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   נספחים להזמנה להציע הצעותטפסים 
 40עמ'  אישור הבנת תנאי ההזמנה וטפסי ההצעה 1טופס מס' 
 42עמ'  אישור זכויות חתימה מטעם תאגיד 2טופס מס' 
 43עמ'  ערבות בנקאית )להצעה( 3טופס מס' 
 44עמ'  תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים 4טופס מס' 
 46עמ'  בוטל 5טופס מס' 

 47עמ'  + נספח תצהיר בדבר ניסיון עבר 6מס' טופס 
 50עמ'  הצהרה בדבר אי תשלום דמי תיווך 7טופס מס' 
 51עמ'  כספיתהצעה  8טופס מס' 
 55עמ'  ביטוח 9טופס מס' 

טופס מס' 
 )א(9

  אישור קיום ביטוחי הספק

 58 עמ' ערבות בנקאית )ביצוע( 10טופס מס' 
 59עמ'  לתשלוםפרטי חשבון בנק  11טופס מס' 
 60 עמ' לשמירה על דיני העבודה ספקההצהרה בדבר התחייבות  12טופס מס' 
 62עמ'  טופס הצהרה כתנאי לחתימה על ההסכם עם העירייה 13טופס מס' 
  64עמ' תצהיר בדבר היעדר הרשעה פלילית וייפוי כוח 14טופס מס' 
 68עמ'  קרבת משפחההצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים ו/או  15טופס מס' 

   
 72עמ'  הסכם בין העירייה  ונספחים מסמך ב'
  129 מפרט טכני נספח א'
  130 כתב העדר תביעות נספח ב'
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  לוחות זמנים של ההליך וטבלת תיוג להגשת מסמכים
 לוחות זמנים לניהול ההליך

 
 סעיף בהזמנה שעה תאריך האירוע מסד

 6.3.1 14:00 19.4.21 מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה 1
 6.4.1 12:00 3.5.21 הגשת הצעות לתיבת המכרזים 2
 

 מובהר בזאת כי לוחות הזמנים הנקובים לעיל, כפופים לשינויים שיבוצעו במהלך הליך המכרז. 
 

יגבר האמור בטבלה בכל מקרה של סתירה בין לוחות הזמנים הנקובים לעיל לבין האמור בגוף המכרז, 
 המפורטת לעיל.

 
 טבלת תיוג ומעקב אחרי הגשת מסמכים

 
 אסמכתאות לצירוף סעיף בהזמנה הדרישה מסד

קבלת מענה לשאלות הבהרה )ככל   .1
 שנשאלו וככל שניתן מענה(

העתק המענה לשאלות ההבהרה חתום  6.3.4
 מציעידי ה-ומאושר על

 1טופס מס'  7.2.2 אישור הבנת תנאי המכרז  .2
 די המציעי-חתום ומאושר על

אישור קבלת שינוי תנאי המכרז או   .3
 לוחות זמנים )ככל שהיו שינויים(

הודעה בכתב מטעם העירייה על שינוי  7.3.3
התנאים או לוחות הזמנים חתומה 

 המציע ידי-ומאושרת על
 7טופס מס'  8.2.2 הצהרה על אי קבלת דמי תיווך  .4

 די המציעי-חתום ומאושר על
-הגשת כל מסמכי ההצעה חתומים על 8.4.3+  8.3.1 על כל מסמכי ההצעה חתימה  .5

 ידי המציע במקום המיועד לכך
 2טופס מס'  8.3.2 אישור מורשי החתימה מטעם המציע  .6

 די עו"ד או רו"חי-חתום על
העתק המענה לשאלות ההבהרה  8.7.3 מענה לשאלות הבהרה  .7

 מציעידי ה-חתומות על
צילום נאמן למקור של תעודת  9.1.2.1.1 שם )לתאגיד( תעודת התאגדות/שינוי  .8

 התאגדות וכל תעודת שינוי שם
 תדפיס מעודכן מרשם החברות 9.1.2.1.2 תדפיס מעודכן מרשם החברות )תאגיד(  .9

 צילום נאמן למקור של תעודת זהות 9.1.2.2.1 תעודת זהות )ליחיד(  .10

הסכם שותפים ותעודת זהות )לשותפות   .11
 לא רשומה(

צילום נאמן למקור של הסכם השותפים  9.1.2.2.2
 ושל תעודות הזהות שלהם

 6טופס מס'  9.2.3.1 לפי שנים –הוכחת ניסיון   .12
 תצהיר מלא חתום ומאומת כדין

 6נספח לטופס מס'  9.2.3.2   .13
 די הרשויות השונותי-ממולא על

בתוקף עד ₪  10,000ערבות הצעה ע"ס   .14
 3.8.21ליום 

 3טופס מס'  9.6.1

העתק רישיון קבלן בתוקף )ניתן העתק  9.7.1 סיווג קבלני מתאים  .15
 נאמן למקור(

עמידה בתנאי חוק עסקאות גופים   .16
 ציבוריים

 4טופס מס'  9.7.2
 תצהיר חתום ומאומת בפני עו"ד

 ניהול ספרים כדין –אישור תקף  9.7.3  
 ניכוי מס במקור –אישור תקף  9.7.4  
 מורשהתעודת עוסק  9.7.5  
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 15טופס מס  9.8.1.1 היעדר ניגוד עניינים  .17
תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים חתום 

 ומאומת בפני עו"ד
 12טופס מס'  9.8.1.2 שמירה על זכויות עובדים  .18

תצהיר שמירה על זכויות עובדים חתום 
 ומאומת בפני עו"ד

 14טופס מס'  9.8.1.3 הרשעה פליליתהיעדר   .19
 עבר פליליתצהיר בדבר היעדר 

 חתום ומאומת בפני עו"ד
 פרופיל של המציע 9.8.1.4 פרופיל של המציע  .20

 מסמך ב' 9.8.2 הסכם חתום  .21
חתימה על ההסכם ונספחיו במקומות 

 המיועדים לכך
 8טופס מס'  11.1.3 הצעה כספית/עמלה מוצעת  .22
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 (6/2021זמנה להציע הצעות )מכרז מס' מסמך א': ה
 

 כללי .1
 

 לביצוע עבודות תולהציע הצע מתכבדת בזאת להזמינכם "(עירייהה" )להלן: גבעתייםעיריית  .1.1
הפעלת  לחצני מצוקה רפואיים במתקני עיריית גבעתיים וכןשל  אספקה, התקנה ותחזוקה

שלוש שנים עם אפשרות להארכה לשתי תקופות נוספות בנות שנה לתקופה של  מוקד רפואי
כמפורט להלן בהזמנה זו. מסמכי המכרז המלאים מפורסמים  והכל  ,חלק ממנה כל אחת או

  באתר העירייה והינם ללא עלות כספית.
 

 "(, הנם כדלקמן: מסמכי המכרזהמסמכים המהווים את מסמכי המכרז )להלן: " .1.2
 

הזמנה זו להגיש הצעות למכרז דנן, על כל נספחיה והמסמכים שיצורפו  :מסמך א' .1.2.1
 ניהולו של מכרז זה.לה תוך כדי 

 

הסכם התקשרות בין העירייה לבין המציע שהצעתו תזכה במכרז, לרבות  :מסמך ב' .1.2.2
נספחיו והמסמכים שיצורפו לו תוך כדי ניהול מכרז זה ו/או לאחר 

 חתימתו של ההסכם. 
 

  מפרט טכני. :מסמך ג' .1.2.3

 

ההצעה  מסמכי המכרז מפרטים את שלבי המכרז, התנאים להגשת ההצעה, את אופן הגשת .1.3
ואת אופן בחירת ההצעה הזוכה. על המציע לצרף את כל המסמכים הדרושים והמפורטים 
במסמכי המכרז ולהשיבם לעירייה כשהם חתומים על ידי מורשי החתימה מטעמו, לרבות 

 ערבות בנקאית בתוקף )להבטחת ההצעה( כמפורט להלן.

 

כל הצעה שהיא, בביותר, או  הלהזו ההצעבמתחייבת לבחור  אינהעתה יובהר כי העירייה  כבר .1.4
לנהל מו"מ עם המציעים במכרז, בהתאם ובכל מקרה, היא שומרת לעצמה את הרשות 

 ובכפוף לכל דין. להוראות המפורטות בגוף המכרז
 

הסר כל ספק, מובהר בזאת כי התקשרות בין הצדדים הנה בגדר שירות אישי כהגדרת  למען .1.5
היא ולכן,  9701-( לחוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"א2)3מונח זה בסעיף 

. המשתתפים מוותרים בזאת מראש על טענה ו/או ליךידי הזוכה בה-איננה ניתנת לאכיפה על
תביעה בכל הנוגע לדרישת סעד שעניינו אכיפת ההסכם שייחתם דרישה ו/או תלונה ו/או זכות 

 .גבעתייםעם הזוכה בהליך זה, על עיריית 
 

 הגדרות .2

 

למונחים ולמושגים בהזמנה זו, יהיו בעלי אותן הגדרות ואותן משמעויות כעולה משאר  .2.1
 מסמכי המכרז; ככל שלא נאמר אחרת, הרי שלמונחים הבאים תהיה המשמעות הבאה:

 

במסגרת מסמכי המכרז, ואשר  (1כמסמך ג)": מסמך המצורף ויותכתב הכמ" .2.1.1
מפרט לפי סעיפים ופרקים את הפריטים שהעירייה מעריכה כי יש לבצע 
במסגרת העבודות נשוא ההסכם, ובכפוף לביצוע מדידות סופיות ו/או שינויים 
ותוספות שיבוצעו לכתב הכמויות תוך כדי הליך זה ו/או במהלך ביצוע 

 העבודות; 
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במסגרת מסמכי המכרז,  (2כמסמך ג)": כל התכניות המצורפות תכניות למכרז" .2.1.2
 לרבות כל שינוי ו/או תיקון ו/או תוספת שייערך בהן;

 

כמסמך ": מפרט טכני מיוחד המצורף המפרט המיוחד" או "המפרט הטכני"  .2.1.3
במסגרת מסמכי המכרז, ואשר מפרט את הדרישות הטכניות בכל הנוגע ג 

נשוא מכרז זה, לרבות, כל שינוי ו/או תיקון ו/או תוספת  לביצוע העבודות
 שייערך בו;

 
למסמכי המכרז(,  מסמך ב'": הסכם בין העירייה למציע הזוכה )ההסכם" .2.1.4

 לרבות, כל המסמכים המצורפים להסכם ו/או כל שינוי שיבוצע בו מעת לעת;
 

 ": המגיש הצעה זו;המציע" .2.1.5

 

": מי שהצעתו תיבחר על ידי ועדת המכרזים של העירייה כהצעה הזוכה, הזוכה" .2.1.6
 לשם חתימה על ההסכם;  בעתייםגידה לראש עיריית -ויומלץ על

 
 ; גבעתיים ": עירייתהעירייה" .2.1.7

 
לחצני מצוקה רפואיים במתקני של  אספקה, התקנה ותחזוקה ":הפרויקט" .2.1.8

  .לרבות כל העבודות הנלוות הפעלת מוקד רפואי עיריית גבעתיים וכן
   

": חלק מן העבודות המבוצע באתר מסוים; לעניין מכרז זה, כל אחד מחלקי מבנה" .2.1.9
 הפרויקט כמפורט לעיל ייחשב כ"מבנה";

 

, הכנה של לרבות ביצוע הפרויקט,לשם  ": כלל הפעולות הדרושותהעבודות" .2.1.10
והתקנת מערכת אספקת תכנון התקנת המערכת, השטח בו מבוצעות העבודות, 

, ביצוע כל התשתיות הדרושות, חציבה, חפירה, ביסוס, עבודות גמר, מתזי מים
מערכות, ניקיון, הובלה ופריקה, פינוי פסולת, עובדים, ציוד וכלי עבודה, אביזרי 

 שירותי מעבדה, לרבות,גידור וסימון, שמירה, ייעוץ, שימוש בחומרים,  ,בטיחות
ארגנות לביצוע העבודות או כל חלק מהן, הדרושות לצורך הת הפעולות כל

 זה הליךולרבות, כל עבודה נלווית הדרושה לצורך השלמת הפרויקט כהגדרתו ב
 "ב(.וכיו רישוי, והיגיינה, בטיחות ניקיוןרישום, מנהלה, )כגון: 

 

" )מטעם ה זוכה(: מנהל הפרויקט מטעם הזוכה, איש הקשר" או "נציג הזוכה" .2.1.11
ידי העירייה -כל הנוגע לביצוע ההסכם ואשר יאושר עלאשר ישמש כנציג הזוכה ב
 כאמור במסמכי המכרז. 

 
ישמש כאיש המקצוע הבכיר מטעם הזוכה, אשר יועסק  הזוכה נציגמובהר, כי 

לצורך מתן  זוכהכגורם האחראי מטעם ה אשר ישמשידו באופן ישיר והוא -על
כאיש ישמש בתחום נשוא מכרז זה, וכן, )הן הנדסי והן ניהולי(  מענה מקצועי

 לכל דבר ועניין;של הזוכה הקשר מטעמו 
 

  .מעת לעת ירייהידי הע-": כל מי שיקבע עלנציג העירייה" .2.1.12
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": המועד שבו יחתמו ראש העירייה, גזבר העירייה מועד תחילת ההתקשרות" .2.1.13
 על ההסכם;

 
 י לוח השנה האזרחי )גרגוריאני(; פ-": חודש קלנדרי עלחודש" .2.1.14

 
לרבות ערבי חג, וכן, חגים  –כולל: שבת, חגי ישראל  לא": יום עסקים )יום" .2.1.15

 (;יהודיתהפי הדת -ומועדים המוכרים על
 

": הודעה בכתב אשר תשלח למציע אשר הצעתו נמצאה כהצעה הודעת הזכייה" .2.1.16
 המכרזים בדבר זכייתו במכרז;הזוכה, ובה תפורט החלטת ועדת 

 

 ;גבעתיים": ועדת המכרזים של עיריית ועדת המכרזים" .2.1.17

 
רזים לצורך בדיקת ידי ועדת המכ-": צוות מקצועי שימונה עלצוות בדיקה" .2.1.18

 ההצעות למכרז, ריכוז הממצאים והגשת המלצות לועדת המכרזים;
 

 ; 1987-": תקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"חתקנות המכרזים" .2.1.19

 

 התחלת צו יינתן שלא ככל, . מובהר כי בהסכם כהגדרתו": עבודה התחלת צו" .2.1.20
שבו יחתמו נציגי  כמועדתחילת ביצוע הפרויקט,  מועד ייחשב, פורמלי עבודה

 ; העירייה על ההסכם
 

 ": כהגדרתו בהסכם; המפקח" .2.1.21
 

-חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט": חוק רישום קבלנים" .2.1.22
, ולרבות כל תיקון או שינוי שיהיה כל התקנות שהוצאו מכוחו לרבות, 1969

 בחוק או בתקנות כאמור;
 

 כזיתהמר הלשכהידי -על שמפורסם כפי, תשומות הבנייהמדד  –" המדד" .2.1.23
  ;אותו שיחליף אחר רשמי מדד כל או, לסטטיסטיקה

 
יחיד, גם בלשון שון יש לראותו גם בלשון נקבה, וכן להפך, והאמור בל –-כל האמור בלשון זכר  .2.2

 י הקשרם והדבקם של דברים.פ-רבים ולהפך, והכל על

 

 25ולת הפרויקטחת .3

 

קבלת אישורים מהרשויות המוסמכות  :הפרויקט כוללמבלי לגרוע באמור במסמכי המכרז,  .3.1
ההכנות הדרושות וההסדרים וכן את אחרים הנדרשים על פי כל דין, האישורים ו/או כל ה

וכל משאב אחר, משרדים, הציוד, ו כוח אדם, כליםלביצוע הפרויקט )כגון:  הזמניים הדרושים
  .(בין קבוע ובין ארעי, הנחוץ לשם ביצוע הפרויקט

 

פי -למען הסר ספק, מובהר כי כל עוד לא הוגשו ההצעות למכרז דנא, רשאית העירייה, על .3.2
ממנו. הודעה על  שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את תחולת הפרויקט, להוסיף עליו או לגרוע

 שינוי כאמור תימסר בכתב לכל מי שרכש את מסמכי המכרז. 
 
 תקופת ההתקשרות .4
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ימי  25תקופת הביצוע של הפרויקט, הנה החל מן המועד הנקוב בצו התחלת העבודה, ולמשך  .4.1
 לאחר מכן, והכל בהתאם למפורט בחוזה ו/או נספחיו.  עבודה

 
מעת לעת את תקופת ההתקשרות ו/או את העירייה שומרת לעצמה את הזכות, להאריך  .4.2

תקופת הביצוע של הפרויקט, וזאת בהתאם להוראות ההסכם. מובהר כי לעירייה ו/או לראש 
העירייה לפי העניין, שיקול דעת בלעדי ומוחלט בכל הנוגע להארכת תקופת ההתקשרות כאו 

 תקופת הביצוע כאמור לעיל.

 

למען הסר ספק, מובהר כי תקופת ההתקשרות בין הצדדים כוללת את התקופה הדרושה  .4.3
ביצוע הפרויקט, לרבות, כל תקופה הדרושה להתארגנות ביניים  לשםלצורך התארגנות הזוכה 

 בין ההתקשרות לתקופת מועד הארכת כל תינתן לא כי מובהרבמסגרת ביצוע העבודות; 
 .  הזוכה בהתארגנות עיכובים בגין, הצדדים

 
תשומת לב המציעים מופנית לכך שבכוונת העירייה להקפיד כי העבודה הכלולה בפרויקט,  .4.4

וכה. מובהר, כי מבלי לגרוע ידי המציע הז-תבוצע בתוך מסגרת לוח הזמנים המפורט שיוגש על
מיתר מסמכי המכרז, אי עמידה בלוחות הזמנים לביצוע הפרויקט כאמור, תהווה הפרה של 

ומבלי  -נה לעירייה את מלוא הסעדים על פי דין ו/או על פי מסמכי המכרז, לרבות ההסכם ותק
 ילוט ערבות הביצוע )כהגדרתה בהסכם(. ח -לגרוע מכלליות האמור 

 
 :תנאים מוקדמים לחתימת ההסכם בין העירייה לבין הזוכה .5

 
 אישור נציג הזוכה טרם החתימה על החוזה .5.1

 

הנציג ימים ממועד הודעת הזכייה, הזוכה יגיש לאישורה של העירייה את  7 בתוך .5.1.1
 מטעמו אשר ישמש כמנהל הפרויקט מטעמו וכאיש קשר מטעמו של הזוכה.

 
 שייכרת מכוחו. ההסכםנציג הזוכה יהיה בעל תנאי הכשירות הקבועים בהליך זה ו .5.1.2

 

ובהר, מ .עם הזוכה יהווה תנאי מוקדם לחתימת הסכםנציג הזוכה, ל העירייהאישור  .5.1.3
ו, הוצע על ידהחלפתו של נציג הזוכה שלדרוש את בכל שלב תהא רשאית  העירייהכי 

 וממילא לדרוש פירוט ו/או הבהרות אודות השכלתו ו/או ניסיונו.
 

