיו דא כי כלולפגוע באמור לעיל, על הקבלן לדאוג ולו
יבויות נשוא הסכם זה יהיו בטוחים לחלוטין מפני סכנת ימוש במסגרת ביצוע/אי ביצוע ההתחיהמצויים בש

 התחשמלות, ולא ניתן יהא להתחשמל כתוצאה מהשימוש בהם.

תהיה דרך מפסק מגן לזרם דלף  מבלי לפגוע באמור לעיל, כלי היד החשמליים יכללו בידוד כפול והפעלתם .2
 )פחת( ומגן לעומס יתר.

שיון חשמלאי כאשר הדבר יעל עובדי הקבלן המועסקים בביצוע עבודות חשמל ו/או אחרות להיות בעלי ר .3
(. הקבלן ו/או עובדיו יציגו "בנדרש בדין, המתאים לסוג העבודות המתבצעות )הנדסאי מוסמך, בודק וכיו

 יונותיהם על פי דרישתו.שילממונה על הבטיחות את ר

הקבלן מתחייב כי כל עבודות החשמל המתבצעות על ידו ו/או על ידי מי מטעמו, לרבות ע"י קבלני משנה,  .4

-ןתקנות הבטיחות בעבודה )חשמל(, תש" ,יבוצעו על פי דרישות כל דין לרבות חוק החשמל והתקנות על פיו
. הקבלן יהא אחראי לכל נזק 1953-"גיתקנים, תשכמשמעותו בחוק הותקנים ישראלים שעניינם חשמל  1990

 בויותיו דנן.יו/או פגיעה לאדם, לגוף ו/או לרכוש כלשהוא אשר תגרם כתוצאה מאי ביצוע התחי

, הקבלן יוודא כי עבודות אשר יבוצעו בקרבת מוליכים חיים ו/או במתקני חשמל יבוצעו על פי הוראות הדין .5
 חוק החשמל והתקנות על פיו. בתנאי בטיחות נאותים ובהתאם להוראות

ב"פקודת הבטיחות" יופעלו אך ורק על ידי גורם המוסמך ע"פ כל דין להפעלתם  ןמכונות הרמה כהגדרת .6
 וברשותו תעודות תקפות המעידות על כך. התעודות יוצגו לנציג המועצה המקומית ע"פ דרישתו.

 גהות תעסוקתית .ד

יא ה נאותים ע"פ כל דין, אשר יבטיחו ויגנו מכל בחינה שההקבלן יוודא קיומם של התקני ותנאי גהות ורווח .1
סקיו במקום העבודה לרבות בתנאי העבודה, בתהליכי העבודה, במתקנים, עעל בריאות עובדיו ו/או מו

 במבנים, בחומרים ובציוד, במסגרת מילוי התחייבויותיו נשוא הסכם זה.

על מנת להבטיח את העובדים מפני סיכוני  הקבלן יספק ציוד מגן אישי לעובדיו בהתאם לדרישות החוק .2
בטיחות ובריאות הנובעים משמוש בציוד, בחומר, בתהליך יצור או בכל גורם אחר במקום העבודות ובקשר 

 לביצוע/אי ביצוע העבודות נשוא הסכם זה.

הקבלן ידאג להדריך לעדכן ולהסביר לעובדיו מהם סיכוני הבטיחות הבריאות והגהות הכרוכים בביצוע  .3
 עבודתם במסגרת הסכם זה, וכן מהם האמצעים אשר עליהם לנקוט על מנת למנוע הסיכונים הנ"ל.