 מובהר, כי לעירייה שיקול דעת בלעדי ויחידי בכל הנוגע לאישורו של נציג הזוכה. .5.1.4

   

 המכרזאישור נציג הזוכה כחלק מהליכי  .5.1.5
 

על אף האמור לעיל, מובהר ומודגש כי במסגרת הליך זה, וכפי שיפורט  .5.1.5.1
להלן, על המציעים לצרף להצעותיהם את פרטיו האישיים של הנציג 

 ידי כל אחד מהם-המוצע על

 

ליך בחירת תהיה חלק מה ידי כל מציע,-זהותו של הנציג המוצע על .5.1.5.2
עסקתו של הנציג ההצעה הזוכה, והדבר יחייב את הזוכה בכל הנוגע לה

מטעמו הפרויקט לאחר חתימת ההסכם בין הצדדים )כך, שהחלפת נציג 
הזוכה לאחר החתימה על ההסכם, תהיה אך ורק בהתאם לתנאי 

 ההסכם(.   
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 אישור מנהל העבודה מטעם הזוכה טרם החתימה על החוזה .5.2

 

ככל שבמסגרת הליכי מכרז זה, יידרשו המציעים להעסיק באופן ישיר מנהל עבודה  .5.2.1
לעיל יחולו בשינויים  5.1.4עד  5.1.1מטעמם )שאינו נציג הזוכה(, אזי סעיפים 

המחויבים גם לגבי אישורו של מנהל העבודה מטעם הזוכה כתנאי לחתימת העירייה 
 בסעיפים אלה(. על ההסכם עם הזוכה )לרבות, המועדים הנקובים 

 שייכרת מכוחו. ההסכםמנהל העבודה יהיה בעל תנאי הכשירות הקבועים בהליך זה ו .5.2.2

   

 אישור מנהל העבודה כחלק מהליכי המכרז .5.2.3
 

ככל שבמסגרת הליך המכרז יידרשו המציעים לצרף להצעותיהם את פרטיו האישיים 
ת ההצעה די כל אחד מהם וזאת כחלק מהליך בחירי-של מנהל העבודה המוצע על

 די הזוכה. י-לעיל גם לגבי מנהל העבודה המוצע על 5.1.5הזוכה, יחולו הוראות סעיף 

 

 מסמכים נוספים טרם חתימה על ההסכם .5.3

 
 ימים ממועד הודעת הזכייה, ימסור הזוכה לגזברות העירייה את המסמכים הבאים:  7בתוך 

 

(. סכום ערבות 10' מס טופס) המכרז למסמכי המצורף לנוסח בהתאם, ביצוע ערבות .5.3.1
    .(₪אלף עשרת אלפים :במילים) ₪10,000יהיה  הביצוע

 

ש כבסיס ללוח הזמנים המפורט )כהגדרתו ידו, אשר ישמ-המוצע על מפורטלוח זמנים  .5.3.2
 בהסכם(.  

 

 (. 11 טופספרטי חשבון בנק להעברה התשלומים ) .5.3.3
 

וח מורשית כדין בישראל, והכל ידי חברת ביט-חתום על כשהוא ביטוחים קיום אישור .5.3.4
 .)א(9' מסטופס כבהתאם לנוסח המצורף להליך זה 

 

כטופס ימים ממועד הודעת הזכייה, יחתום הזוכה על הצהרה בנוסח המצורף  7בתוך  .5.3.5
טופס מס' למכרז זה, זאת באמצעות מנהליו. יובהר, כי חתימתו של הזוכה על  13מס' 

 םהותי להתקשרות הצדדים בהסכם מחייב, ומהווה תנאי מוקדממהווה תנאי  13
 לחתימת העירייה על הסכם עם הזוכה.  

 

 אישור יועמ"ש העירייה בדבר היעדר ניגוד עניינים .5.4

 
, העירייה של המשפטי היועץ אישור בקבלת מותנית, הזוכה עם ההסכם על העירייה חתימת

, זה ממכרז נפרד בלתי כחלק, להצעותיהם לצרף המציעים על. עניינים ניגוד היעדר לעניין
. בדיקה ציבור נבחר או עירייה לעובד משפחה קרבתאו /ו עניינים ניגוד היעדר בדבר הצהרה

  להליך זה. 51' מס כטופסכאמור תתקיים בין היתר על בסיס נוסח ההצהרה המצורף 

 

ככל שהזוכה לא יעמוד בתנאי סעיף זה לעניין קיום התנאים המוקדמים לחתימה על ההסכם  .5.5
ימים מיום  14בתוך להליך זה(  13כטופס עם הספק )לרבות, חתימת ההצהרה מצורפת 

אחר, ולא  מציעלכל פרויקט רשאית למסור את ביצוע ה העירייהתהא משלוח הודעת הזכייה, 
 תהיה לזוכה כל טענה ו/או תביעה בשל כך.
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 לוחות זמנים .6

 
 ם כדלקמן:ינהזה לוחות הזמנים המתוכננים להליך 

 
 

 שאלות הבהרה .6.1

 

אחד מן המציעים לפנות אל העירייה  כל רשאי ,14:00 בשעה 19/04/2021 ליום עד .6.1.1
 .בבקשה לקבלת הבהרות בנוגע למסמכי המכרז או לחלק מהם

 

כמנהל מחלקת  המשמש, שלומי לוי  מרל בלבד בכתב להפנות יש הבהרה שאלות את .6.1.2
 .wordבקובץ  givatayim.muni.il@shlomilחירום וביטחון למייל 

 

העירייה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להתייחס או שלא להתייחס  .6.1.3
המשנה תנאי מתנאי המכרז )בצירוף תשובת העירייה מובהר, כי . שאלות ההבהרהל

 . הוראות מסמך זהתופץ כהודעה לפי שאלת ההבהרה(, 
 

חובה על כל אחד מן המציעים לצרף להצעתו למכרז את תשובות העירייה לשאלות  .6.1.4
 . ידו-ההבהרה, כשהן חתומות על

 
ען הסר ספק מובהר, כי לא יהיה תוקף לכל התייחסות של העירייה אלא אם ניתנה למ .6.1.5

 בלבד.בהודעה בכתב 
 

 הגשת ההצעות למכרז .6.2

 

ה השע עד 3.5.2021 , לא יאוחר מיום בלבד ידנית במסירהלמכרז תוגשנה,  ההצעות .6.2.1
( 92) שינקין  17רחוב המעלות ב, וזאת לתיבת המכרזים שתיועד לכך ושתימצא 0021:

 050-8433591) טלפון   "(.מועד הגשת ההצעות)להלן: " גבעתייםאגף שפע בעיריית 
 לבירורים(

 

לא תתאפשר די כל מציע בנפרד או באמצעות שליח מטעמו. י-הגשת ההצעות תהיה על .6.2.2
 . הגשת הצעות באמצעות משתתפים אחרים, עובדי עירייה או נבחרי ציבור

 
יהיה רשאי לבצע רישום של שמות המציעים שהגישו את הצעותיהם  העירייהנציג  .6.2.3

 לתיבת המכרזים, ולהחתים את המציעים או שליחיהם על מסמך כאמור. 

 

הגשת ההצעות )לרבות, איחור בשעת הגשת הצעות שתתקבלנה לאחר מועד  .6.2.4
על המציעים להיערך בהתאם  .לא תיבדקנה ותוחזרנה למציע כמות שהןההצעות(, 

 . לצורך הגשת ההצעות בשלמותן עד למועד והשעה הנקובים לעיל
 

ההצעות בהתאם לשיקול דעתה העירייה רשאית להאריך מעת לעת את מועד הגשת  .6.2.5
 .הבלעדי

 

mailto:shlomil@givatayim.muni.il
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למען הסר ספק, מובהר בזאת כי לא יהיה כל תוקף להודעה בדבר שינוי המועד 
או בכל דרך פה -להגשת ההצעות )לרבות, שינוי שעת ההגשה( אשר תימסר בעל

 . אחרת

 

הוארך המועד להגשת ההצעות עוד בטרם חלף המועד להגשת ההצעות, יראו את כל  .6.2.6
 המשתתפים כמסכימים להארכת המועד כאמור.

 
 שינוי לוחות זמנים .6.3

 

 מובהר, כי העירייה תקפיד על לוחות הזמנים המפורטים במסמך זה.  .6.3.1

 

על פי שיקול דעתה הבלעדי, , העירייה רשאית, בכל עתעם זאת, מובהר ומודגש כי כל  .6.3.2
הנוגעים להליך זה, זאת לשנות את לוחות הזמנים ומבלי שתידרש לנמק החלטתה, 

 הוראות מסמך זה.   שתינתן בהתאם לבכתב בלבד, בהודעה 
 
 תהוראות כלליו   .7

 

 מסמכי המכרז .7.1

 

 תהיה בהתאם לאמור לעיל במסמך זה.  רכישת מסמכי המכרז .7.1.1

 

 . העירוני האינטרנט באתר המכרזניתן לעיין במסמכי  .7.1.2

 
 במסמכי העיון יתקיים, העירייה של האינטרנט באתר יפורסמו זה מכרז שמסמכי ככל

  .בלבד האינטרנט באתר המכרז
 

הם רכושה של העירייה והם נמסרים למציע לשם  המכרזמסמכי זכויות היוצרים ו .7.1.3
   כל שימוש אלא למטרה זו. במסמכי המכרז אין לעשות  .בלבדבמכרז השתתפותו 

 

הם רכושה של העירייה גם לאחר הליך זה במלואם,  למען הסר ספק מובהר, כי מסמכי .7.1.4
ובנתונים שמולאו בהצעות  שמולאו על ידי המציע, וכי העירייה תוכל לעשות בהם

כל שימוש, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת בין אם המציע נבחר לבצע את המציעים 
 .ן אם לאו, מבלי שלמציע תהא כל טענה או תביעה בקשר לכךהפרויקט ובי

 

למען הסר כל ספק, מובהר כי העירייה אוסרת על שימוש מכל סוג ומין שהוא במסמכי  .7.1.5
המכרז, חלקם או כולם, בין בשלמות ובין לשיעורין, אלא למטרות ההשתתפות במכרז 

 זה.

 םאישור הבנת תנאי .7.2

 

וכל התנאים והנסיבות העשויים להשפיע על כל מציע אחראי לבדיקת מסמכי המכרז  .7.2.1
 .הצעתו ועל ביצוע הפרויקט

 

מציע יאשר, כי קיבל לידיו את מסמכי המכרז, קראם והבינם, וכי הוא מקבל על כל  .7.2.2
להזמנה  נוסח האישור מצורףם. עצמו את תנאיהם ואת כל ההתחייבויות האמורות בה

 .(1' טופס מסזו )
 



 

  
  

 
 

 חתימת המציע: ___________________
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ר לאי הבנת תנאי המכרז והמציע לא יהיה רשאי לא תישמע כל טענה של המציע באש .7.2.3
לחזור בו מהצעתו כל עוד זו מוגדרת כתקפה על פי מסמך זה. חזר המציע מהצעתו מכל 

כל הסעדים על פי דין ועל פי מסמכי  גבעתייםיעמדו לזכותה של עיריית  -סיבה שהיא 
כהגדרתה חילוט הערבות הבנקאית ) -המכרז, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור 

 להלן(.

 

 המכרזשינוי תנאי  .7.3

 

כל עוד לא נפתחה תיבת המכרזים, העירייה שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי,  .7.3.1
לשנות, לעדכן, או לסייג כל תנאי מתנאי ההזמנה, במידה שהיא סבורה כי שינוי, עדכון 

 או סייג כאמור נדרשים לצרכי העירייה.

 

הודעות אלה . בלבדייעשה בהודעה בכתב  מכרזתנאי האו עדכון או תיקון של שינוי  .7.3.2
 . מכרזתהוונה חלק בלתי נפרד מתנאי ה

 

בהודעה על כך אלא אם ניתנה לשינוי תוקף כל למען הסר ספק מובהר, כי לא יהיה  .7.3.3
, והמשתתפים מוותרים גבעתייםבאמצעות מזכיר עיריית מטעם העירייה,  בכתב

 מראש על כל טענה ו/או דרישה בעניין זה. 
 

המציע יחתום בחתימת מורשי החתימה שלו על הודעה כאמור ויצרף אותה כחלק  .7.3.4
 .ממסמכי המכרז המוגשים במסגרת הצעתו

 

. משתתף שלא אישר קבלתה ממועדשעות  24יאשרו קבלת ההודעה בתוך שתתפים המ .7.3.5
מכרזים רשאית לראותו כמי שקיבל תהיה ועדת ה ידי העירייה,-קבלת ההודעה על

בהתאם להוראות סעיף זה והוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה בעניין הודעה שניתנה 
 מסירת ההודעה לידיו.

 
 םמידע המסופק למציעי .7.4

 

המידע, לרבות המקצועי, המסופק למציעים על ידי העירייה, במסגרת מסמכי מכרז  .7.4.1
זה, הינו בהתאם למירב ידיעתה והערכתה של העירייה במועד עריכת מכרז זה 

זאת, מובהר כי מקום בו נמסרו נתונים כמותיים, המידע הוא בגדר ופרסומו. יחד עם 
אומדנא בלבד, ואין העירייה מתחייבת למלוא היקף הנתונים הכמותיים האמורים, לא 

 בעת עריכת המכרז ולא בתקופת ההתקשרות.
, יםטכניה, נים המשפטייםנתוהובאופן עצמאי את כל  םלבדוק בעצמ מציעיםעל ה .7.4.2

ים לכל אחד מהם, לשם הגשת הצעותיהם או לשם הרלוונטי יםקיעסהאו  יםמקצועיוה
 .חוזהמכלול התחייבויות הזוכה במכרז על פי המכרז והמילוי 

 

ייחשבו כמי שקיבלו  מציעיםההצעות תיערכנה ותוגשנה בהתאם להוראות כל דין, וה .7.4.3
של מתאים לצורך השתתפות במכרז והגשת ההצעות. בחתימתו  ומקצועי ייעוץ משפטי

קיבל לידיו את מציע על גבי מסמכי מכרז זה, יראו כל אחד מן המציעים כמי שכל 
וכי ביצע את כל הבדיקות והבירורים שחפץ לברר, מסמכי המכרז, קרא אותם והבינם, 

 הוא מקבל על עצמו את תנאיהם ואת כל ההתחייבויות הכלולות בהם.
 

 

 הגשת ההצעות .8



 

  
  

 
 

 חתימת המציע: ___________________
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 התאמה לתנאי המכרז .8.1

 

על המציע להתייחס בהצעתו לכל ההצעות תהיינה ערוכות ומוגשות לפי תנאי המכרז.  .8.1.1
. חובה על ולצרף לה את כל המסמכים הנדרשים מכרזהפרטים הנדרשים בתנאי ה

המציע למלא את כל הסעיפים ו/או הפרטים המופיעים בהצעתו בשלמותם ואין 
 להותיר סעיפים ללא מילוי.

 

העתקים של מסמכים מקוריים. המציעים רשאים לצרף המציע רשאי לצרף להצעתו  .8.1.2
העתקים צילומיים של מסמכים מקוריים, ובלבד שכל העתק כאמור יהיה מאושר 
כנאמן למקור על ידי עו"ד או רו"ח. העירייה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה, לאפשר 

חר למציע לצרף אישור מעו"ד/רו"ח על תאימות למקור של המסמכים שהגיש, גם לא
 פתיחת הצעתו.

 
המציע מסכים, כי במידה שנפלו בהצעתו טעויות חשבוניות ו/או טעויות סופר, תהא  .8.1.3

העירייה רשאית לתקן הטעויות, תהא ההשלכה הכספית לתיקון אשר תהא, וההצעה 
 תכלול את תיקון הטעויות לאחר שבוצעו על ידי ועדת המכרזים.

 
תהא רשאית,  הוראות כל דין. העירייהלא יהיה בתוכן ההצעה דבר שאינו מתיישב עם  .8.1.4

על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול כל הצעה שיש בה התניה, הסתייגות, שינוי, תוספת 
ההחלטה בכל מקרה מהמקרים הנ"ל נתונה לשיקול . מכרזאו השמטה ביחס לתנאי ה

 דעתה הבלעדי של העירייה.

 
או לשנות  , להוסיף למחוק, לתקן יםאסור למציעלמען הסר כל ספק מובהר בזאת כי  .8.1.5

 . הליך זהאת מסמכי 
 

או , תוספת רשאית לראות בכל שינוי, מחיקהבמקרים כאלה, תהיה ועדת המכרזים 
של המציע מתנאי הליך זה או ההסכם שאמור תיקון כאמור, משום הסתייגות 

 . להיכרת מכוחו, ולפסול את ההצעה מטעם זה
 

 הוגןסודיות ההצעה ושמירה על הליך  .8.2

 

מבלי לגרוע באמור לעיל, מובהר כי המציע אינו רשאי לגלות את פרטי הצעתו לאחרים  .8.2.1
בכלל ולמשתתפים אחרים במכרז זה בפרט ו/או לבצע כל פעולה שיש בה משום קנוניה 
ו/או תכסיסנות ו/או הטיית מחירים ו/או תיאום הצעות ו/או הגשת הצעה בלתי הוגנת 

 ם בהליך מכרז ציבורי.המפירה את כללי השוויון החלי

 

להזמנה זו ויגישה  (7טופס מס' בנוסף כל מציע יחתום על הצהרת אי קבלת דמי תיווך ) .8.2.2
 כחלק ממסמכי ההצעה.

 
אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהוראות כל דין ו/או החלטות של בית המשפט בדבר  .8.2.3

על כל טענה חובת הגילוי של פרטי ההצעות המשתתפות במכרז וכל מציע מוותר בזאת 
 ו/או דרישה כנגד העירייה בעניין גילוי תוכן מסמכי ההצעה שלו.

 

 הצעה חתומה .8.3

 



 

  
  

 
 

 חתימת המציע: ___________________
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מורשי החתימה המציע או של תהיה חתומה בחתימה מלאה של על כל נספחיה, ההצעה  .8.3.1
המציע )כאשר המציע הנו תאגיד(, והיא תוגש בהתאם לתנאי הזמנה זו להציע של 

 הצעות )בעט בלבד בצבע כחול(.

 

או רו"ח בדבר זהות מורשי החתימה מטעמו וכי ההצעה עו"ד של  המציע ימציא אישור .8.3.2
 (. 2טופס מס' די מורשי החתימה כאמור )י-וכל יתר מסמכי המכרז נחתמו על

 

  אופן הגשת מסמכי ההצעה .8.4

 

 על המציע לצרף להצעתו בעת ההגשה את הבאים:  .8.4.1

 

כל הנספחים והצרופות להצעתו, לרבות, תשובות לשאלות הבהרה וכל  .8.4.1.1
אמור במסמך זה, והכל, כידי העירייה -שינוי שבוצע במסמכי המכרז על

במעטפה  סגורהכשאלו חתומים ומלאים; ההצעה עצמה תוגש כשהיא 
 .למעט כתיבת מספרו של מכרז זה לצרכי זיהוי בלבד, לא מזוהה

 
אם להוראות מסמך זה, אשר תצורף בנפרד ערבות בנקאית תקיפה בהת .8.4.1.2

 מכל יתר מסמכי המכרז.    
 

 כל המסמכים והאסמכתאות הדרושים להוכחת עמידה בתנאי הסף. .8.4.1.3
 

ידם מידי העירייה )עותק -כל מסמכי ההצעה יוגשו אך ורק על גבי הנוסח שנרכש על .8.4.2
במידה ויש צורך בהגשת נתונים גם על גבי מדיה מגנטית, יצורפו המקור בלבד(. 

תקליטורים בהתאם למסמכי המכרז )או אמצעי אחסון דיגיטלי אחר, כגון: דיסק און 
 קי(.   

 

, כאשר כל העמודים יהיו עמודי הצעתואחד מעל כל באופן אישי המציע יחתום  .8.4.3
תום באמצעות חותמת ממוספרים וחתומים לצורך זיהוי; מציע שהנו תאגיד יח

התאגיד ובצירוף חתימת מורשי החתימה מטעמו. מציע שהנו תאגיד יצרף להצעתו 
 אישור בדבר מורשי החתימה מטעמו, זאת בהתאם למסמך זה. 

 
כל מסמכי המכרז המצורפים, לרבות המסמכים להוכחת תנאי הסף יוגשו  .8.4.4

ל כל העמודים. כל מפורט ומספור רץ ש מפתח ענייניםבקלסר/תיקיה מסודרת, כולל 
כקבוע  מסמך המוגש להוכחת תנאי סף יופרד בחוצץ הנושא את מספר תנאי הסף,

במסמכי הזמנה זו. הערבות הבנקאית כאמור במסמך זה, תצורף בנפרד מכל יתר 
 מסמכי המכרז. 

 
סול הצעה פל -אך לא חייבת  –בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, תהיה רשאית  העירייה, .8.4.5

   . ליה המסמכים כמפורט לעילצורפו אי אשר לא
 
 
 

 תוקף ההצעה .8.5

 

( ימים מן המועד האחרון 90תשעים ) ההצעה תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה, למשך .8.5.1
 .להגשת ההצעות



 

  
  

 
 

 חתימת המציע: ___________________
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החליטה העירייה על הארכת המועד להגשת ההצעות כאמור לעיל, תעמוד ההצעה  .8.5.2
 ( ימים מכל מועד נדחה שנקבע להגשת ההצעות. 90בתוקפה למשך תשעים )

 
העירייה רשאית להאריך תוקף של כל הצעה שלא זכתה במכרז, וזאת עד לאחר חתימת  .8.5.3

 חוזה עם המציע שהצעתו הוכרזה כהצעה הזוכה במכרז. 

 

 ת ההצעותבדיק .8.6

 

. לצורך בדיקת ההצעות, תהא ועדת המכרזים רשאית הצעה תיבדק על ידי העירייהכל  .8.6.1
למנות צוות בדיקה מקצועי שיכלול )לכל הפחות(, את גזבר העירייה, היועץ המשפטי 

 של העירייה, מזכיר העירייה ונציג אגף ההנדסה. 

 

העירייה רשאית לבצע את הבדיקה של ההיבטים ההנדסיים של ההצעות באמצעות  .8.6.2
 י שיקול דעתה היחידי והבלעדי. פ-איש מקצוע מטעמה שיבחר על

 
יעזר י שיקול דעתה הבלעדי, להפ-מבלי לגרוע מהאמור לעיל, העירייה תהא רשאית, על .8.6.3

, אנשי מקצוע , לרבותביועצים ומומחים כפי שתמצא לנכוןבדיקת ההצעות לצורך 
 ידה כעובדים. -המועסקים על

 

 להצעות שהוגשו הבהרותה למתן פרטים ובקש .8.7

 

העירייה רשאית לפנות למציעים )או מי מהם( לאחר פתיחת מעטפות המכרז, תהא  .8.7.1
בבקשה לקבלת הבהרות בנוגע להצעות או בבקשה לקבלת נתונים ומסמכים נוספים, 

  .ההצעות והערכתןנדרש לדעתה לצורך בדיקת זאת כפי שיהיה 

 

העירייה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל אחד מן  .8.7.2
המציעים, לאחר הגשת ההצעות למכרז או פתיחת ההצעות, להשלים מידע חסר ו/או 
המלצות ו/או אישורים בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע ו/או אנשי המקצוע 

צורך בחינת עמידתו של המציע ו/או חברי הצוות היתר, לידו וזאת, בין -המוצעים על
 מטעמו בתנאי סף המפורטים בהזמנה זו.

 
את כל הנתונים והמסמכים המבוקשים בתוך המועד שקבעה עירייה המציעים יעבירו ל .8.7.3

של המציע תגובת המציעים תצורף להצעה העירייה.  כתובת העירייה בפנייתה, לפי
 .פרד הימנהותיחשב כחלק בלתי נהרלבנטי, 

 
 

 משא ומתן עם המשתתפים במכרז .8.8

 

העירייה שומרת על זכותה לנהל משא ומתן עם המתמודדים במכרז, שהצעותיהם  .8.8.1
 נמצאו מתאימות, בכפוף לכל דין ולפסיקת בית המשפט בעניין זה.

 

 ראש העירייה רשאי למנות נציגים מטעם העירייה לצורך ניהול משא ומתן כאמור.  .8.8.2

 



 

  
  

 
 

 חתימת המציע: ___________________
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ידי ועדת המכרזים. מובהר, כי ועדת המכרזים תהיה -אופן ניהול המשא ומתן ייקבע על .8.8.3
רשאית לקבוע כל צורה לניהול המשא ומתן עם המתמודדים במכרז, ולעניין זה, היא 

 תהיה רשאית לקבוע כדלקמן: 

 

כי המשא ומתן יתקיים עם כל המציעים שהצעותיהם נמצאו כשרות, או  .8.8.3.1
הכשרות והנמוכות ביותר )לפי קביעת הועדה רק עם בעלי ההצעות 

 כאמור לעיל(, לרבות, גם עם מציע שהנו בעל יחידה למכרז;

 

כי המשא ומתן יתקיים עם כל מציע בנפרד, או בנוכחות כל המציעים  .8.8.3.2
שנמצאו ראויים להליך המשא ומתן כאמור; ועדת המכרזים תהיה 

יה, את רשאית להעניק לצוות המנהל את המשא ומתן מטעם העירי
 הסמכות לקבוע את מסגרת הפגישות עם המשתתפים השונים;

 

כי לצוות שינהל את המשא ומתן, תינתן הסמכות לקיים במסגרת המשא  .8.8.3.3
(, בין שההצעה Best & finalומתן, הליך של מתן ההצעה מיטבית וסופית )

הסופית תינתן לצוות עצמו תוך כדי קיום הישיבה, ובין שההצעה הסופית 
-ן נפרד לתיבת המכרזים, וזאת בהתאם למועדים שייקבעו עלתוגש באופ

 ידי הצוות המנהל את המשא ומתן. 

 

כי טרם תחילת המשא ומתן בין נציגי העירייה לבין המשתתפים שונים,  .8.8.3.4
יהיו המציעים השונים רשאים להגיש לצוות הפועל מטעם העירייה, 

 מסמכים שונים אודות המכרז.  

 

בתום כל מפגש משא ומתן בין העירייה לבין מי מבין המשתתפים במכרז, ייערך  .8.8.4
פרוטוקול המתעתד אופן ניהול השא ומתן בין הצדדים. פרוטוקול המשא ומתן יהווה 

 חלק ממסמכי המכרז.  

 

והיא לא תהיה חייבת , מובהר, כי העירייה איננה מתחייבת לנהל משא ומתן כאמור .8.8.5
 . הל משא ומתן עם המשתתפים במכרזלנמק את החלטתה שלא לנ

 
 
 
 
 תנאי הסף להשתתפות במכרז .9

 
 רשאים להשתתף במכרז רק מציעים העונים על כל התנאים הבאים:

 
 בישראלכדין המציע הנו אזרח ישראל או תאגיד הרשום  .9.1

 

על המציע להיות אזרח ישראל ותושב ישראל, וככל שמדובר בתאגיד, עליו להיות  .9.1.1
 ישראל ומשרדו מצוי במדינת ישראל.תאגיד הרשום במדינת 

 

לצורך הוכחת עמידתו של הציע בתנאי הסף הנ"ל, על המציעים לצרף להצעותיהם את  .9.1.2
 העתק המסמכים הבאים:  

 
 מציע שהוא תאגיד רשום  .9.1.2.1



 

  
  

 
 

 חתימת המציע: ___________________
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י דין בישראל, יצרף להצעתו את פ-מציע שהוא תאגיד הרשום על

 המסמכים הבאים:
 

)העתק מאומת  תעודת ההתאגדות של התאגידהעתק של  .9.1.2.1.1
ו"ח(, וכל העתק של כל תעודת שינוי שם רידי עו"ד או -על

 של התאגיד )ככל ששונה(.

 

של התאגיד אצל הרשם הרלבנטי )קרי, על  מעודכןתדפיס  .9.1.2.1.2
 חברה לצרף להצעתה, תדפיס של התאגיד מרשם החברות(.  

 
   מציע שהוא יחיד .9.1.2.2

 

מציע שאיננו תאגיד, יידרש לצרף להצעתו צילום תעודת  .9.1.2.2.1
הזהות שלו, באופן שיהיה קריא וברור, לרבות, צילום 
הספח המצורף לתעודת הזהות כאמור, בין היתר לצורך 

 הוכחת מקום מגוריו.
 

מציע שהוא בגדר שותפות לא רשומה, יצרף להצעתו את  .9.1.2.2.2
ידי עו"ד, -הסכם השותפות בין השותפים כשהוא מאומת על

 וכן, את צילומי תעודות הזהות של השותפים. 
 

 ניסיון מוכח  .9.2

 

בביצוע עבודות  2018-2020בכל אחת מהשנים המציע להיות בעל ניסיון מוכח  על .9.2.1
 גופים עבורבמבני ציבור מצוקה רפואיים לחצני של  אספקה, התקנה ותחזוקה

 .ימים בשבוע 6מאויש על ידי אח/פרמדיק לפחות  הפעלת מוקד רפואיבוכן  ציבוריים

 
 זה בלבד:סעיף  ןלעניי

 
מבנה המשמש גוף ציבורי )כהגדרתו להלן( לצורך מתן שירותים  –" ציבור"מבני 

ולרבות, מבנה מנהלה ו/או מטה של גוף ציבורי לציבור )כולו או חלק מוגדר ממנו(, 
 לבעלי נגישות להסדרת בנוגע הדין הוראות עליו חלותכאמור, ואשר על מבנה כאמור 

 ;מוגבלויות
 
יחידת סמך ממשלתית, רשות הפועלת לפי חוק, חברה משרד ממשלתי,  – "ציבורי גוף"

י פ-ממשלתית, צה"ל, משטרת ישראל, רשות מקומית, תאגיד מים וביוב שהוקם על
תאגיד עירוני שעוסק בתחום הפיתוח או הבינוי, איגוד ערים שעוסק בתחום , חוק

 , בית חולים, קופת חולים;גבוהה להשכלה מוסדהתשתיות, 
 

 :לעניין תנאי סף זהאופן הוכחת הניסיון  .9.2.2
 

לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי סף אלה, על המציע לצרף להצעתו את 
 המסמכים הבאים: 

 
 תצהיר נושא משרה .9.2.2.1

 



 

  
  

 
 

 חתימת המציע: ___________________
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לצורך הוכחת עמידתו של כל אחד מן המציעים בתנאי סף זה, על כל אחד 
מן המציעים לצרף להצעתו תצהיר נושא משרה שיהיה ערוך בהתאם 

 , אשר יכלול את הפרטים הבאים: 6כטופס מס' לנוסח המצורף להלן זה 
 

 שם הגוף הציבורי ומהותו; .9.2.2.1.1

 

 מהות הפרויקט שבוצע עבור הגוף הציבורי; .9.2.2.1.2
 

מציע בפרויקט )קבלן ראשי, קבלן משנה, מעמדו של ה .9.2.2.1.3
 התקשרות ישירה(.

 
התקופה בה בוצע הפרויקט עבור הגוף הציבורי )מועד  .9.2.2.1.4

 התחלת הביצוע ומועד מסירת העבודה למזמין(;
 

היקף כספי של הפרויקט או של העבודות שבוצעו )לא כול  .9.2.2.1.5
היקף כספי של פרויקט או של למע"מ(; לעניין סעיף זה: "

" ייקבע אך ורק על תשלומים בפועל שבוצעו לידי עבודות
 המציע בגין העבודות שבוצע, על בסיס חשבונות מאושרים. 

 
לגבי עבודות שמצויות בהליך ביצוע במועד הגשת ההצעה 

ידי -למכרז, ניתן להסתמך גם על חשבונות המאושרים על
 המזמין )אף אם טרם הגיע מועד התשלום(.

 
ליצור קשר ולאמת את הפרטים שם של איש קשר עמו ניתן  .9.2.2.1.6

  מציע. ידי ה-הכספיים שנמסרו על

 אישורים של הגופים הציבוריים עבורם בוצעה העבודה .9.2.2.2

 
הנ"ל, אישורים בכתב של הגורם  6לטופס בנוסף, על המציעים לצרף 

האחראי בכל גוף ציבורי )כהגדרתו לעיל( על עבודות הבנייה שבוצעו, אשר 
ובו יהא הנ"ל )ובנוסח זה בלבד(,  6בנוסח המצורף לטופס מס' יהיה 

 די המציע.  י-עליהם לפרט את העבודה שבוצעה על
 

לעניין סעיף זה, מובהר כי ניתן יהיה להציג אישור של חברת הניהול או 
חברת הפיקוח שהייתה אחראית מטעם הגוף הציבורי על ביצוע העבודות, 

מכתא כלשהי של הגוף הציבורי ובלבד שלאישור כאמור תצורף אס
 המצביעה על מעמדו של הממליץ. 

 
מובהר, כי על המציעים יש לציין בצורה ברורה את מהות העבודה  .9.2.2.3

ידו -שבוצעה, תקופת הביצוע של העבודה, היקף העבודות שבוצעו על
המציע, שמו של הממליץ, שם הארגון בו הוא מועסק, תפקידו בארגון, 

תקופה ומהות של הפעילות שביצע הארגון  דרכי יצירת תקשורת עמו,
 אליו הוא שייך עם המציע. 

 

 עמידה בתנאי סף זה על סמך ניסיון כקבלן משנה .9.2.2.4
 

לתת עדיפות לקבלנים  רשאיתככלל, ועדת המכרזים תהיה  .9.2.2.4.1
המבססים את עמידתם בתנאי הסף של מכרז זה, על סמך 

 בלבד. כקבלן ראשיניסיונם 



 

  
  

 
 

 חתימת המציע: ___________________
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לעמוד בתנאי סף זה, גם עם זאת, המציעים יהיו רשאים  .9.2.2.4.2
על סמך ניסיונם כקבלני משנה בפרויקטים מתאימים 

 . כאמור לעיל

 

מציע המבקש לבסס את עמידתו בתנאי הסף על סמך  .9.2.2.4.3
, יצרף להצעתו )התצהיר המצוי בטופס כקבלן משנהניסיונו 

 את המסמכים הבאים:  גם(, 6מס' 
 

העתק החוזה )או הזמנת עבודה( בינו לבין  .9.2.2.4.3.1
 . הקבלן הראשי

 

 פרטי איש של הקבלן הראשי.  .9.2.2.4.3.2

 

אסמכתא )כגון: חשבון סופי מאושר, אישור  .9.2.2.4.3.3
המזמין, אישור רו"ח(, המצביעה על ההיקף 
הכספי של העבודות שביצע המציע עבור 

 הקבלן הראשי. 

 

ה הבלעדי, לאמת את הנתונים פי שיקול דעת-מובהר כי העירייה תהיה רשאית, על .9.2.3
אופן מלא ובין באופן מדגמי(, וכן, לבחון מיוזמתה ב ידי המציע כאמור )בין-שהוצגו על

 ידו.-די המציע, ואשר לא פורטו עלי-ביצוע פרויקטים שבוצעו על

 

 הצעההערבות  .9.3

 

ישראלי )לעיל  מסחרימאת בנק  אוטונומית בלתי מותניתהמציע ימציא ערבות בנקאית  .9.3.1
 , וזאתמע"מ כולל( אלפים עשרת)₪  10,000סכום ב"(, הבנקאית הערבותולהלן: "

 תהא ערוכה בנוסחהבנקאית הערבות המכרז; להבטחת התחייבותו לעמידה בתנאי 
 (. 3טופס מס' המצורף למסמכי המכרז )

 

. ככל שהעירייה תחליט על שינוי 3.8.2021ם ליועד תעמוד בתוקפה הבנקאית ות בהער .9.3.2
כת לוחות הזמנים הנוגעים למכרז זה, היא תהיה רשאית לדרוש מעת לעת את האר

 תוקף הערבות הבנקאית, זאת בהתאם לשקול דעתה הבלעדי. 
 

למען הסר כל ספק מובהר כי הצעה שתוגש עם ערבות בנקאית בנוסח שונה מהנוסח  .9.3.3
שצורף למסמכי המכרז, או בסטייה מהוראות סעיף זה )לרבות, לעניין סכום הערבות 

 .או מועד תוקפה(, תיפסל ותגרור עמה את פסילת ההצעה
 

כל פי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מ , העירייה תהא רשאית, עללעיל האמורעל אף  .9.3.4
, ובלבד ( חודשים3שלושה )עד לתקופה נוספת של בכל פעם מציע הארכת הערבות 

  .שדרישה זו הופנתה לכל המציעים
 

את הערבות הבנקאית בסמוך לאחר דחייתה של הצעה, חזיר לידי המציע העירייה ת .9.3.5
המציע שנבחר לבצע את הפרויקט המציא ערבות נחתם חוזה עם בסמוך לאחר ש או

 .ביצוע
 



 

  
  

 
 

 חתימת המציע: ___________________
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הסכום הנקוב לחלט את להציג את הערבות הבנקאית לפירעון והעירייה תהא רשאית  .9.3.6
בה )או כל חלק ממנו(, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל מקום שבו המציע חזר בו 

ו סירב למלא אחר מהצעתו ו/או לא קיים את תנאי המכרז בדייקנות ובשלמות ו/א
הדרישות ממנו בעקבות זכייתו במכרז, לרבות ההוראות בדבר חתימת ההסכם ו/או 
שלא עמד במלוא התחייבויותיו בהתאם להצעה ולהוראות מסמכי המכרז ו/או שסטה 

כי ועדת המכרזים וו/או בכל מקרה שבו התברר ל בכל דרך אחרת מהוראות המכרז
בין ו/או השוויוני ב ו/או תוך הפרת ההליך ההוגן המציע הגיש את הצעתו בחוסר תום ל

הטיה ו/או שיש חשש לקיומה של ניסיון המשתתפים במכרז )לרבות, בכל מקרה 
 . וכיו"ב(הטעייה ו/או הצעה פיקטיבית 

 
מובהר, כי אין בזכויות העירייה כמפורט בסעיף זה, בכדי לגרוע מכל סעד אחר אשר  .9.3.7

 המכרז ועל פי כל דין.עומד לרשות העירייה בהתאם למסמכי 
 

להוכיח קיומו של נזק , מבלי שתצטרך הבנקאית העירייה רשאית לחלט את הערבות .9.3.8
או לפנות קודם לכן ו/או לבסס דרישתה ו/לנמק בקשתה כלשהו שנגרם או לבססו ו/או 

  .הצגת כתב הערבות בפני הבנקאלא שדי באל המציע, 

 

מציע אשר ערבותו הוחזרה לו, לא יוכל לערער על זכייה של אחר במכרז, אלא אם כן  .9.3.9
 3המציא לעירייה, במצורף לבקשתו לערער, ערבות המעידה כי תום תוקפה הינו 

חודשים מיום החזרתה לעירייה. לעניין סעיף זה, "ערעור", לרבות, נקיטה בהליך 
 משפטי בפני בית משפט. 