 

כל האמור לעיל וכן חוקים, תקנות והנחיות רלוונטיות הקשורות במישרין או בעקיפין לביצוע העבודות ו/או 
במלואן על הקבלן לאורך  חולוי -השירותים במסגרת ההסכם, בין אם פורטו במפורש בהסכם ונספחיו ובין אם לאו 

כל תקופת ההתקשרות )לרבות עדכונים ושינויים בחוק, תקנה, הנחייה וכו(, לרבות תקופת האופציה. על הקבלן 
 חלה האחריות הבלעדית למלא אחר החוקים, תקנות והנחיות ולבצע את עבודתו בהתאם להן.
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 ההתקשרות חוזהל' ב נספח

 הצהרת בטיחות

_____ מס' ת.ז. ______________ מצהיר  ומאשר בזאת בחתימת ידי אני הח"מ, ___________ .1
שקראתי את "נספח בטיחות כללי" וכל חומר אחר שנמסר לי ו/או שנתבקשתי לעיין בו, ואני מתחייב 

 למלאם בשלמותם וכרוחם. 

כמו כן אני מתחייב להביא לידיעת עובדי את תוכן המסמך המפורט לעיל, ואוודא שהם הבינו את כל  .2
 הכתוב בו וינהגו ויעבדו לפיו. 

אני מצהיר שכל האחריות לבטיחותם, שלמותם ובריאותם של עובדי מוטלת עלי וכל האחריות לשלמותו  .3
ותקינותו של הציוד מוטלת עלי. הנני משחרר את המועצה המקומית מכל אחריות כלפי עובדי וכלפי הציוד 

ופנה כלפי ואני אשא בתוצאות ובהוצאות. אני או כלפי צד ג'. כל תביעה או פעולה משפטית כלשהי ת
 מצהיר כי כל עובדיי, הציוד שלי וצד ג' מכוסים בבטוח הנדרש לביצוע העבודות בהתאם להסכם זה. 

ע הנני מתחייב לבצע את התחייבויותיי נשוא מכרז זה ע"י עובדים מקצועיים, בעלי כישורים נאותים לביצו .4
ר קיבלו הדרכה נאותה על מהות העבודה שעליהם לבצע, ההתחייבויות נשוא המכרז וההסכם, אש

הסיכונים הכרוכים בה והאמצעים בהם יידרשו לנקוט ע"מ להבטיח מניעת הסיכונים וביצוע העבודות 
 בתנאי בטיחות נאותים. 

הנני מודע לחשיבות העליונה שמייחסת המועצה המקומית להבטחת תנאי בטיחות נאותים בביצוע  .5
יב בזאת לפעול תוך שימת לב ראויה לכך, ומתן דגש משמעותי לנושאי בטיחות, גהות העבודות ואני מתחי

ובטיחות אש, ואעשה כל אשר באפשרותי ע"מ למנוע מפגעים ונזקים לגופו ו/או רכושו של מאן דהוא, 
 לרבות מי מטעם המועצה המקומית. 

 ל דין ובפרט בהתאם להוראות חוקהנני מתחייב בזאת לפעול בביצוע התחייבויותיי נשוא הסכם זה על פי כ .6
והתקנות  1970-בטיחות בעבודה ]נוסח חדש[ התש"להופקודת  1954-ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד

 על פיהם. 

 

 שם: ___________________________ חתימה: __________________

 

 (תאורו )אדם, חברה, שותפות, אחר(: ___________________________ )נא לפרט

 

 ת.ז. / ח.פ.: __________________________
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 ההתקשרות חוזהל 'גנספח 

 כתב התחייבות לאספקת שירותים בזמן חירום
 לכבוד 

  מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

 

 שלום רב, 

 

 כתב התחייבות לאספקת שירותים בזמן חירום
 

  מקומית פרדס חנה כרכור בתחומי מועצה  ,איטום במוסדות חינוך וציבור הואיל ואנו מספקים לכם עבודות

 )להלן: "החוזה"(; אתכם)להלן: "השירותים"(, בהתאם לחוזה מיום ____________ עליו חתמנו  

 

 למועצהים" והשירותים נדרשים ימוכרת כ"מפעל חיוני" ו/או כ"מפעל למתן שירותים קיומ המועצהוהואיל ו
 בתקופות שבהן יוכרז מצב חירום;

 

 מצהירים, מאשרים ומתחייבים כלפיכם כדלקמן: לפיכך אנו

 

, באופן רציף ושוטף, גם בתקופות שבהן יוכרז מצב למועצהאנו מודעים לחיוניות ולחשיבות המשך מתן השירותים  .1
 חירום. 