 

 פי דין-לאסמכתאות הדרושות ע .9.4

 
 על המציע לצרף להצעתו את כל האישורים הבאים, כשהם תקפים למועד הגשת ההצעה:

 
כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים  הצהרה לפיה, המציע הוא בעל .9.4.1

. לשם כך, המציע יצרף להצעתו תצהיר בהתאם לחוק זה 1976-ציבוריים, התשל"ו
 (. 4טופס מס' בנוסח המצורף למסמכי המכרז )

 

ספרים כדין בהתאם להוראות פקודת אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול  .9.4.2
 .1975-התשל"ו ,וחוק מס ערך מוסף [נוסח חדש]מס הכנסה 

 אישור תקף על ניכוי מס במקור בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[. .9.4.3

 
 .1976-התשל"ןהעתק תעודת עוסק מורשה, בהתאם להוראות חוק מס ערך מוסף,  .9.4.4

 
על המציע להתחייב כי במידה שהצעתו תזכה במכרז, המציע יידרש לקבל ביחס לכל  .9.4.5

עובדיו בפרויקט, אשר קיימת אפשרות שיידרשו לעבוד בסביבת ילדים או לשהות 
במוסדות חינוך, אישור משטרה כי אין כל מניעה להעסקתם במסגרת פרויקט זה, 

י מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עבריינ
 . 2001-התשס"א

 
 

 מסמכים ונתונים נוספים שעל המציע לצרף להצעתו .9.5
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את המסמכים ו/או האישורים המפורטים ל המציע לצרף מבלי לגרוע מחובתו ש .9.5.1
 כל המסמכים הבאים:את במסמך זה, עליו לצרף להצעתו גם 

 

 תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים .9.5.1.1
 

המציע יצהיר באמצעות נושא משרה בכיר מטעמו, כי השתתפותו בהליך 
זה וחתימת הסכם עם העירייה לא יהיה תוך כדי הימצאות במצב של 
ניגוד עניינים, וכי אין בינו המציע ו/או בעלי המניות שלו ו/או נושאי 

כטופס משרה בכירים בו קשרי משפחה, וזאת בהתאם לנוסח המצורף 
 . להליך זה 15מס' 

 
תצהיר זה ישמש, בין היתר, לקבלת אישור היועץ המשפטי של העירייה 

 טרם החתימה על ההסכם עם הזוכה. 
 

 תצהיר בדבר שמירת זכויות עובדים .9.5.1.2
 

המציע יצהיר ויתחייב באמצעות נושא משרה בכיר מטעמו, אודות 
 12כטופס מס' שמירת הזכויות של עובדיו, זאת בהתאם לנוסח המצורף 

 להליך זה. 
 

 ה פליליתעתצהיר בדבר היעדר הרש .9.5.1.3

 
המציע יצהיר באמצעות נושא משרה בכיר מטעמו, כי המציע עצמו וכן, 
כל אחד מבעלי המניות שלו וכל אחד מנושאי המשרה במציע )כגון: חברי 
דירקטוריון, מנכ"ל, משנה למנכ"ל, סמנכ"ל, מנהל כספים, מנהלי 

 7במהלך  הורשעותפעול, מנהל כוח אדם או משאבי אנוש וכיו"ב(, לא 
קדמו להגשת ההצעה למכרז בעבירה שיש עמה קלון, זאת )שבע( השנים ש

 . 14כטופס מס' בהתאם לנוסח המצורף 
 

" הנם כל עבירה שיש עמה קלון, "14לעניין סעיף זה ולעניין טופס מס' 
עבירה שיש בה פגיעה בטוהר המידות, וכן, על עבירה מסוג "פשע" או 

 "עוון";
 

המציע יצרף לתצהיר ייפוי כוח לצורך בירור במרשם הפלילי, בנוסח 
, עליהם יחתמו כל אחד מבעלי המניות של המציע, וכן, 14המצורף לטופס 

 כל אחד מנושאי המשרה אצל המציע.  
 

 המציע של פרופיל .9.5.1.4
 

 :הבאים הפרטים יפורטו ובו, המציע של פרופיל להצעתו לצרף המציע על
 

ההתאגדות של המציע ובתחילת הפעילות של המציע.  צורת .9.5.1.4.1
ככל שהמציע נמנה על אשכול חברות, עליו לתאר בתמצית 
את הגופים האחרים החברים באשכול החברות, הקשר 
בינם לבין המציע, וכן, תחום הפעילות של כל אחד מן 

 הגופים הללו. 
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עבודות הבנייה בתחום  המציע של פעילותו תיאור .9.5.1.4.2
בות, פרויקטים שבוצעו עבור גופים ציבוריים הקבלניות )לר

 בתחומים, וכןאו המקצועי(, /לעיל(,  9.2כהגדרתם בסעיף 
 (.שקיימים)ככל  אחרים

 
 .במציע השותפים או המניות בעלי פירוט .9.5.1.4.3

 
 .המציע הדירקטוריון ונושאי המשרה של חברי פירוט .9.5.1.4.4

 

נושאי המשרה הבכירים אצל המציע )נשיא, מנכ"ל,  פירוט .9.5.1.4.5
 איש, הבכיר הכספים איש, הבכיר התפעול איש"ם, סמנכלי

 פועלת המפעיל שאצל)ככל  הנהלה חברי, הבכיר האדם כוח
 (;מנהל ועד או לדירקטוריון בנוסף הנהלה

 
לקוחות עבורם ביצוע המציע עבודות בתחום עבודות  פירוט .9.5.1.4.6

 ציבוריים גופיםהבנייה הקבלניות, תוך מתן דגש ל
ככל שלמציע יש לקוחות לעיל(.  9.2כהגדרתם בסעיף 

, עליו לציין גם את הלקוחות גבעתייםהפועלים בתוך העיר 
 הפרטיים הללו.   

 
נתון אחר או נוסף שהמציע יראה לראוי ולנכון בנסיבות  כל .9.5.1.4.7

 העניין. 
 

 הסכם חתום .9.5.2
 

(, כשהוא חתום מסמך ב'על המציעים לצרף להצעתם את ההסכם המצורף להזמנה זו )
 די עו"ד. י-די המציע או מורשי החתימה מטעמו, והחתימה מאומתת עלי-על

 

 טפסים חתומים .9.5.3

 
 15 עד 1' מס כטפסיםעל המציעים לצרף להצעתם, את כל הטפסים המסומנים 

 .םמיחתוים ומלאם להזמנה זו, כשההמצורפים 
 

 אסמכתא על רכישת מסמכים .9.5.4

 
 המעידה על רכישת מסמכי המכרז.על המציעים לצרף להצעתם אסמכתא 

 

באישור של ועדת המכרזים לפיו משתתף מסוים  איןלמען הסר כל ספק, מובהר ומודגש, כי  .9.6
עומד בתנאי הסף של המכרז כדי להוות אישור סופי ומוחלט לגבי עמידתו של אותו משתתף 

המכרזים רשאית  ועדתלקבלתה של החלטה סופית,  עדמקרה,  ובכלבתנאי הסף של המכרז, 
אף לפסול מטעם , ובמידת הצורך, הסף בתנאי המשתתפים עמידת את מחדש בחוןשוב ולל

 .זה מציעים שהצעותיהם נבדקו לפני כן ואושר כי הן עומדות בתנאי הסף
     

  : שלמת מסמכיםהמתן הבהרות להצעה ו .10

 

העירייה שומרת על שיקול דעתה הבלעדי לדרוש מכל אחד מן המציעים מתן הבהרות בכתב  .10.1
לאמור בהצעתו, וכן, השלמת מסמכים או אסמכתאות נוספים הדרושים לדעתה לצורך 
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בדיקת ההצעה ו/או הבהרתה )ויראו הליך זה כהליך למתן הבהרות להצעה(, לרבות, לצורך 
 של הליך זה )נכון למועד הגשת ההצעה למכרז(. עמידת המשתתפים בתנאי הסף  הוכחת

 

העירייה אינה חייבת לעשות שימוש בהליך הבהרות ו/או השלמת מסמכים חסרים בהצעה  .10.2
מסוימת, והדבר נתון לשיקול דעתו של צוות הבדיקה שימונה לבדיקת ההצעות או לשיקול 

 דעתה של ועדת המכרזים עצמה.  
 

מזכותה של ועדת המכרזים להחליט על פסילת הצעות  משכך, אין באמור לעיל, כדי לגרוע
שהחומר לא צורף במלואו ובהתאם לאמור לעיל בתנאי מכרז זה; עם זאת, בטרם פסילת 
הצעה כאמור, ועדת המכרזים תהא רשאית לפנות למציעים השונים בבקשה לקבלת השלמות 

 לחומר שלא נמסר ו/או מסמכים נוספים, בנוסף לחומר שנמסר לידיה.
 

מודגש, כי אין באמור בסעיף זה כדי לאפשר השלמת מסמכים המוכיחים בדיעבד את  .10.3
עמידתו של מציע מסוים בתנאי הסף שפורטו לעיל )כאשר הללו לא התקיימו במציע במועד 
הגשת הצעתו למכרז( או הגשה באיחור של הערבות הבנקאית, לרבות, תיקונה של ערבות 

 .  בנקאית פגומה לפי תנאי הליך זה

 

צוות הבדיקה או ועדת המכרזים )לפי העניין( יקצבו מועדים לשם עמדתו של כל מציע כאמור  .10.4
 בדרישתה להשלמת המסמכים. 

 

   הצעות המחיר .11

 
 אופן הגשת הצעות המחיר .11.1

 
הצעות המחיר תהיינה בשיטה של מתן הנחה )או תוספת( אחידה על סכום  .11.1.1

 אומדן גלוי. 

 

להליך זה )הכולל  ממסמך ג'האומדן הגלוי הנו כתב הכמויות המצורף כחלק  .11.1.2
 פריטים, כמויות של פריטים ואומדן המחיר לכל פריט(. 

 
ידו, -כל מציע ימלא את פרטיו המלאים ואת שיעור ההנחה הכולל המוצע על .11.1.3

 למסמכי המכרז.  8כטופס מס' זאת על גבי המסמך המצורף 

 

חוז הנחה )או תוספת( הכולל אותו מציע המציע עבור ההצעה למכרז תהיה לפי א .11.1.4
 ביצוע כל העבודות הכלולות במכרז. 

 
אחוז ההנחה )או התוספת(, יתייחס באופן אחיד וזהה ביחס לכל הסעיפים  .11.1.5

 המפורטים בכתב הכמויות. 

 

את ההצעה הכספית יש למלא בעט כחול בלבד, ולהגיש אותה במקור )לא  .11.1.6
 . ההצעה(יתקבל העתק צילומי של 

 

וע העבודות ידם עבור ביצ-המציעים יפרטו את ההנחה )או התוספת( המוצעת על .11.1.7
 "(.  התמורה המוצעת)להלן: " בלבד 8טופס מס' נשוא הפרויקט, זאת על גבי 
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הוא  8מובהר, כי בכל מקרה אחוז ההנחה )או התוספת( המפורט על גבי טופס  .11.1.8
אחר שייכתב על גבי כתב אשר יכריע, ולא יהיה כל תוקף לכל אחוז הנחה 

 .    אחר הכמויות או בכל מקום

 

אך ורק את אחוז ההנחה או  8טופס מס' מובהר, כי על המציעים לציין על גבי  .11.1.9
ללא כל כתב הכמויות,  בסוףהמפורט  הכולל, ואך ורק ביחס לסכום התוספת

 .תוספת או הערה נוספת
 

דם, עד לרמה של י-המוצעים עלהמציעים יציינו את ההנחה )או התוספת(  .11.1.10
 .מאית האחוז )כלומר, עד לשתי ספרות לאחר הנקודה(

 

ים והן ידם הן במספר-על המציעים לציין את ההנחה )או התוספת( המוצעת על .11.1.11
. במקרה של סתירה בין 8בטופס מס' במילים, כל זאת במקום המיועד לכך 

 . יגבר האמור במיליםהשניים, 

 

תוספת על האומדן, עליו לציין במפורש כי אם ברצון המציע להציע יודגש, כי  .11.1.12
(. ככל שלא 8מדובר בתוספת לאומדן )במקום המיועד לכך על גבי טופס מס' 
 .יצוין דבר, ועדת המכרזים תתייחס להצעה כאילו מדובר בהנחה

 

-הסכום שלאחר ההנחה )או התוספת( יהווה את התמורה הכספית המוצעת על .11.1.13
 "(.התמורה הכספיתלהלן: "ידי המציע )

 

ולא כל גבי כתב הכמויות  8לכלול בהצעת המחיר )לא על גבי טופס מס'  אין .11.1.14
המצורף להליך זה(, תוספות ו/או הסתייגויות ו/או הערות ו/או תנאים ו/או 
בקשות. הצעות שלא יוגשו בהתאם להוראות סעיף זה ויכללו תוספות ו/או 

די ועדת י-תפסלנה על –ו/או בקשות  הסתייגויות ו/או הערות ו/או תנאים
 המכרזים.  

 

. ועדת המכרזים תהיה רשאית לפסול 8חובה על המציעים לחתום על טופס מס'  .11.1.15
 די המציע. י-(, לא ייחתמו על8הצעות, אשר הצעותיהם הכספיות )טופס מס' 

 

 הוראות שונות –ההצעה הכספית  .11.2

 
)או כל עדכון שיבוצע בעקבות משא ומתן שיתקיים עם הזוכה(,  8טופס מס'  .11.2.1

 ישמש כנספח התמורה של ההסכם שייחתם עם הזוכה. 

 

לרבות, כפי  –התמורה שתשולם לזוכה תהיה בש"ח, בהתאם להצעתו הכספית  .11.2.2
 שתהיה לאחר משא ומתן שנוהל עם הזוכה במכרז )אם ינוהל מו"מ כאמור(. 

 
תווסף מע"מ כחוק, והוא יהיה בהתאם לשיעור המחייב בדין, לסכום התמורה י .11.2.3

 כפי שיהיה מעת לעת. 
 

, ובהיעדר הגדרה התמורה יהיו בהתאם למוגדר בהסכם תנאי ההצמדה של .11.2.4
; ככל שתהיה הצמדה כלשהי, אזי מדד התמורה לא תהיה צמודהכאמור, 

בהסכם, הבסיס לעניין חישוב ההצמדה הנו בהתאם להגדרה ולמועד הקבועים 
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ובהיעדר הגדרה כאמור, יחשב מדד הבסיס כמדד הידוע במועד הגשת ההצעות 
  .למכרז זה

 

 יהיו בהתאם למוגדר בהסכם.  זוכה ומועדי התשלום, תנאי תשלום התמורה ל .11.2.5

 

למען הסר כל ספק מובהר כי סכום ההצעה הכולל הינו סופי והוא יינתן עבור  .11.2.6
בים ויבטא את כל השיקולים של כל מרכיבי הפרויקט, ויכלול את כל המרכי

המציע בנוגע להצעת המחיר מטעמו לרבות )אך לא רק(: ציוד ואביזרים )לרבות, 
ציוד ואביזרים מתכלים(, שכר עבודה, שכר מנהלים, יועצים, ביטוח, תקורה, 
רווח קבלני, הובלה, ייעוץ משפטי, עלויות הנהלה וכלליות, תשלומי חובה, 

 ת, חשמל, מים, הנהלת חשבונות וכיו"ב. הסעה, פינוי וסילוק פסול
 

 הבחירה בין ההצעות .12

 

 שיקול הדעת של ועדת המרזים .12.1

 

 הבחירה בהצעה הזוכה תהיה בהתאם להוראות הליך זה.  .12.1.1

 

ככלל, ועדת המכרזים תמליץ על הצעת המחיר הכשרה והזולה ביותר העומדת  .12.1.2
 בפניה, זאת בכפוף לכל דין. 

 
 גבעתייםעם זאת, אין באמור בסעיף זה כדי להוות התחייבות מצד עיריית  .12.1.3

להתקשר עם המציע בעל ההצעה הזולה ביותר, והועדה תהיה רשאית להמליץ 
 על בעל ההצעה שתעניק לעירייה את מירב היתרונות.

 
בכל מקרה, ועדת המכרזים ו/או ראש העירייה שומרים על שיקול דעתם הבלעדי  .12.1.4

 ם בעל ההצעה הזולה ביותר או עם בעל הצעה כלשהו. שלא להתקשר ע
 

 העירייה תרשאיובבחירת ההצעה הזוכה, מסגרת שיקוליה בהליכי המכרז ב .12.1.5
המציע ן להביא בחשבון, בין היתר, את השיקולים שיפורטו להלן, ולדרוש מ

 ראיות לשביעות רצונה להוכחתם, וזאת, גם לאחר פתיחת ההצעות:

 

ניסיונו של המציע בביצוע עבודות דומות בעבר, אמינותו, כישוריו,  .12.1.5.1
ו/או מומחיותו ותחומי מומחיותו, לרבות קיומו של צוות ניהולי 

, הן לחיוב והן המלצות אודות המציעוכן,  םמימתאיצוות טכני 
 לשלילה.

 

המוצעים, או נתונים מיוחדים  יםאיכות העבודה או השירות .12.1.5.2
ת הקיימות בעירייה, לרבות, ניסיון עבר למערכושלהם, והתאמתם 
 . )לחיוב או לשלילה( בעבודה עם המציע

 
בחינת מידת יכולתו של בעל ההצעה הזולה ביותר לבצע את  .12.1.5.3

העבודה, לרבות, בדיקת צבר העבודות ו/או העומס המוטל עליו 
ולרבות, בחינת יכולתו להשלים את העבודות בהתאם ללוחות 

 ויקט. הזמנים שנקבעו להשלמת הפר
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לתקנות חובת  22כל שיקול אחר או אמת מידה המפורטים בתקנה  .12.1.5.4
, לרבות, ניסיון עבר של מציע מסוים 1993-המכרזים, תשנ"ג

 .)לחיוב או לשלילה( בביצוע עבודות קודמות עבור העירייה

  

 בחירת ההצעה הזוכה על דרך של הגרלה .12.1.6

 

בין הצעות במקרה של שוויון בין הצעות )לרבות במקרה של שוויון  .12.1.6.1
לאחר ניהול משא ומתן בין המציעים השונים(, תהיה העירייה 
רשאית לערוך הגרלה בין המשתתפים שהצעותיהם הן הנמוכות 

 ביותר.

 

ההגרלה תתבצע בפני נציגי המשתתפים )נציג מורשה בלבד(,  .12.1.6.2
בנוכחות חברי ועדת המכרזים, בישיבה שתתכנס במיוחד לשם כך. 

כתב בלבד, כי הוא מוותר על זכותו משתתף יהיה רשאי להודיע ב
 להשתתף בהגרלה, בין בעצמו ובין באמצעות נציג מטעמו. 

 

ההגרלה תהיה על דרך של נטילת מעטפות אטומות ובלתי מזוהות,  .12.1.6.3
אשר יונחו על שולחן הישיבות של ועדת המכרזים. בתוך המעטפות 
יהיה פתקים, בהם ייכתב "זוכה" או "לא זוכה", והן יופקדו 

ה אחת, בתיבת המכרזים טרם ישיבת ועדת המכרזים בה במעטפ
 תתקיים ההגרלה. 

 

קביעת סדר בחירת המעטפות יוסכם בין המציעים המשתתפים  .12.1.6.4
 די הטלת מטבע.   י-בהגרלה. בהיעדר הסכמה, ייקבע הסדר על

 

 תיקון טעויות .12.2

 

ועדת המכרזים, רשאית לתקן טעויות סופר או טעויות חשבונאיות שנתגלו  .12.2.1
 בהצעות שהוגשו לה. 

 

תיקון הטעות יעשה במהלך בדיקת ההצעות בידי הועדה )או מי מטעמה( וירשם  .12.2.2
 בפרוטוקול. 

 
 ההודעה על התיקון תימסר למציע.  .12.2.3

 
 פסילת הצעות .12.3

 

והיא רשאית לפסול   ועדת המכרזים תפסול הצעות שאינן עומדות בתנאי הסף .12.3.1
הצעות שהוגשו בחוסר תום לב ו/או שהן תכסיסניות ו/או בלתי הוגנות ו/או 
פוגעות בעקרונות השוויון במכרז, וכן, הצעות שהן חסרות, מוטעות, או 
מבוססות על הנחות בלתי נכונות או על הבנה מוטעית של נושא המכרז, זולת 

 אם החליטה הועדה אחרת. 

 

לגרוע מזכותה של העירייה למחול על פגמים טכניים שיפלו אין באמור כדי  .12.3.2
 בהצעה בתום לב.
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 פי כל דין.-אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל סעד העומד לטובת העירייה על .12.3.3
 

 הזוכה במכרז .12.4

 
ועדת המכרזים של העירייה תבחר את הזוכה בהתאם להוראות מכרז זה,  .12.4.1

 הסכם. ותמליץ לראש העירייה כי העירייה תתקשר עמו ב
 

אחר שניהלה מו"מ עם המציעים, לועדת המכרזים תשקול את ההצעות ו/או  .12.4.2
 ולאחר מכן תקבל את החלטתה. כמפורט לעיל ו/או קיבלה מהם הבהרות, 

 

ועדת המכרזים רשאית להחליט על בחירת ההצעה המתאימה ביותר, או  .12.4.3
להחליט לא לבחור כל הצעה שהיא, והכול במטרה להבטיח את מירב היתרונות 

 לעירייה. 

 

המכרז דנא הנו ביחס לכלל הפרויקט )כהגדרתו לעיל( והוא חל כיחידה אחת.  .12.4.4
 לא תתקבלנה הצעות רק ביחס לחלקים מתוך הפרויקט.

 
 יחידהצעה ה .12.5

 
ככל שתוגש למכרז הצעה יחידה, או ככל שלאחר בדיקת תנאי הסף ו/או  .12.5.1

ההצעות לגוף, יתברר לועדת המכרזים כי נותרה בפניה הצעה יחידה, היא 
 –)ו( לתקנות העיריות )מכרזים( 22תחליט בהתאם להוראות תקנה סעיף 

 . 1987-תשמ"ח

 

   ועדת המכרזים תנמק את החלטותיה לעניין הצעה יחידה. .12.5.2
 

ככל שועדת המכרזים תחליט על פסילת המכרז מן הנימוקים המפורטים בסעיף  .12.5.3
 זה, יחולו הוראות סעיף זה להלן בכל הנוגע לפרסום מכרז חדש. 

 

 התקשרות עם המציע השני במדרג ההצעות ופרסום למכרז חדש .12.6

 

מבלי לגרוע מזכויות העירייה עפ"י כל דין, העירייה שומרת לעצמה את הזכות  .12.6.1
אל המציע השני במדרג ההצעות שהוגשו, על מנת שיבצע את הפרויקט  לפנות

עפ"י הצעתו וזאת גם לאחר שהוכרז על זוכה אחר במכרז, כל מקום שהזוכה 
הראשון אינו עומד בהתחייבויותיו עפ"י תנאי המכרז ו/או המפרטים הטכניים 

 ו/או ההסכם או מכל טעם אחר.

 

להודיע לעירייה על קבלת הצעתה. לא  ימים 7למציע שידורג שני תהא שהות של  .12.6.2
עשה כן המציע המדורג שני, או שהשיב בשלילה, תהא רשאית העירייה לחזור 

 ולהציע את הצעתה זו למציע שידורג שלישי וכך הלאה.
 

לא נמצא מציע בהתאם להוראות סעיף זה, תהיה העירייה רשאית לפרסם מכרז  .12.6.3
 חדש.  
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-סעיף זה מותנית בכך שהזוכה על התקשרותה של העירייה בהתאם להוראות .12.6.4
פי סעיף זה, ימציא לעירייה, במועדים הקבועים בהזמנה זו ובהסכם, הן את 

 ערבות הביצוע והן את אישור עריכת הביטוח )כהגדרתם בהסכם(.
 

 סייגים .12.7

 

ועדת המכרזים ומבלי לגרוע מסמכויותיה על פי כל דין, , לעילהאמור  על אף .12.7.1
 כלשהו כזוכה במכרז.רשאית שלא להכריז על מציע 

 

העירייה, לכל פיצוי או שיפוי מאת  םזכאי ולא יהי המציעיםבמקרה כזה,  .12.7.2
 לרבות, בגין רכישת מסמכי המכרז. 

 
 סמכות ראש העירייה במקרים מיוחדים .12.8

 
 גבעתייםאין באמור בהליך זה, כדי לגרוע מסמכותו של ראש העירייה ו/או של מועצת העיר 

 )ג( לפקודת העיריות ]נוסח חדש[.148בהתאם להוראות סעיף 
 

 ההסכם .12.9
 

למען הסר ספק מובהר, כי עובר לחתימת ההסכם וקבלת צו התחלת עבודה לא יהא קיים 
 תוקף בין הצדדים. -הסכם בר

 
 זכות עיון בהצעה הזוכה .12.10

 
רשאי לעיין בהחלטה הסופית יהא שתתף במכרז מכל  כללי המכרזים,בהתאם ל .12.10.1

יום מקבלת  30בתוך זאת , בנימוקיה ובהצעת הזוכה במכרז, ת המכרזיםועדשל 
 .ההודעה על תוצאות המכרז

 

, או ת ועדת המכרזיםרשאי לעיין בחלקים של החלטלא יהא שתתף במכרז מ .12.10.2
ההצעה הזוכה, אשר העיון בהם עלול לדעת ועדת המכרזים לחשוף בחלקים של 

, או לפגוע בביטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה, סוד מסחרי, או סוד מקצועי
 בכלכלתה או בביטחון הציבור. 

 
, תפנה העירייה לבעל ההצעה הזוכה ותבקש את טרם מימוש הזכות לעיון .12.10.3

עמדתו )לא יאוחר משלושה ימי עסקים( לעניין הטלת חסיון על חלקים מן 
רה אם בעל ההצעה הזוכה, והיקף העיון ייקבע לאחר קבלת עמדה זו )או בהיעד

 ההצעה הזוכה לא הגיב במועד שנקבע(.  

 

ניתן יהיה לעיין במסמכים כאמור במשרדי העירייה בלבד, בכפוף למשלוח  .12.10.4
בקשה בכתב לעיון, ולתיאום מראש של מועד העיון עם נציג העירייה, ובכפוף 

. מאה שקלים חדשים)במילים: ₪  100לתשלום קבוע )בגין הוצאות( בסך של 
כולל מע"מ(, עבור כל פגישת עיון, וזאת לכיסוי העלויות הכרוכות בעיון; לסכום 

 זה יצורף מע"מ כחוק. 
 

משתתף שיבקש לקבל העתק צילומי של המסמכים הפתוחים לעיון ישלם  .12.10.5
נוסף, עבור תצלום של כל עמוד סטנדרטי )בגודל ₪( )חצי  ₪  0.5לעירייה סך של 

A4.) 
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ינם מסמכים, תהיה כנגד תשלום סכום שיקבע ע"י קבלת העתק של חומרים שא .12.10.6

 גזבר העירייה, מעת לעת ולפי נסיבות העניין.
 

מובהר כי בעל ההצעה הזוכה יהיה זכאי לעיין במסמכים של כל אחד מן  .12.10.7
המשתתפים שמימש את זכותו לעיין במסמכי ההצעה הזוכה. עיון כאמור של 

 בעל ההצעה הזוכה יהיה בהתאם להוראות סעיף זה. 
 

 תנאים כלליים .13

 

 חלהדין ה .13.1

 

 . מדינת ישראל, בנוסחם מעת לעתהחלים ב המכרזים הליך זה כפוף לדיני .13.1.1

 

 .תערכנה ותוגשנה בהתאם לכל דין ההצעות .13.1.2
 

והמציעים ייחשבו כמי שקיבלו ייעוץ משפטי מתאים לצורך השתתפות בהליך  .13.1.3
שויתרו מראש , וכן, כל ייעוץ מקצועי אחר. המציעים יחשבו כמי והגשת ההצעות

וץ משפטי או ייעוץ קבלתו של ייע-על כל טענה ו/או דרישה בעניין קבלתו או אי
 מקצועי אחר.

 
 ייחודית תניית שיפוט .13.2

 
ך המשפט המוסמית יידון אך ורק בבלמכרז זה ו/או להסכם הנכרת מכוחו, כל עניין הנוגע 

 .  אביבתל עיר מבחינה עניינית לדון בתובענה ואשר מקום מושבו מצוי ב
 

 וצאות ההשתתפות בהליךה .13.3

 

לרבות, רכישת מסמכי המכרז בהליך,  שא לבדו בהוצאות השתתפותוימציע יכל  .13.3.1
 וביצוע בדיקות נשוא המכרז. 

 

  .לא יהא זכאי לכל שיפוי מאת העירייה בגין הוצאות אלההמציע  .13.3.2

 

 ביטול על ידי העירייה או דחיית תחילת ביצוע הפרויקט .13.4

 

 . דנא עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את ההליךעירייה רשאית, בכל ה .13.4.1

 

רשאית לבצע את הפרויקט בעצמה או רייה, היא תהא ידי העי-בוטל ההליך על .13.4.2
באמצעות צדדים שלישיים, מבלי שתהא למציעים כל טענה או תביעה בקשר 

  לכך.

 

 שיקולים תקציביים .13.4.3

 

למען הסר כל ספק, מובהר בזאת כי ביצוע הפרויקט נשוא מכרז  .13.4.3.1
זה, לרבות ביצוע באופן מלא, מותנה בקבלת אישור תקציבי או 
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קיומו של תקציב. לפיכך, העירייה שומרת על זכותה המלאה לבטל 
את המכרז ו/או לדחות את מועד תחילת ביצוע העבודות )כולן או 

כתוצאה מאי קבלת  עבודותאו להקטין את היקף ביצוע החלקן(, 
האישור התקציבי האמור )או מכל סיבה אחרת הקשורה באישור 

 הגורמים המוסמכים מטעם המדינה(. 

 

מובהר בצורה מפורשת כי ההצעות של המציעים יוגשו בהתאם  .13.4.3.2
להיקפו המלא של הפרויקט, ובעצם הגשת ההצעות למכרז, יראו 

לעיל, את המציעים כמי שמסכימים ומאשרים את האמור 
מוותרים על כל טענה, דרישה ו/או תביעה כנגד העירייה בעניין זה 
ומתחייבים שלא להעלות כל טענה, דרישה ו/או תביעה כנגד 
העירייה, בקשר עם ביטול המכרז ו/או דחיית מועד תחילת ביצוע 

 העבודות לפי המכרז.

עוד מובהר, כי במקרה ובו יוקטן היקף הביצוע של המכרז בשל  .13.4.3.3
ת המפורטות בסעיף זה, לא ייחשב הדבר כהקטנה של הנסיבו

החוזה שייחתם בין הצדדים. העירייה תפעל להקטנת היקף 
הביצוע, ככל הניתן, באופן יחסי לכלל העבודות הכלולות בכתב 
הכמויות, והתשלום בפועל יהיה בהתאם למדידה בפועל של 
העבודות שבוצעו, בהתאם למחירים הנקובים בכתב הכמויות 

 . די הקבלן(י-חשב בהנחה או בתוספת שהוצעו על)בהת
 

מובהר ומודגש, כי יראו כל מציע המגיש את הצעתו למכרז, כאילו 
הסכים מראש לאמור לעיל, והזוכה מוותר בזאת על כל טענה ו/או 
דרישה ו/או תביעה ו/או זכות כלפי העירייה, בגין הקטנת היקף 

 . הביצוע בשל היעדר תקציב כאמור
 

ר, כי במקרה של ביטול המכרז כתוצאה מאי קבלת אישור תקציבי, עוד מובה .13.4.4
ומטעם זה בלבד, יהיו זכאים רוכשי מסמכי המכרז להחזר מחיר מסמכי המכרז 
שרכשו, אולם לא יהיו זכאים לפיצוי נוסף כלשהו, לרבות הוצאות הכנת ההצעה 

  וכל הוצאה אחרת שהוציאו בקשר עם המכרז. 
 

בנוסף לאמור לעיל, בעצם הגשת הצעה למכרז, מתחייב כל מציע, כי במקרה  .13.4.5
שתיבחר הצעתו כהצעה הזוכה במכרז, אך מסיבה שאינה תלויה בו תיגרם 
דחייה במועד תחילת ביצוע הפרויקט, הוא יאריך את תוקף הערבות הבנקאית 

ד שהגיש במסגרת הצעתו, ללא כל תמורה נוספת, לפי דרישת העירייה, ובלב
( חודשים מן המועד האחרון 6שהארכת הערבות כאמור, לא תעלה על ששה )

 לפקיעת תוקף ערבות ההצעה שהגיש אותו מציע למכרז. 
 

הזוכה מוותר מראש על כל טענה, דרישה ו/או תביעה ומתחייב שלא להעלות כל 
טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי העירייה בקשר עם הארכת תוקף הערבות 

במקרה של ביטול המכרז, לאחר חלוף תקופת הארכת הערבות  כאמור ולרבות
 כאמור.

  
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ובכל מקום אחר במסמכי המכרז וההסכם,  .13.4.6

העירייה תהיה רשאית לחלט את ערבות ההצעה שהגיש המציע הזוכה במסגרת 
הצעתו למכרז, כולה או חלקה, בין היתר במקרה שיפר המציע את התחייבותו 

 להאריך את תוקפה של ערבות ההצעה כאמור בסעיף זה.
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 צעה בודדתה -ההצעה  .13.5

 ד למכרז. להגיש הצעה אחת בלבכל משתתף רשאי  .13.5.1

 

, או הנשלט על ידו, או הנשלט על ידי במציעהאמור לעיל חל גם על מי ששולט  .13.5.2
" כאחזקה של שליטהגורם שלישי השולט גם בו. לצורך כך מוגדר המונח "

 -או הזכות למנות יותר מו/מזכויות הצבעה באסיפה הכללית  20%-למעלה מ
 חברים בגוף המנהל את התאגיד.מה 25%

 
 המכרזים תפסול הצעות שיתברר כי הוגשו בניגוד להוראות סעיף זה.  ועדת .13.5.3

 המכרזיםקביעת בית משפט מוסמך הנוגדת את החלטת ועדת  .13.6

 

, והוא יחל ("המקורי הזוכה" :להלן)היה וייקבע על ידי ועדת המכרזים זוכה  .13.6.1
בעבודתו, ובעקבות הליך משפטי ייקבע על ידי בית משפט מוסמך כי זכייתו של 

( ו/או "הזוכה האחר" :להלן)הזוכה המקורי בטלה וכי תחתיו מוכרז זוכה אחר 
פסיק , מתחייב הזוכה המקורי להככל שיינתן צו מניעה להמשך ביצוע העבודות

דו"ח את ביצוע העבודות ולהעביר לעירייה את כל המידע המצוי אצלו בצירוף 
פעולות שכבר בוצעו על ידו, ולאפשר כניסת הזוכה האחר לעבודה עדכני באשר ל

באופן בטוח ומסודר, ובכלל זה לקיים את כל ההנחיות שיינתנו לו בדבר מועד 
 העברת האחריות על ביצוע הפרויקט. 

 

ו של הזוכה המקורי, הוא לא יהיה זכאי לשום פיצוי בגין ביטול בוטלה זכיית .13.6.2
ד למועד עידיו בפועל, -זכייתו כאמור, אלא לתשלום עבור העבודה שבוצעה על

 הפסקתה בפועל. 
 

 כתובות הצדדים ואופן משלוח הודעות .13.7

 

מבלי לגרוע מכל יתר הוראות הליך הזה, מובהר כי הודעות מטעם העירייה ו/או  .13.7.1
ם המשתתפים אל העירייה, יישלחו בכתב בלבד, ולא יהיה כל תוקף הודעות מטע

 ה או בכל דרך אחרת.פ-לכל הודעה ו/או מצג שניתנו בעל

 

לעיל, אצל מזכיר  כמפורטבמשרדי העירייה כתובתה של ועדת המכרזים היא  .13.7.2
 .העירייה

 

, אלא אם המציע שנקבעה במסמכיהםכתובתם של המשתתפים תיראה ככתובת  .13.7.3
 הודיע בכתב ומסר כתובת אחרת. 

 
, יראו אותה כאילו כל הודעה אשר תישלח על ידי העירייה ו/או ועדת המכרזים .13.7.4

 התקבלה אצל המשתתפים )או הזוכה לפי העניין( בהתאם לתנאים הבאים:
 

ואז יראו את  –די משלוח ההודעה באמצעות דואר רשום י-על .13.7.4.1
ימי ( 3)תוך שלושה ב תתפיםהמשהתקבלה אצל ההודעה כאילו 

 עסקים מיום המשלוח; 

 

ואז יראו את  – או בדוא"ל מיליהבפקסיידי משלוח באמצעות -על .13.7.4.2
 ; ההודעה כאילו הגיעה ליעדה כעבור יום עסקים אחד

 מסירתה. בעת –ביד  באמצעות מסירה אישית או מסירה .13.7.4.3
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 1פס מס' טו
 

 טופס הצעהאישור הבנת תנאי ההזמנה ו
 

 לכבוד
 גבעתייםעיריית 

 
 ג.א.נ,

 
לחצני מצוקה רפואיים במתקני עיריית גבעתיים אספקה והתקנת : בנושא_6_/2021מס'  מכרזהנדון: 

 במתקני עיריית גבעתיים הפעלת מוקד רפואי וכן
 
 

לחצני אספקה והתקנת : בנושא____מס'  מכרז, כי קראנו בקפידה את מסמכי מאשרים"מ הח אנו .1
למדנו והבנו את האמור בהם,  הפעלת מוקד רפואי עיריית גבעתיים וכן מצוקה רפואיים במתקני

ובדקנו בקפידה את כל הדרישות, התנאים והנסיבות, הפיזיים והמשפטיים, העשויים להשפיע על 
ידיעה או -הצעתנו או על ביצוע הפרויקט, וכי אנו מוותרים בזאת מראש על כל טענה שעילתה באי

, פיזיים ומשפטיים, העשויים להשפיע על הצעתנו או נסיבות כלשהםהבנה של דרישות, תנאים -אי
 או על ביצוע הפרויקט.

 

וכן במסמכים המצורפים על דרך אנו הח"מ, מסכימים לתנאים המפורטים בהזמנה להציע הצעות,  .2
 ם וצרופותיהם.על כל נספחיהההפניה ו

 

בה, על כל נספחיה, הסכם עם קבלת אישורכם בכתב על קבלת הצעתנו, יהוו התנאים המפורטים  .3
 מחייב מבחינתנו.

 

ידוע לנו, כי תנאי בלעדיו אין תוקף להתקשרות עם העירייה בהסכם לביצוע העבודות נשוא ההזמנה  .4
הינו קבלת אישורי העירייה לנציג הזוכה )מנהל הפרויקט( ו/או מנהל העבודה )כהגדרתם במסמכי 

הגשת  ידינו, לרבות-ון וצוות העובדים שיוצע עלהמכרז(, אישור העירייה על עמידה בדרישות הניסי
לא יאוחר כל המסמכים הדרושים כתנאי לחתימה על ההסכם כאמור בהזמנה להציע הצעות למכרז, 

 . ימים ממועד קבלת הודעת העירייה למציע על הזכייה במכרז 7מחלוף 
 

שו כל המסמכים בכל מקרה שבו לא יתקבל אישור העירייה למי מהמפורטים לעיל, ו/או לא יוג
הנדרשים בתוך פרק זמן זה, תהיה רשאית העירייה לפי שיקול דעתה המוחלט להתקשר בהסכם 
לביצוע העבודות נשוא המכרז עם ספק אחר כלשהו, ולא תהיה לנו כל טענה ואנו מוותרים על כל 

    טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי העירייה בקשר להתקשרותה עם אחר, על אף זכייתנו במכרז.

 

המפורטת בהסכם  תולהפקיד בידיכם את הערבועל פי דרישתכם אנו מתחייבים לבוא למשרדכם  .5
, את פוליסות הביטוח המפורטות בו ואת כל המסמכים והראיות הנוספים הטעונים למכרז המצורף
 המצאה.

 

 פקיעת ערבות )כולל הארכה(.הצעתנו זו תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה, עד תאריך  .6
 

מתחייבים למנוע את גלוי פרטי הצעתנו ו/או לא לגלותם לאחרים בכלל, ולמשתתפים אחרים אנו  .7
 במכרז נשוא הצעתנו זו בפרט.
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כבטחון לקיום הצעתנו, על כל פרטיה ונספחיה, מצורפת בזאת ערבות בנקאית, ערוכה לפקודתכם  .8
 הזמנה להציע הצעות.בהתאם לתנאים המפורטים ב

 

ערבות זה יוחזר לידינו לאחר שנפקיד בידיכם את פוליסות הביטוח, כתב ככל שנזכה במכרז,  .9
 הערבויות והמסמכים האחרים הנזכרים בהסכם הנכלל בהצעתנו זו.