 

את מלוא השירותים נשוא החוזה, באופן רצוף ושוטף, ולקיים את כל יתר התחייבויותינו  למועצהאנו מתחייבים לספק  .2
 פי החוזה, במלוא היקפם, גם בתקופות שבהן יוכרז מצב חירום, לרבות בימים ושעות חריגים, שבהם תידרש על ידכם על

 אספקת השירותים. 
 

 אנו מתחייבים למלא את התחייבויותינו לעיל, בעבור התמורה המוסכמת בחוזה, ללא תוספת כלשהי לתמורה האמורה.  .3
 

י ובלתי נפרד מהחוזה והפרתה תחשב להפרה יסודית של החוזה, המקנה לכם התחייבותנו שבכתב זה מהווה חלק מהות .4
 את כל הזכויות והסעדים הקבועים בחוזה ועל פי כל דין. 

 

___________           ___________     _____________      ___________________ 

 ותם מטעם הקבלןשם הח      טלפון                   כתובת הקבלן       שם הקבלן

 

  תאריך: ______________

                _________________ 

 חתימה + חותמת          
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 נספח ד' להסכם ההתקשרות

 בביצוע עבודה התחייבות בנושא בטיחותכתב 
 לכבוד 

 מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

( "הקבלן" –______ )להלן ______________________אני הח"מ )שם הקבלן והחותמים מטעם הקבלן(
אותן נבחרתי  ,מועצה מקומית פרדס חנה כרכורשל  35/2021מתחייב לבצע את כל העבודות נשוא מכרז פומבי מס' 

  לכל העבודות הנלוות להן.ו י כל דרישות דיני וכללי הבטיחות והתעבורה הנוגעים לעבודות אלהפ-על לבצע, 

 :כדלקמן צה מקומית פרדס חנה כרכורמועהקבלן מצהיר ומתחייב כלפי בכלל כך, 

, הוא בעל הידע, המיומנות, הניסיון ויכולת הביצוע הנדרשים לשם ביצוע העבודות בבטיחות לרבות כוח אדם מיומן .1
 .שעומד לרשותו, ציוד, כלים וכל אשר נדרש לביצוע העבודות

 
 .על עבודות אלההוא מכיר וידועים לו כל החוקים, התקנות ודיני הבטיחות והתעבורה החלים  .2

 
המכרז וכי בדק את הסיכונים הקיימים והוא מנוסה בטיפול בסיכוני הבטיחות והתעבורה בעבודות נשוא הסכם  .3

תו באתרי העבודה וכי יש לו ולעובדיו הניסיון והידע להתמודד עם סיכונים ונושאי בטיחות ותעבורה אלו וכי ברשו
ובדיו, עובדי המועצה בטחה מלאה של בטיחות התושבים, עכל ציוד הבטיחות המתאים לביצוע העבודות תוך ה

  רח.ועוברי או
 

ה בקיאים בנוהלי הבטיחות והתעבורה, וכי העובדים המועסקים זהעובדים המועסקים מטעמו בעבודות נשוא הסכם  .4
יונות ובעלי הרש עברו הכשרה והדרכה כנדרש, מנוסים, והוכשרו לביצוע העבודותעל ידו הם מקצועיים, מיומנים ו

 .וההיתרים הנדרשים לביצוע העבודות
 

, התקנות ודיני הבטיחות והתעבורה החלים על פי כל החוקים-הוא ועובדיו וכל הבא בשמו או מטעמו, ינהגו על  .5
העבודות, על כל פרטיהם, בעת ביצוע העבודות, לרבות הדרכות בהתאם להוראות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה 