 

במידה ולא נפקיד את הערבויות ו/או את פוליסות הביטוח ו/או את המסמכים האחרים הנזכרים  .10
חוק החוזים )תרופות בשל הפרת , יראה הדבר כהפרה יסודית, כמוגדר בימים 7תוך  בהסכם הנכלל

לחלט את סכום  יתזכא א העירייהתה העירייה, , ומבלי לפגוע ביתר זכויות1970-( תשל"אחוזה
בשל הפרת ההסכם ו/או  ההערבות הבנקאית כפיצוי קבוע ומוערך מראש על הנזקים שנגרמו ל

 במהלך המו"מ.
 

תמע מכך, מותנה בחתימת ההסכם אנו מצהירים כי הבנו כי מועד תחילת ההתקשרות, על כל המש .11
 על ידי העירייה וקבלת צו התחלת עבודה.

 
 

 כבוד רב,ב
 
 
 

   
 חתימה וחותמת המציע  תאריך
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 2ופס מס' ט

 
 מטעם תאגידאישור זכויות חתימה 

 
 2021: ___ ____ תאריך

 
 

 :לכבוד
 גבעתייםעיריית 

 
 א.ג.נ.

 
 בשם תאגידאישור זכויות חתימה הנדון: 

 
 

הנני, עו"ד ____________________ מאשר בזאת, כי ____________________, 
"( המציעהחתום/ים על ההצעה שהוגשה על ידי ____________________ )להלן: "

אספקה, התקנה בנושא ____________למכרז מס' במסגרת ההזמנה להציע הצעות 
הפעלת מוקד  ה רפואיים במתקני עיריית גבעתיים וכןלחצני מצוקשל  ותחזוקה

, והיא מחייבת את המציע מוסמך/ים לחייב את המציע בחתימתו/ם "(המכרז)להלן: "רפואי
 .לכל דבר ועניין בנוגע למכרז

 
 
 
 
 

 בכבוד רב,
 
 
 
 
 _______________ 

 מ.ר. ____________
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 78מתוך  37עמוד 

 

 

 
 

 
 

 3טופס מס' 
 
 )ערבות הצעה(ערבות בנקאית 

 
 _____/_____/2021תאריך 

 
 לכבוד

 גבעתייםעיריית 
 

 א.ג.נ.
 

 :__________ערבות בנקאית מס' הנדון:
 
 

 מרחוב"(, אנו _______________________ המבקשעל פי בקשת ________ )להלן: "
"( ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום לפי הערבים__________________________ )להלן: "

"(, בקשר לעמידתו של סכום הערבות)להלן: "( ₪ אלפים עשרת)במילים:  ₪ 10,000דרישתכם, עד לסכום 
מס'  למכרז הצעות עהמבקש בהתחייבויותיו הכלולות בהצעה שהגיש במסגרת הליך הזמנה להצי

הפעלת מוקד  במתקני עיריית גבעתיים וכן רפואיים מצוקה לחצניוהתקנת  אספקהשעניינו ________
 .במתקני עיריית גבעתיים רפואי

 

אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום אשר יצוין באותה דרישה,  .1
( ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדנו, לפי 7באופן מיידי ובכל מקרה לא יאוחר מתום שבעה )

 ית כתב ערבות זה. הכתובת המופיעה בראש
 

יכול שתהיה לשיעורין,  הלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות ז .2
וכי התשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה 

 לא יעלה על סכום הערבות.
 
זה לא תהיו חייבים להסביר, לנמק, לפרט, התחייבותנו לפי כתב ערבות זה היא בלתי מותנית, ובכלל  .3

 לבסס או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש.

 
 
 כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה.  .4
 
 . 03/08/2021 כתב ערבות זה יעמוד בתוקפו עד ליום .5
 
 

 ,רב בכבוד
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 4ופס מס' ט
 

 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו- 1976
 
 

אני הח"מ ______________,ת.ז. ______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי 
 אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

 הנני משמש כ________________ ב_______________________  .1
 תפקיד                                  שם      המציע                                      

         
 המציע.הנני מוסמך לתת תצהיר זה מטעם  .2

 
 יש לסמן את הסעיף הרלבנטי מבין האמורים להלן: .3

 
 המציע או בעל זיקה* אליו לא הורשעו** ביותר משתי עבירות***;  

 
המציע או בעל זיקה* אליו הורשעו** ביותר משתי עבירות***, אך במועד  ההתקשרות   

 ****חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
 
 ;1976-ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו2הגדרתו בסעיף כ –"בעל זיקה"  *
 ;31.10.02ורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום ה –"הורשע"  **

ה לפי חוק עובדים זרים או עביר 1987-עבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז –"עבירה"  ***
  1991-)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

גברת האכיפה של דיני לחוק לה 2ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף  
רה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית , גם עבי2011-העבודה, התשע"ב 

 לאותו חוק.
המועד  שבו הוגשה  לגוף  –לעניין התקשרות בעסקה בלא מכרז  –****    "מועד ההתקשרות" 

ועד מ  -הציבורי  ההצעה  ולפיה נערכה ההתקשרות בעסקה. ואם לא הוגשה  הצעה כאמור
 ההתקשרות בעסקה.

 
 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן:  .4

 1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  –חלופה א'       
 אינן חלות על הספק.  )להלן : "חוק שוויון זכויות"(

 
 לחוק שוויון זכויות חלות על הספק והוא מקיים   9הוראות סעיף  –חלופה ב'      

 אותן.               

ש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות י -לעיל  4למציע שסימן את החלופה ב' בסעיף  .5
 להלן: 

 עובדים. 100-ספק מעסיק פחות מה -( 1חלופה )    

               עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ"ל  100ספק מעסיק ה -( 2חלופה )    
לחוק שווין זכויות,  9משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.  –ובמידת הצורך 



 

  
  

 
 

 חתימת המציע: ___________________

 
 

 78מתוך  39עמוד 

 

 

 
 

במקרה שהמציע התחייב בעבר לפנות  למנכ"ל משרד העבודה  הרווחה   והשירותים החברתיים לפי 
הוא  –( 2, ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא  התחייב כאמור באותה חלופה )( לעיל2הוראות חלופה )

לחוק שוויון זכויות, הוא גם  9מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 
 פעל ליישומן. 

ל ספק מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ה -לעיל  4למציע  שסימן את החלופה ב' בסעיף  .6
ימים ממועד התקשרותו  עם המוא"ז  30משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך 

 )ככל שתהיה התקשרות כאמור(. 

 

 הנני מצהיר/ה  כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .7

                                                                                                          _ _____________ 

 חתימת המצהיר            

 

 
 אימות חתימה 

 
אני הח"מ _____________, עו"ד )מ.ר. ________ (, מאשר כי ביום _________ הופיע/ה בפני מר/גב' 

_________,  ת.ז. _____________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא ___
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה 

 עליו בפני.
 
 

                                                                                                          _ _____________ 

 ______   עו"ד                 

 ) חתימה+ חותמת(        
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  
  

 
 

 חתימת המציע: ___________________

 
 

 78מתוך  40עמוד 

 

 

 
 

 
 6טופס מס' 

 
 תצהיר המציע בדבר ניסיון במתן השירותים

 
 

להצהיר את אני הח"מ, _____________ בעל/ת ת.ז. _______________, לאחר שהוזהרתי כי עליי 
 האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב כדלהלן:

 
אני משמש כמנהל כללי/מנהל התפעול של חברת _________________ בע"מ ח.פ.  .1

"( ומוסמך מטעמה ליתן תצהיר זה כחלק מהצעתו של המציע המציע______________ )להלן: "
 "(.המכרז)להלן: " בעתייםגידי עיריית -שפורסם על _________-מס'  במסגרת מכרז

 

סיפק את , כי המציע למכרז 9בתנאי הסף כאמור בסעיף  המציעלהוכחת עמידת הנני מצהיר, .2
 השירותים הבאים כמפורט להלן:   

 
 פרויקט ה' פרויקט ד' פרויקט ג' פרויקט ב' פרויקט א'  
      

 הציבורי הגוף שם
 עבור בוצעה העבודה.

     

מהות העבודה או 
 הפרויקט שבוצע

     

מעמדו של המציע 
 בפרויקט

)קבלן ראשי, קבלן 
משנה, התקשרות 

 ישירה וכו'(. 

     

כמות לחצני המצוקה 
 .שסופקה והותקנה

     

וסיום מועד תחילת 
ביצוע העבודה או 

 הפרויקט

     

הפעלת מוקד רפואי 
מאויש ע"י 

 6אח/פרמדיק במשך 
 ימים בשבוע לפחות

     

קשר מטעם איש  שם
 ותפקידו המזמין

     

 עם התקשרות דרכי
 הקשר איש

     

 
 

 :הערות
 המשתתפים רשאים להוסיף פרויקטים נוספים. א.
במקרה של חוסר מקום להשלמת הפרטים, ניתן למלא את הפרטים אשר בטבלה, באמצעות מסמך  ב.

  וכחלק בלתי נפרד ממנו.שיצורף לתצהיר 
 



 

  
  

 
 

 חתימת המציע: ___________________

 
 

 78מתוך  41עמוד 

 

 

 
 

ע בגין לעיל, וכן, המלצות שונות שניתנו לבקשת המצי 2כמו כן, מצורפות אסמכתאות כנדרש בסעיף  .3
 : ועל פי הנוסח המצ"ב  כל זאת כדלקמן, פרויקטים קודמים

 
 אסמכתאות + המלצות לפרויקט א': _______________ 3.1

 
 _______________אסמכתאות + המלצות לפרויקט ב':  3.2

 
 אסמכתאות + המלצות לפרויקט ג': _______________ 3.3

 
 אסמכתאות + המלצות לפרויקט ד': _______________ 3.4

 
 אסמכתאות + המלצות לפרויקט ה': _______________ 3.5

 
 _______________המלצות נוספות:   3.6

 

עמידה בתנאי הסף על  מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אני מבקש לבסס את הניסיון של המציע לצורך .4
לעיל, וכן, המלצות שונות שניתנו  2סמך פרויקטים שכמו כן, מצורפות אסמכתאות כנדרש בסעיף 

  .לבקשת המציע בגין מתן פרויקטים קודמים
 

 אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .5
 

_____________ 
 חתימת המצהיר/ה

 אישור
 

מ.ר. ____, מאשר/ת בזה כי ביום _______ התייצב/ה בפניי מר/גב' אני הח"מ, עו"ד _______ 
________ אשר זיהה/תה עצמו/ה בת.ז. מס' _________/המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה 
כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, 

 ה וחתם/ה עליו בפניי./אישר/ה את נכונות תצהירו
___________________ 

 עו"ד )חתימה +חותמת(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

  
  

 
 

 חתימת המציע: ___________________
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 6נספח לטופס מס' 
 

 לכבוד:
 גבעתייםעיריית 

 ועדת המכרזים
 

 ג.א.נ.,
יריית עלחצני מצוקה רפואיים במתקני אספקה והתקנת ל ביצוע עבודות  - 6/2021

 גבעתייםבמתקני עיריית  הפעלת מוקד רפואי גבעתיים וכן
 

 שימשתי כ____________ש.ז. _____________ ת"מ ________________, הח אני
)להלן:  חברת ______________ בע"מ כי בזאת מאשר מזמין(,שם ה___________________ ]ב
  שם המזמין(, את עבודות הבנייה הקבלניות הבאות: ________________ )ביצעה עבור "(, המציע"

 
   
  המזמין:שם   .1

  שם הפרויקט או העבודה:  .2

  מהות העבודות שבוצעו:  .3

  בפרויקט: המציע מעמדו של  .4

  מועד תחילת ביצוע:  .5

  מועד סיום העבודות:  .6

כמות לחצי המצוקה הרפואיים   .7
  שהותקנו. 

 

 
 .ו המלאה של המזמיןרצונ לשביעות סופקו, לעיל שפורטו השירותים כי לאשר הריני

 
וישמש את  גבעתייםיריית ידי ע-שתתפות במכרז שפורסם עלהלצורך  מציעידי ה-לי, כי אישור יוגש על ידוע

 . העירייה ו/או ועדת המכרזים לצורך קבלת החלטותיה
 
 

 בכבוד רב ובברכה,
 
 
 

.________________ 
 ]שם + תפקיד[

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

  
  

 
 

 חתימת המציע: ___________________
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 7טופס מס' 
 6/2021 מכרז

 הצהרה בדבר אי תשלום "דמי תיווך"
 
"מ הח נוא, 1977-"זהתשל, העונשין חוקלחובות ולאיסורים החלים עלינו מכוח הדין, לרבות  בנוסף .1

 :כדלקמן בזאת ומצהירים מתחייבים__________________________________ 

 

להציע ו/או לתת ו/או לקבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר  לא .1.1
בעל ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של עיריית 

או /ו מטעמה מיאו /ו העירייה עובדאו /ו בעירייה תפקיד בעל או"( העירייה)להלן: " גבעתיים
 .ממנו הנובעיםהזמנה /הסכם כלאו /ו התקשרות להליך בקשר, אחר גורם כל

 

 עובדאו /ו בעירייה תפקיד בעל עם, בעקיפיןאו /ו במישרין, פעולה לשתףאו /ו לשדל לא .1.2
 להליך הקשורסודי /חסוי מידע לקבל מנת על אחר גורם כלאו /ו מטעמה מיאו /ו העירייה

 .ממנו הנובעיםהזמנה /הסכם לכלאו /ו התקשרות

 

 עובדאו /ו בעירייה תפקיד בעל עם, בעקיפיןאו /ו במישרין, פעולה לשתףאו /ו לשדל לא .1.3
או /ו מלאכותית בצורה מחירים לקבוע במטרה אחר גורם כלאו /ו מטעמה מיאו /ו העירייה

 .תחרותית לא

 

לעיל במסגרת הליכי ההתקשרות של העירייה ו/או  1.3עד  1.1"ק בספעלנו בניגוד לאמור  לא .1.4
 הסכם/הזמנה שנובעים מהם.כל 

 

 לעצמה שומרת העירייה כי לנו ידוע, לעיל 1 בסעיף לאמור בניגוד פעלנו כי סביר חשד ויתעורר במידה .2
 נעשתה כי חשד קיים לגביו ההתקשרות בהליך לשתפנו לא, הבלעדי דעתה שיקול"י עפ, הזכות את

 הצעתנו את לקבל לאאו /ו"( ההתקשרות הליך: "זה)בסעיף  אחר הליך בכלאו /ו, כאמור הפעולה
 זמן בכל לבטלאו /ו ההתקשרות בהליך זכייתנו את שהוא זמן בכל לבטלאו /ו ההתקשרות בהליך
 .ההתקשרות מהליך הנובעיםההזמנה /ההסכם את שהוא

 

 המעורבים מטעמנו ומי סוכנינו, נציגינו, שלנו משנה קבלני, עובדינו לידיעת זה סעיף תוכן נביא אנו .3
 .ממנו הנובעיםהזמנה /הסכםאו /ו העירייה של התקשרות בהליך שהיא דרך בכל
 

 גבעתייםדי עיריית י-שפורסם על ________ הצהרה זו ניתנת כחלק מהגשת הצעה למכרז מס' .4
הפעלת מוקד  לחצני מצוקה רפואיים במתקני עיריית גבעתיים וכןאספקה והתקנת ושעניינו: 

 .במתקני עירייתרפואי
 

 באתי/באנו על החתום:ולראיה 
 

 שם: _____________________
 

 חתימה: ___________________
 
 ותמת )חברה(: ______________ח

 
 

 



 

  
  

 
 

 חתימת המציע: ___________________
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 8טופס מס' 
 

 לכבוד 
 ועדת המכרזים

 גבעתייםעיריית 
 

 ג.א.נ.,
 
 

לחצני מצוקה רפואיים במתקני עיריית גבעתיים אספקה והתקנת שעניינו:   6/2021' מסמכרז : הנדון
 במתקני עיריית גבעתיים הפעלת מוקד רפואי וכן

  תמורה כספית מוצעת
 

אני הח"מ __________________ בע"מ ח.פ. _____________, מגיש בזאת הצעה כספית  .1
 לחצני מצוקה רפואיים במתקני עיריית גבעתיים וכןוהתקנת אספקה שעניינו:  2021/606021 למכרז

 .גבעתייםבמתקני עיריית  הפעלת מוקד רפואי

 

הריני לאשר כי טרם מילוי הצעה כספית זו והגשת הצעתי למכרז הנ"ל, קראתי היטב את המכרז על  .2
מסמכיו השונים, לרבות, כל הסעיפים העוסקים בהגשת ההצעה הכספית למכרז, וכן, אופן חישוב 

בזאת הניקוד בגין ההצעה הכספית כאמור, ולאחר שקראתי והבנתי היטב את הדברים, אני מוותר 
על כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות בכל הנוגע לאופן שבו מנוסחים מסמכי המכרז, לרבות, כל 
הנתונים ו/או הפרטים הנוגעים להגשת ההצעות הכספיות למכרז ו/או למרכיב הכספי לו יהיה זכאי 

 הזוכה במכרז.

 

ות נשוא הפרויקט, הריני לאשר כי הצעתי זו ו/או התמורה הכספית שתשולם לי עבור ביצוע העבוד .3
כוללת את כל העליות הדרושות לשם ביצוע העבודות בהתאם למסמכי המכרז ו/או ההסכם, לרבות 

 תשלומים לעובדים שלא יפחתו מן הקבוע בכל דין. 

 
כמו כן, הריני להצהיר, כי ההצעה הכספית המוצעת על ידי להלן, כוללת את כל ההוצאות לשם ביצוע 
מלא ושלם של כל הפעילות בהתאם לתנאי מסמכי המכרז ועל פי כל דין וכי הוצאות אלה כוללות, 

ת בין היתר, את כל הפעילויות והפעולות הנדרשות על פי מסמכי המכרז, את המחויבויות הניהוליו
הנוספות )מנהל פרויקט, מנהל עבודה וכו'(, הפעלת מערכת דיווחים, עלויות מנהלה, ביטוחים, 

 ערבויות, עלויות ארגון, תיאום וריכוז כלל הפעולות הארגוניות בקשר לביצוע העבודות ועוד. 
 

הובהר לי כי את ההצעה הכספית הזו, יש להגיש במעטפה נפרדת מיתר מסמכי המכרז שתוגש יחד  .4
עם מסמכי המכרז האחרים, וכי הצעה זו תיבדק רק לאחר בדיקת עמידתי בתנאי הסף של המכרז, 

צעה. ידוע לי כי הגשת ההצעה הכספית באופן גלוי, כספיים של הה-וכן, לאחר ניקוד הרכיבים הלא
 מצעות מעטפה נפרדת, עלולה לפסילת הצעתי כולה.  שלא בא

 

הובהר לי והודגש כי עליי למלא את ההצעה לעיל בספרה/ות ובמלים בצורה ברורה וקריאה וללא  .5
בכל מקרה של סתירה בין הספרות מחיקות ו/או תיקונים, בכתב יד או במכונת הדפסה, כאשר 

 . למילים יגבר הרישום במילים
 

של מחיקה ו/או תיקון, כאמור, עליי לחתום )בהתאם לזכויות החתימה( בסמוך ידוע לי כי במקרה  .6
 למקום המחיקה/התיקון אחרת תהא רשאית ועדת המכרזים לפסול את הצעתי.  
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( ו/או השמטה של להלן 9הובהר לי היטב כי אי מילוי ההצעה הכספית במלואה )כאמור בסעיף  .7

  .הנתונים, תביא לפסילת הצעתי זו
 

כי התמורה שתשולם בהתאם להצעה הכספית המוצעת לעיל, אינה כוללת מע"מ והמע"מ  לי ידוע .8

 פי דין.-יצורף לה בנפרד בהתאם לשיעורו על
 

 הצעתי הכספית למכרז הנה כדלקמן:, לעילהאמור  לאור כל .9
 

 
            

ידוע לי כי הצעתי הכספית המפורטת לעיל מחייבת אותי לכל דבר ועניין, ובמידה ואזכה בהליך הנ"ל,  .10
 התמורה שלפי ההסכם שייחתם עמי.הצעה זו והאמור בנספח זה, יהוו את נספח 

 

 בהצעתי. יםהצעתי הינה כוללת מתן שירותי תחזוקה אשר כלול .11
 

הריני לאשר כי הצעה זו מוגשת לאחר שבדקתי את כל מסמכי המכרז, לרבות, ההסכם המצורף לו  .12
ומפרט השירותים, וכן, כל מסמך אחר אליו יש הפנייה במסמכי המכרז, וכי הצעתי זו מוגשת לאחר 
בדיקה ובחינה כאמור, ולא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בכל הנוגע לחוסר הבנת 

 . האמור במסמכי המכרז ו/או מסמכי אליהם יש הפנייה במסמכי המכרז ואני מוותר עליהם מראש
 
 

 בכבוד רב ובברכה, 
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אספקה, התקנה סה"כ הצעה בגין 

לחצני מצוקה רפואיים  117ותחזוקה של 

וכן הפעלת מוקד במתקני עיריית גבעתיים 
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 ביטוח - 9נספח 

  :בלבד זה נספחלצורך 

יים ו/או חברות בנות ו/או התאגידים העירוניים ו/או עובדים ו/או מנהלים של עיריית גבעת - "העירייה"
 כל הנ"ל. 

ביטוחי  נספחמובהר בזה כי אישורי הביטוח שיוצגו ע"י הספק אינם באים לצמצם את התחייבויותיו על פי 
הספק והמתכון התמציתי של אישורי הביטוח הינו אך ורק כדי לאפשר למבטחי הספק לעמוד בהנחיות 

הביטוח  נספחהפיקוח על הביטוח לגבי נוסח אישורי ביטוח. הוראות הביטוח המחייבות הן אלו המופיעות ב
ביטוח מטעמו על מנת . על הספק יהיה ללמוד דרישות אלו ובמידת הצורך להיעזר באנשי להלןכמפורט 

 להבין את הדרישות וליישמן בביטוחיו ללא הסתייגות.

כל דין, מתחייב או על פי מסמכי המכרז ו/או על פי /ו פי הסכם זה-מבלי לגרוע מאחריות הספק על .1
 לל עד גמרוה כהחל מיום תחילתבמשך כל תקופת ההסכם, ולקיים, על חשבונו, וזאת  הספק לערוך

אישור  ,)א(9בנספח בסעיפים שלהלן וכן את הביטוחים המפורטים השירותים,  הפעילות ו/או תקופת
אישור קיום ביטוחי מצורף ומסומן, המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה )להלן: "ה - קיום ביטוחים

 בתנאים אשר לא יפחתו מן המפורט להלןו ,כדיןבחברת ביטוח מורשית  "(, על כל תנאיהם,הספק
 : ("חי הספקביטו: "בהתאמה )להלן

יחזיק , אחריות מקצועית וביטוח חבות המוצרבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בהתייחס לביטוח 
 ממועד סיום ההתקשרות.  שנים 7 -הספק בביטוחים כל עוד קיימות לו אחריות עפ"י דין ולא פחות מ

הכוללות את  פוליסות, הספק מתחייב להמציא עותק העירייהמבלי לגרוע מהאמור לעיל, לבקשת 
ההתחייבויות החוזיות. מוסכם, כי ככל שתתבקש המצאת עותק פוליסות כאמור, הספק רשאי 

 להמציא את עותקי הפוליסות ללא נתונים מסחריים.

 ביטוחי הספק: .2

 ביטוח אש מורחב 2.1

מכל סוג שהוא אשר בבעלות ו/או ו/או ציוד ו/או כלים ו/או מתקנים ו/או חומרים המבטח רכוש 
ספק ו/או כל רכוש המשמש את הספק בביצוע העבודות ו/או ההתקנה ו/או מתן הבאחריות 

השירותים ו/או כל רכוש אחר המובא למתקני ו/או לחצרי ו/או למתחמי העירייה ו/או לסביבתם 
מפני אובדן או נזק עקב הסיכונים המקובלים על ידי ו/או מטעם ו/או עבור הספק, בערך כינון, 

ת אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, סערה וסופה, שיטפון, נזקי בביטוח אש מורחב, לרבו
פרעות,  ידי כלי טיס,-פגיעה על ידי כלי רכב,-נוזלים והתבקעות צינורות, שבר זכוכית, פגיעה על

 שביתות, נזק בזדון ופריצה. 

וכן לעיל  זה בסעיף כמפורט רכוש ביטוח לערוך שלא רשאי הספק לעיל, מבלי לגרוע מן האמור
להלן  9 בסעיף כאמור הפטור יחול זה ובמקרה, בחלקו או/ו במלואו, באישור קיום ביטוחי הספק
 .כאילו נערך הביטוח במלואו

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי 2.2

לגופו ו/או לרכושו  שייגרםעל פי דין בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש  המבטח את חבות הספק
 .קשור בביצוע העבודות ו/או במתן השירותיםבכל השל אדם ו/או ישות כלשהי 

הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר: אש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, 
חבות בגין וכלפי קבלנים וקבלני משנה, מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל 
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 או משקה, וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. 

 הביטוח אינו כולל חריג רכוש עליו פועלים במישרין.

 הביטוח כולל הרחבת עבודות חוץ.

 םביטוח חבות מעבידי 2.3

יקין ]נוסח חדש[ ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים, פי פקודת הנז-המבטח את חבות הספק על
מהם תוך  למי שתיגרם, כלפי עובדי הספק בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה מקצועית 1980 -התש"ם 

כדי ו/או עקב עבודתם. הביטוח לא יכלול סייג בדבר עבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה ומנוחה 
 וכן בדבר העסקת נוער.

 ביטוח אחריות מקצועית 2.4

המבטח את חבות הספק על פי דין בשל תביעה או דרישה שהוגשה לראשונה במשך תקופת 
 והשמטה ו/או רשלנות מצד הספק ו/או עובדיהביטוח בגין הפרת חובה מקצועית ו/או טעות ו/או 

 מתן השירותים.ביצוע העבודות ו/או ב, בכל הקשור בוו/או בגין מי מהבאים מטעמ וו/או מנהלי
הביטוח מכסה, בין היתר, גם אובדן שימוש, חריגה מסמכות בתום לב, וכן נזקים פיננסיים שאינם 

 חודשים מתום תוקף הביטוח. 6גילוי בת הביטוח יכלול תקופת  עקב נזק פיזי לגוף או לרכוש.
 .ביצוע עבודות ההתקנההתאריך הרטרואקטיבי על פי הביטוח לא יאוחר ממועד תחילת 

 ניתן לערוך פוליסה משולבת, בגבולות אחריות משותפים עם ביטוח חבות המוצר.

 ביטוח חבות המוצר 2.5

עקב ו/או  שייגרםבכל הקשור לפגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש המבטח את חבות הספק על פי דין 
ו/או התקין ו/או החליף ו/או הציב  סיפקייצר ו/או בנה ו/או הרכיב ו/או בקשר עם המוצרים ש

ו/או הלחצנים ו/או המתקנים ת ומערכהלרבות במפורש אחריות בגין  בכל צורה אחרת, טיפל ו/או
ו/או  מותקניםו/או הו/או המיוצרים המסופקים ים נלווים ו/או החלקים ו/או החלפים ו/או מוצר

ם ו/או )מבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות פג בקשר עם התקשרות זוהספק ידי -עלהמטופלים 
הביטוח יכלול  .ליקוי במוצרים ו/או בהוראות השימוש בהם ו/או באריזותיהם ו/או בסימונם(

התאריך הרטרואקטיבי על פי הביטוח לא  ח.חודשים מתום תוקף הביטו 12תקופת גילוי בת 
 יאוחר ממועד תחילת מתן השירותים ו/או אספקת המוצרים )בהתאמה(.

הפוליסה תורחב לשפות את העירייה וזאת בקשר עם אחריות שתוטל עליה עקב ו/או בגין 
 המוצרים כאמור לעיל.

 ות מקצועית.ניתן לערוך פוליסה משולבת, בגבולות אחריות משותפים עם ביטוח אחרי

 ביטוחי הספק יכללו, בין היתר, את ההוראות הבאות: .3

העיסוק בפוליסות כולל את העבודות ו/או השירותים כהגדרתם במסמכי המכרז על נספחיהם,  .3.1
 .אספקה, התקנה ותחזוקה של לחצני מצוקה וכן הפעלת מוקד רפואילרבות 

נוסח שלא יפחת מתנאי "ביט" ו/או ביטוחי הספק )למעט ביטוח אחריות מקצועית( ייערכו לפי  .3.2
 מתנאים מקבילים לו.

, אולם הוויתור על זכות ו/או הבאים מטעמה המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי העירייה .3.3
 התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

ה לטובתהעירייה ו/או הביטוחים הנ"ל הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך על ידי  .3.4
 והמבטח מוותר על כל זכות ו/או דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחים אלה.
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זכויות והחובות של המבטח החריג רשלנות רבתי מבוטל בזאת, אך אין בכך מכדי לגרוע מ .3.5
 והמבוטח ע"פ דין.

 הספק לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בביטוחי הספק.  .3.6

ו/או הבאים מטעמה לקבלת  העירייהי מתנאי הפוליסות לא תפגע בזכויות הפרה בתום לב של תנא .3.7
 שיפוי. 

לרבות באישור קיום ביטוחי הספק,  בנספח זההספק מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים  .4
והוא מתחייב, בין היתר, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא, כי פוליסות ביטוחי 

ההסכם ו/או מתן השירותים דשנה מעת לעת, לפי הצורך, ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת הספק תחו
ולא לעשות  לעיל, 1ולעניין ביטוח אחריות מקצועית וביטוח חבות המוצר כאמור בסעיף , עפ"י ההסכם

 כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים. 

מועד  ימים לפני 7 -ייב הספק להמציא לעירייה, לא יאוחר מללא צורך בכל דרישה מצד העירייה מתח .5
, כשהוא את אישור קיום ביטוחי הספקתחילת ביצוע העבודות ו/או מתן השירותים עפ"י הסכם זה 

בגין הארכת תוקפו את אישור קיום הביטוחים חתום כדין על ידי המבטח, וכן להמשיך ולהמציא 
הסכם זה תקף )ולעניין ביטוח אחריות מקצועית וביטוח חבות  לתקופה נוספת, מדי שנת ביטוח, כל עוד

המוצר, מתחייב הספק להמשיך ולהמציא את אישור קיום ביטוחי הספק לתקופות נוספות בהתאם 
 לעיל(.  1להתחייבות בסעיף 

הספק מצהיר, כי ידוע לו, כי המצאת אישור קיום ביטוחי הספק כשהוא חתום כדין על ידי המבטח 
מתלה ומקדמי להתחלת ביצוע העבודות ו/או מתן השירותים על ידו, ואולם אי המצאתו  הינה תנאי

 לא תגרע מהתחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין. 

, לבדוק את אישור קיום ביטוחי הספק כאמור לעיל, והספק ת, אך לא חייבתהיה רשאיתהעירייה  .6
או התאמה ו/או הרחבה שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים /מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו

לעריכת העירייה הספק מצהיר ומתחייב, כי זכויות  נושא האישור להתחייבויותיו על פי הסכם זה.
כל  הו/או על מי מהבאים מטעמהעירייה הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על 

הביטוחים נושא אישור קיום ביטוחי הספק, טיבם, היקפם, ותוקפם,  חובה ו/או כל אחריות שהיא לגבי
או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה ו/או אחריות שהיא המוטלת על הספק על פי הסכם זה 

 עירייהו/או על פי דין, וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדקה ה
 ביטוחי הספק ובין אם לאו.את אישור קיום 

הינה אישור קיום ביטוחי הספק מוסכם בזאת, כי קביעת טיב הביטוחים וגבולות האחריות כמפורט ב .7
בבחינת דרישת מינימום המוטלת על הספק שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה. הספק 

ו/או מי מהבאים  עירייההמצהיר ומאשר בזאת כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי 
מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי 

 הביטוחי שהוצא על ידו. 

כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  לוכי לא תהיה  ומתחייב, מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מצהיר הספק .8
שייגרם לרכושו מכל סוג שהוא ו/או לרכוש בגין כל נזק ה, מי מהבאים מטעמ כלפי העירייה ו/או כלפי

שבשימושו ו/או באחריותו של הספק ו/או לרכוש כלשהו המשמש את הספק לצורך ביצוע העבודות 
ו/או מתן השירותים ו/או לרכוש כלשהו המובא ע"י הספק ו/או מטעמו ו/או עבורו למתקני ו/או לאתרי 

 ו/או (וציוד מכני הנדסי כליםציוד, )לרבות כלי רכב, ו/או לסביבתם ו/או לחצרי ו/או למתחמי העירייה 
בגין נזק תוצאתי, בין אם נערך ביטוח ובין אם לא נערך )ואם נערך גם אלמלא ההשתתפויות העצמיות 

מכל אחריות  הנ"ל מהגורמים מיאת  בזאת פוטר ו/או ביטוח חסר ו/או הפרת תנאי הפוליסות(, והוא
  זדון.בכי פטור כאמור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק  יובהר. לנזק כאמור



 

  
  

 
 

 חתימת המציע: ___________________

 
 

 78מתוך  50עמוד 

 

 

 
 

קבלני משנה במסגרת ספקים ו/או נותני שירותים אחרים ו/או הספק מתחייב, כי בהתקשרותו עם  .9
השירותים נשוא הסכם זה, הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ביצוע העבודות ו/או מתן ו/או בקשר עם 

הגורמים הנ"ל לפיו לעיל, וכן סעיף  9פטור בנוסח כאמור בסעיף ף סעי עם הגורמים הנ"ל ההתקשרות
לאחוז בביטוחים נאותים ביחס לפעילותם, וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם הספק.  מתחייבים

למען הסר ספק, האחריות הבלעדית לקיום ו/או היעדר כיסוי ביטוחי נאות לקבלני המשנה כאמור 
 לעיל, מוטלת על הספק.

הווה הפרה מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו ע"י הספק ת םהינ לעיל 1-10סעיפים  .10
 .יסודית של ההסכם
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 אישור קיום ביטוחי הספק –)א( 9נספח 

 יםאישור קיום ביטוח (DD/MM/YYYY)  תאריך הנפקת האישור
ל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כ

יסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפול
 עם מבקש האישור. 

 * האישור מבקש המבוטח אופי העסקה * מעמד מבקש האישור *

 משכיר  ☐
 שוכר  ☐

 זכיין ☐

 קבלני משנה  ☐

 מזמין שירותים ☒

 מזמין מוצרים ☒

 אחר:  ☐

 נדל"ן ☐

 שירותים  ☒

 אספקת מוצרים  ☒

 אחר:  ☐
 

 שם
 

 שם
 עיריית גבעתיים 

ו/או חברות בנות ו/או התאגידים 
העירוניים ו/או עובדים ו/או מנהלים של 

 כל הנ"ל.
 ת.ז./ ח.פ.

 
 ת.ז./ ח.פ. 

 
 מען

  
  מען 

  , גבעתיים6שינקין 
 

 כיסויים 

כיסויים נוספים בתוקף וביטול 
 חריגים

 יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד' 

גבול האחריות/ סכום 
 הביטוח

תאריך  תאריך סיום
 תחילה

נוסח ומהדורת 
 הפוליסה

מספר 
 הפוליסה

 סוג הביטוח
 

חלוקה לפי גבולות אחריות 
 סכום מטבע או סכומי ביטוח

ויתור על תחלוף לטובת  309
 מבקש האישור 

 כיסוי בגין נזקי טבע 313

 כיסוי גניבה פריצה ושוד 314

 כיסוי רעידת אדמה 316

 ראשוניות 328

 רכוש  ביט:______    ₪ 

 אחריות צולבת 302

קבלנים  –הרחבת צד ג'  307
 וקבלני משנה

ויתור על תחלוף לטובת  309
 מבקש האישור 

 כיסוי לתביעות המל"ל 315

מבוטח נוסף בגין מעשי או  321
בקש מ –מחדלי המבוטח 

 האישור

מבקש האישור מוגדר כצד  322
 ג' בפרק זה

 ראשוניות 328

רכוש מבקש האישור ייחשב  329
 כצד ג'

 צד ג'  ביט:______   4,000,000 ₪

ויתור על תחלוף לטובת  309
 אחריות מעבידים  ביט:______   20,000,000 ₪ מבקש האישור 



 

  
  

 
 

 חתימת המציע: ___________________
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 האחריות גבולות, המוצר וחבות מקצועית אחריות בביטוח משותפים אחריות בגבולות, משולבת פוליסה שנערכת ככל 1

 .₪ 4,000,000 של מסך יפחתו לא המשותפים
 האחריות גבולות, המוצר וחבות מקצועית אחריות בביטוח משותפים אחריות בגבולות, משולבת פוליסה שנערכת ככל 2

 .₪ 4,000,000 של מסך יפחתו לא המשותפים

היה וייחשב  -מבוטח נוסף 319
כמעבידם של מי מעובדי 

 המבוטח

 ראשוניות 328

 אובדן מסמכים 301

 אחריות צולבת 302

ויתור על תחלוף לטובת  309
 מבקש האישור 

מבוטח נוסף בגין מעשי או  321
בקש מ –מחדלי המבוטח 

 האישור

 מרמה ואי יושר עובדים 325

 פגיעת בפריטות 326

עיכוב/שיהוי עקב מקרה  327
 ביטוח

 ראשוניות 328

 חודשים( 6תקופת גילוי ) 332

₪ 2,000,000  

 
 

תאריך 
 רטרו:

 
 

______ 

   1אחריות מקצועית   

 אחריות צולבת 302

 הרחב שיפוי 304

ויתור על תחלוף לטובת  309
 מבקש האישור

מבוטח נוסף בגין מעשי או  321
בקש מ –מחדלי המבוטח 

 האישור

 ראשוניות 328

 חודשים( 12תקופת גילוי ) 332

₪ 2,000,000  

 
 

תאריך 
 רטרו:

 
 

______ 

 2חבות המוצר   ביט:______

 

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

 קת מערכותשירותי תחזו - 089התקנה,  - 080וד, רכישת צי - 046
 

 ביטול / שינוי הפוליסה *

לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או  יום 60שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 
 הביטול. 

 

 חתימת האישור
 המבטח:

 



 

  
  

 
 

 חתימת המציע: ___________________
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 10טופס מס' 
 ביצוע כתב ערבות

 
 לכבוד:
 גבעתייםעיריית 

 
 

 שם הבנק:  _________________.
  _______________.סניף הבנק: 

 .___________ :  סניףהמס' טלפון של 
 ._________: ___סניףהמס' הפקס של 

 
    ערבות בנקאית מספרהנדון: 

 
לפי בקשת _________________ ]הספק[ מס' זיהוי ____________ מרחוב  .1

 כלפיכם( אנו ערבים בזה "הנערב"_____________________ ]כתובת מלאה כולל מיקוד[ )להלן: 
)להלן: ( ₪ אלף _______)במילים:  ₪ __________ שלבאופן בלתי חוזר לסילוק כל סכום עד לסך 

 שנכרת מכוחו.  להסכם או 2021/בקשר למכרז מס'  הנערב( שתדרשו מאת "הערבות"סכום 
 הפרשי הצמדה לעניין ערבות זו יחשב כדלקמן: .2

יו הפרשי הצמדה בסכום השווה למכפלת אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי יה 
 ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום החילוט מחולק במדד היסודי.