 .1999ט "ובדים( התשנירת מידע והדרכת ע)מס
 

הוא יקפיד כי כל הפועל מטעמו יבצע את עבודתו תוך הקפדה מלאה על כללי הבטיחות והתעבורה בהתאם להוראות  .6
דיני הבטיחות והתעבורה, החוקים והתקנות הנוגעים לאותה עבודה ומתחייב לשאת באחריות מלאה ובלעדית לכל 

מכל  המועצהות אלו במהלך ביצוע העבודות והוא פוטר את עבירה של כל עובד מטעמו העובר על איזה מהורא
 .אחריות לאי ביצוע איזה מהן על ידו או על ידי הפועל מטעמו

 
הוא יקפיד לספק לעובדיו את כל העזרים, ציוד המגן האישי ואמצעי הבטיחות הנדרשים בעבודתם, לרבות בהתאם  .7

מצעי אולנקוט בכל  1961-"א ותקנות התעבורה, התשכ 1997-"ז לתקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי( התשנ
הזהירות וההתראה הדרושים בעת ביצוע העבודות, לרבות סימון כלי הרכבים בתאורה ופסים זוהרים, שילוט 

 .וסימון ולהימנע מהשארת בורות וכלי אצירה פתוחים
 

רכת תשתית אחרת מכל סוג ומין להקפיד שלא לפגוע בכבלי חשמל, כבלי טלפון, צינורות מים, ברזי מים וכל מע .8
נוע מגע של עובדים בקווי חשמל ולנקוט צעדים ולספק ציוד מתאים למניעת התחשמלות תוך הקפדה על דיני מל

 .הבטיחות הרלוונטיים לעבודה עם חשמל
 

דווח למשרד העבודה )משרד התמ"ת אגף הפיקוח על העבודה( כנדרש בדיני הבטיחות על כל תאונה שעשה עובד ל .9
 .ימים או משגרמה )חס וחלילה( למותו של עובד 3 עמו נמנעה יכולת עבודה מעלמט

 
 .או מסמכי המכרזו/אין באמור בכתב התחייבות זה בכדי להפחית ו/או לגרוע מהוראות הסכם המכרז  .10

 
 הננו מצהירים כי כל העובדים מטעמנו קיבלו הדרכה כאמור ויקבלו הדכות שוטפות מעת לעת.  .11

 
   שם הקבלן: ______________              ______________________  תאריך :

 
 :________ :שמות החותמים בשם הקבלן

 חתימה: ____________________  שם:_____________ ת.ז.____________ 
 חתימה: ____________________ שם: ____________ ת.ז. _____________
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 40מתוך  38עמוד  תימה וחותמת המציע: _______________________ח - קראתי, הבנתי, מתחייב
 

 

 יטוחנספח ב - להסכם ההתקשרות 'הנספח 
 

 אישור ביטוח עבודות קבלניות
חובה על המציע להחתים את אישור הביטוח בחותמת "מאושר לצרכי מכרז" טרם 
הגשת ההצעה. חתימת המציע ע"ג נספח זה בעת הגשת ההצעה מהווה התחייבות 

להחזיק בביטוחים אלו, בהתאם לכיסויים המפורטים וגבולות האחריות , לאורך כל 
 ות תקופות האופציה.תקופת ההתקשרות לרב
 

 (DD/MM/YYYY) האישורתאריך הנפקת  ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה - אישור קיום ביטוחים

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי בתוקף פוליסת ביטוחישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה א
ח במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטועם זאת,  הפוליסה וחריגיה. יחד

 למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

 מעמד מבקש האישור נוסח הפוליסה המבוטח מבקש האישורמ
מועצה מקומית פרדס 

 כרכור -חנה
עבודות  ביצוע שם

באמצעות כלי 
 צמ"ה 

ברחבי המועצה 
המקומית פרדס 

 חנה כרכור

 
 קבלן הביצוע☐
 קבלני משנה☐
 שוכר☐
 אחר: מזמין העבודה☒

 ת.ז./ח.פ.
500278007 

 ת.ז./ח.פ.

 מען  
 פרדס חנה 20דרך הבנים  

 

 מען

 

 כיסויים

 פרקי הפוליסה
חלוקה לפי גבולות 

 אחריות או סכומי ביטוח

מספר 
 סההפולי

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות / 
סכום ביטוח / 
 שווי העבודה

השתתפות 
 עצמית

כיסויים נוספים 
 בתוקף

מט סכום
 בע

יש לציין קוד כיסוי בהתאם  מטבע סכום
 לנספח ד'

כל הסיכונים 
 עבודות קבלניות

 :לדוגמה הרחבות

       307  309   313  314  
315 316 318   328  
329  

   ₪  500,000    ופריצה גניבה
   ₪  4,000,000    עובדים עליו רכוש
   ₪  4,000,000    סמוך רכוש
   ₪   200,000    בהעברה רכוש
   ₪  4,000,000    הריסות פינוי

 8,000,000    צד ג'
למקרה 

 ולתקופה

 ₪   302 312 307  309  
315 321   322  328 

 20,000,000    אחריות מעבידים
למקרה 

 ולתקופה

 ₪   315 328 319   

ביטוח חובה 
וביטוח צד ג' 

רכוש , הכולל 
הרחבה לנזקי גוף 
שאינם מבוטחים 

בביטוח החובה 
של כלי רכב 

והמתקנים, כולל 
גם מנופים, 

מלגזות, 
טרקטורים, 

גוררים  ונגררים 
וכל כלי רכב 

מנועי אשר 
קיימת חובה 

חוקית לבטחו, 
וד כולל  ביטוח צי

מכני הנדסי , 
המשמשים 
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 כיסויים

לביצוע העבודות 
ו/או הנמצאים 

באתר הבניה 
ו/או בסביבתו, 
לפי הרשימה 

 המצ"ב.
 

 

 :(ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח פירוט השירותים 
 ת, לרבות תשתיות() קבלן עבודות אזרחיו  069

 

 ביטול/שינוי הפוליסה 
ה הודע משלוח לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לא , למעט שינוי לטובת מבקש האישור,ביטוח פוליסת שלביטול  או שינוי

 בדבר השינוי או הביטול. האישור למבקש
 

 

 חתימת האישור
 המבטח:
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 צועב ערבות ביכת -נספח ו' להסכם ההתקשרות 

 לכבוד

 פרדס חנה כרכור ה מקומיתמועצ

 א.ג.נ,

 הנדון: כתב ערבות מס' _____________

 
( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק "המבקש"על פי בקשת ______________ ת.ז./ח.פ.______________ )להלן: 

(, וזאת ום הערבות""סכ)להלן: ₪(,  _______________)במילים ₪   ___________כל סכום עד לסך של 

לביצוע עבודות  35/2021להבטחת מילוי כל התחייבויותיו מכוח חוזה ההתקשרות שנחתם עמו מכוח זכייתו במכרז 

  .באמצעות כלי צמ"ה ברחבי המועצה מקומית פרדס חנה כרכור

כפי שהתפרסם הנפקת הערבות סכום הערבות  יהא צמוד למדד המחירים לצרכן, האחרון הידוע במועד 

 (."המדד היסודי"ביום_______ והוא מדד חודש________ בשיעור ______ נקודות )להלן: 

הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יהיו 

חולק במדד הפרשי ההצמדה הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש לבין המדד היסודי בסכום הערבות, מ

היסודי. אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, 

 כולל כל הפרשי הצמדה.

יום מדרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו,  14אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך 

דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה  מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את

מאת המבקש בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקש 

 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

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

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

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  ______________ ועד בכלל.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 שה על פי ערבות זו יש להפנות:דרי

 

 לסניף הבנק_______________ שכתובתו _____________________
 

                        
 בכבוד רב,            

           
 ________________ 

 

 מס' טלפון מח' ערבויות בסניף: _______________ דוא"ל _________________

 
 

 ח דלעיל  ללא תוספות, ללא השמטות וללא שינויים.הערבות תוגש בנוסחשוב: 

    