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

( ימים ממועד קבלת דרישתכם בפקסימיליה 5לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר מחמישה ) .3
או בכתובתנו המפורטת לעיל, אנו נשלם לכם את כל הסכום הנקוב בדרישה, ובלבד שלא יעלה על 
סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון 

נה כלשהי שיכולה לעמוד לנערב בקשר לחיוב כלפיכם או לדרוש תחילה את סילוק כלפיכם טענת הג
 הסכום האמור מאת הנערב. 

יכול שתהיה לשיעורין, וכי התשלום  המובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות ז .4
יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא יעלה על 

 .ם הערבותסכו

לעיל, יעשה על ידנו על דרך של העברה בנקאית לחשבונכם על פי הפרטים  3התשלום כאמור בסעיף  .5
שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם על פי שיקול דעתכם 

 הבלעדי.

 תהיה בטלה זה תאריך ולאחר בלבד)כולל(  ____________זו תישאר בתוקפה עד ליום  ערבות .6
 ומבוטלת. כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל אצלנו בכתב ולא יאוחר מהתאריך הנ"ל.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .7
              
 בכבוד רב, 

 
  בע"מ בנק _______________ 

 הסניף.טופס זה חייב בחתימה + חותמת אישית של ה"ה _________________________ וחותמת 
 
 
 
 

 11טופס מס' 
 

 טופס פרטי חשבון בנק
 תאריך:___________       

 לכבוד



 

  
  

 
 

 חתימת המציע: ___________________
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 )גזברות( גבעתייםעיריית 
 

 ג.א.נ, 
 פרטי חשבון בנקהנדון: 

 
 "(הספק________________________________  )" שם החברה / שותפות / עסק:

כתובת למשלוח הודעה על ביצוע 
 תשלום:

_________________מס' _____ עיר רח' 
___________ מיקוד __________ טלפון 

 __________ פקס _________
 _______________________________ מספר עוסק מורשה: 

שם הבנק ____________ מס' סניף  פרטי הבנק להעברת תשלומים:
_______________ כתובת הבנק 

 _________________________ מס' חשבון 
הננו מתחייבים בזה, שבמידה שיופקדו בטעות כספים בחשבוננו באמצעות ההעברה הבנקאית, 

 ללא שהות. גבעתייםנחזירם לגזברות עיריית 
 

_________________ ________________ 
 חתימה + חותמת שם

 
 אישור עו"ד / רו"ח

 
______________________ מאשר/ת,  אני עו"ד / רו"ח ____________ מ.ר. ____________ מרח'

"(, וחתימתם מחייבת את קבלןכי החתימה לעיל היא חתימת מורשי החתימה מטעם _____________)"ה
 .קבלןה
 

_______________________ _____________ 
 תאריך חתימה + חותמת

 
 אישור הבנק

 הננו מאשרים את הפרטים לעיל כפרטי חשבון הבנק של הלקוח הנ"ל.
 

___________ ___________________ ___________________ 
 חותמת הבנק חתימת הבנק תאריך

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

  
  

 
 

 חתימת המציע: ___________________
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 12טופס מס' 
 
 

 תצהיר התחייבות בדבר לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים
 
 

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

 
"(, במסגרת מכרז מס' המציעהנני נותן תצהיר זה מטעם _________________ )להלן: " .1

לחצני מצוקה רפואיים במתקני עיריית אספקה והתקנת  שעניינו"( המכרז)להלן: "__________
 .עיריית גבעתייםבמתקני  הפעלת מוקד רפואי גבעתיים וכן

 

 אני משמש בתפקיד ________________ אצל המציע, ומוסמך לתת תצהירי זה מטעמו.  .2
 

פי -הריני להצהיר כי המציע מקיים את כל החובות המוטלות עליו בעניין שמירת זכויות עובדים, על .3
ירי זה, חוקי העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק. לעניין תצה

 ", הם כל אחד מן החוקים המפורטים להלן, וכן, תקנות שהותקנו מכוח חוקים אלה:חוקי העבודה"

 

 1945פקודת תאונות ומחלות משלוח יד )הודעה(,  .3.1
 1946פקודת הבטיחות בעבודה,  .3.2
 1949 -)החזרה לעבודה(, תש"טחוק החיילים המשוחררים  .3.3
 1951-חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א .3.4
 1951-תשי"אחוק חופשה שנתית,  .3.5
 1953-חוק החניכות, תשי"ג .3.6
 1953-חוק עבודת הנוער, תשי"ג .3.7
 1954-חוק עבודת נשים, תשי"ד .3.8
 1954-חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד .3.9

 1958-חוק הגנת השכר, תשי"ח .3.10
 1959-חוק שירות התעסוקה, תשי"ט .3.11
 1967-חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז .3.12
 1995-חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ"ה .3.13
 1957-חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז .3.14
 1987-חוק שכר מינימום, תשמ"ז .3.15
 1988-יות בעבודה, תשמ"חחוק שוויון ההזדמנו .3.16
 1991-חוק עובדים זרים )העסקה שלא כדין(, תשנ"א .3.17
 1996-העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"וחוק  .3.18
 1998-פרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח .3.19
 1998-לחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח 8סעיף  .3.20
  1957-חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז .3.21
 2001-חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א .3.22
 2000-לחוק מידע גנטי, תשס"א 29סעיף  .3.23
  2002-תשס"בחוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(,  .3.24
 2006-חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, תשס"ו .3.25

http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18835
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/DB32620A-EAD8-4B73-BC90-A5AEE373AEEF,frameless.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18742
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/25D81D9F-DE2C-473A-9FD2-F5F68352BB8A.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/30C02A20-3BA3-49CF-8768-F93A9860AD46,frameless.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=288908
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/2BFAC7B1-E7B0-4441-BC6C-2AC6107BFF3F.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/EF5DCC9A-852D-4F5E-8C22-8DA0CF8F4C25.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=291586
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/A7A9F028-3364-4657-B55B-519576164BBD.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=361056
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/5BCFBF7C-5B02-48F0-B19B-277B21CAC420,frameless.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=255262
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/82CF3999-915B-4D33-BE32-48D61416302D.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/F222C0BC-054F-4996-A9AD-5E8E3D8ED21F.htm?WBCMODE=presentationun
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=135665
http://www.moit.gov.il/NR/exeres/2869E4AD-3C22-41DD-91D8-08054F8F40E4.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=221320
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/5D0DD993-E5F3-4079-8880-59C5D176F508.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/5D0DD993-E5F3-4079-8880-59C5D176F508.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/66F4DD4E-FA4A-4B76-94BC-DC29543471DE,frameless.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/41B7D460-C8B8-447C-B9C8-CFAEA1E367D4.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/B2BB22C7-72A7-4B73-85AF-BB55F43FAA92,frameless.htm
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 לחוק הגנה על עובדים )חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין(, א 5סעיף  .3.26
 1997-תשנ"ז

 

הריני להצהיר כי המציע, וכן, כל בעל זיקה אליו )כהגדרת מונח זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים,  .4
ד השנים האחרונות ממוע 3-י עבירות ב"( לא הורשעו ביותר משתזיקה בעל)להלן: " 1976-התשל"ו

ההרשעה האחרונה ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה, בעבירה שעניינה הפרת חוקי 
 העבודה.

 

כמו כן, הריני להצהיר כי לא הוטלו על המציע או על בעל זיקה אליו עיצומים כספיים בשל יותר  .5
ת משש הפרות של חוקי העבודה במהלך שלוש השנים האחרונות שלפני המועד האחרון להגשת הצעו

 למכרז. 
 

לעניין זה יראו מספר הפרות שבגינן הוטל עיצום כספי כהפרה אחת, אם ניתן אישור ממינהל 
ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת כי ההפרות בוצעו כלפי עובד אחד בתקופה אחת שעל בסיסה 

 משתלם לו שכר. 
 
לולות בו, הריני הריני לאשר כי ככל שהצעתו של המציע תיבחר במסגרת המכרז לביצוע העבודות הכ .6

שייחתם מכוח  בכל תקופת החוזהלהתחייב )גם בשם המציע(, כי המציע ו/או מי מטעמו יקיימו 
דרישות החוק את ו לצורך ביצוע העבודות לפי החוזה כאמור, לגבי העובדים שיועסקו על ידהמכרז, 

דיים שיהיו חוקי העבודה העתי)כהגדרתם לעיל(, וכן, בכל  חוקי העבודההמפורטות בכל אחד מ
החלים על הוראות ההסכמים הקיבוציים )לרבות, תיקון לחוקי עבודה קיימים(, וכן, בכל  בתוקף

לרבות צווי ההרחבה ו/או יתוקנו , המציע כמעסיק ובכל ההסכמים העתידיים, ככל שייחתמו
 שהוצאו על פי הסכמים אלה.

 
י זה, תהווה הפרה של החוזה הובהר לי היטב כי הפרת ההתחייבויות של המציע כמפורט בתצהיר

 , והעירייה תהיה רשאית לבטל הסכם זה. גבעתייםשייכרת בין המציע לבין עיריית 
 

 זה שמי וזו חתימתי, ותוכן תצהירי אמת.  .7
 
 

  ___________________ 
   
 

 מות חתימהאי

 
 __________הנני מאשר כי ביום __________ הופיע בפני _________ עו"ד, מר/גב' ___________

סברתי לו/ה את משמעות חתימתו/ה על , ולאחר שה_______________ _________ 'ת.ז. מס ת/נושא
זהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא התצהיר לעיל, וה

 י.  ת/יעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפנ
 
 

 _______________, עו"ד  
   

http://www.moital.gov.il/NR/exeres/86A87DC2-C719-41A9-8109-C272DCB0D0E2.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/86A87DC2-C719-41A9-8109-C272DCB0D0E2.htm
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 13ופס מס' ט
 

 גבעתיים עיריית ההסכם על חתימה טרם הזוכה הצהרת
 6/2021 'מס)מכרז 

אנו הח"מ _______________ ת.ז. _____________ ו______________ ת.ז. 
_________________ המשמש/ים כמנהליה וכמורשי החתימה מטעמה של _______________ בע"מ 

 "(, מצהירים ומאשרים בזאת כדלקמן:  הזוכה____________ )להלן: "ח.פ. 
 
וכי   "(המכרז" ו"ההצעה)להלן: "_______די הזוכה הצעה למכרז מס' י-הריני/ו לאשר כי הוגשה על .1

רזים ידי ועדת המכ-בהתאם להודעת העירייה מיום ________ לפיה ההצעה של הזוכה הומלצה על
 ביצוע העבודות נשוא המכרז.כזוכה לגבעתיים של עיריית 

 
י ידי הזוכה וכ-הריני/ו להצהיר ולאשר כי ההצעה של הזוכה למכרז הינה בתוקף, כפי שהוגשה על .2

אין בזמן שחלף ממועד הגשתה של ההצעה כדי להוות שינוי כלשהו בהצעת הזוכה למכרז הנ"ל, והיא 
 מחייבת את הזוכה לכל דבר ועניין.

 

ידי הזוכה -א חל שינוי בכל ההצהרות, המצגים והנתונים שנמסרו עלהריני/ו להצהיר ולאשר כי ל .3
במסגרת ההצעה ו/או במהלך הליך המכרז, והזוכה מתחייב לעמוד בתנאי הצעתו למכרז, שהוגשה 

 למכרז, לכל דבר ועניין וללא הסתייגות.
 
הריני/ו להצהיר ולאשר כי במועד חתימתי/נו על הצהרה זו שמהווה תנאי לחתימת ההסכם בין  .4

העירייה לבין הזוכה, הזוכה ו/או מי מבין מנהלי הזוכה זוכה ו/או מי מבין נושאי המשרה בו ו/או 
ו עם ו/א גבעתייםמי מבין מבעלי המניות שלו, איננו מצוי במצב של ניגוד עניינים כלשהו עם עיריית 

ין נבחר ציבור ו/או עם עובד עירייה, ואין כל קשר בינן הזוכה ו/או בין מי ממנהלי הזוכה ו/או מי מב
נושאי המשרה אצל הזוכה ו/או מי מבעלי המניות שלו, לבין המציעים האחרים שהשתתפו במכרז, 

וף פעולה בין קשר ישיר ובין קשר עקיף ו/או כל תיאום ביני לבין המשתתפים האחרים ו/או שית
 כלשהו.

 

הריני/ו לאשר ולהצהיר כי העבודות נשוא המכרז וההסכם שאמור להיחתם מכוחו, יבוצעו באופן  .5
צעות קבלן משנה ו/או באמצעות מנהל עבודה חיצוני שאינו עובד שכיר שלי. ידי, שלא באמ-ישיר על

ברת עבודות לקבלני ידוע לי כי כל שינוי בזהות מבצע העבודות ו/או בזהות מנהל העבודה ו/או הע
משנה או ספקי משנה )בין באופן מלא ובין באופן חלקי(, יעשו אך ורק בכתב ומראש, באמצעות 
פקודת שינויים להסכם שייחתם עם הזוכה, אשר תאושר בהתאם להוראות ההסכם והגורמים 

 המוסמכים בעירייה. 

 

הובהר כי אם יתברר כי האמור הריני/ו להצהיר כי הובהרה לי/לנו היטב משמעות הצהרתי/נו זו, ו .6
תהיה  גבעתייםבהצהרה זו איננו נכון או איננו מדויק, יהווה הדבר הפרה יסודית של ההסכם ועיריית 

  רשאית לבטל את ההסכם שייחתם עם הזוכה. 
 
 
 
 
 

 ולראיה באתי/נו על החתום ביום ____________
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________________________  ___________________ 
   

הנני מאשר כי ביום __________ הופיע בפני 
 __________________ עו"ד, מר/גב' _____

, _________________ 'ת.ז. מס ת/נושא
סברתי לו/ה את משמעות חתימתו/ה ולאחר שה

זהרתיו/ה כי עליו/ה לומר על התצהיר לעיל, וה
את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים 

כן, אישר/ה את הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה 
 י.  נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפנ

הנני מאשר כי ביום __________ הופיע בפני  
 __________________ עו"ד, מר/גב' _____

, _________________ 'ת.ז. מס ת/נושא
סברתי לו/ה את משמעות חתימתו/ה ולאחר שה

זהרתיו/ה כי עליו/ה לומר על התצהיר לעיל, וה
ת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים את האמ

הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה את 
 ינכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפנ

   
 _______________, עו"ד  ד_______________, עו"
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 14' מסטופס 

 הצהרה בדבר העדר רישום פלילי
 המציע, כאשר המציע הינו תאגיד(:)תמולא על ידי נושא משרה אצל 

 
הח"מ _______________ ת.ז. _________________, לאחר שהוזהרתי כדין כי עליי להצהיר את  אני

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

"( המציעלן: "_______________ )לה בחברת___________________  בתפקיד משמש אני .1
 (תאגיד הינו המציע כאשר)ימולא 

 
אספקה, שעניינו  __________זה ניתן במסגרת הגשת הצעתו של המציע למכרז פומבי מס'  תצהיר .2

)להלן: הפעלת מוקד רפואי לחצני מצוקה רפואיים במתקני עיריית גבעתיים וכןשל  התקנה ותחזוקה
 "(. המכרז"

 
להצהיר כי בעלי המניות של המציע הם התאגידים או האנשים הבאים )יש להשלים את הסעיף  הריני .3

 ביחס לכל אחד מבעלי המניות(: 

 

 .ז./ח.פ. _______________ת)חברה/מר/גב'(: ____________  שם .3.1
 

 .ז./ח.פ. _______________ת)חברה/מר/גב'(: ____________  שם .3.2
 

 לכל ביחס הסעיף את להשלים)יש  הבאים האנשים הם המציע אצל המשרה נושא כי להצהיר הריני .4
 מנהל"ל, סמנכ"ל, למנכ משנה"ל, מנכ, דירקטוריון חברי: "משרה נושא. "המשרה מנושאי אחד

 מנהל כוח אדם או משאבי אנוש וכיו"ב(: ,מנהלי תפעול ,כספים

 

 ה: _________________./תפקידו.ז. __________ תגב' ____________ /מר .4.1
 

 ה: _________________./תפקידו.ז. __________ תגב' ____________ /מר .4.2
 

)שבע( השנים שקדמו להגשת ההצעה למכרז הורשעתי  7מצהיר כי המציע לא הורשע במהלך  הנני .5
 בעבירה פלילית שיש עמה קלון )כהגדרתה במסמכי המכרז(.  

 
 , נא לציין את הפרטים הבאים )ביחס לכל עבירה(: קלון עמה שיש בעבירה הורשע שהמציע ככל

 

 (: _____________.תיק מספר)ערכאה,  המשפט בית תיק פרטי .5.1
 

 : _________________.העבירה סעיפי ותיאור העבירה מהות .5.2
 

 : _______________.דין גזר מתן מועד .5.3
 

 : ______________.הדין גזר .5.4
 



 

  
  

 
 

 חתימת המציע: ___________________
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)שבע( השנים שקדמו להגשת ההצעה למכרז בעבירה  7מצהיר כי אנוכי לא הורשעתי במהלך  הנני .6
 פלילית שיש עמה קלון )כהגדרתה במסמכי המכרז(.  

 
 שהמצהיר הורשע בעבירה שיש עמה קלון, נא לציין את הפרטים הבאים )ביחס לכל עבירה(:  ככל

 

 _____________.(: תיק מספר)ערכאה,  המשפט בית תיק פרטי .1.1
 

 : _________________.העבירה סעיפי ותיאור העבירה מהות .1.2
 

 : _______________.דין גזר מתן מועד .1.3
 

 : ______________.הדין גזר .1.4
 

לעיל(  3המניות של המציע  )שפורטו בסעיף  בעלימצהיר, לאחר בדיקה וחקירה שביצעתי מול  הנני .7
המשרה  נושאיהמניות ו/או  מבעלי אחד אףלעיל(,  4ומול נושאי המשרה של המציע )שפורטו בסעיף 

)שבע( השנים שקדמו להגשת ההצעה למכרז בעבירה פלילית שיש  7אצל המציע לא הורשע במהלך 
  עמה קלון )כהגדרתה במסמכי המכרז(. 

 
הורשע בעבירה שיש עמה קלון, נא לציין את  המשרה מנושאיאו /ו המניות ימבעל שאחד ככל

 (: בנפרד אדם לכל וביחסהפרטים הבאים )ביחס לכל עבירה, 

 

 : _______________.המשרהנושא /המניות בעל שם .7.1
 

 (: _____________.תיק מספר)ערכאה,  המשפט בית תיק פרטי .7.2
 

 _________________.: העבירה סעיפי ותיאור העבירה מהות .7.3
 

 : _______________.דין גזר מתן מועד .7.4
 

 : ______________.הדין גזר .7.5
 

המציע ו/או מי מבעלי המניות של המציע  נגד ועומד תלוי לאבדיקה שביצעתי,  לאחרמאשר כי  הנני .8
עמה קלון )כהגדרתה  שישאישום בגין עבירה  כתבאו כנגד מי מבין נושאי המשרה של המציע, /ו

 במכרז(. 
 

שכנגד המציע ו/או כנגד המצהיר ו/או כנגד אחד מבעלי המניות של המציע ו/או כנגד אחד  ככל
מנושאי המשרה הורגש כתב אישום בעבירה שיש עמה קלון, נא לציין את הפרטים הבאים )ביחס 

 לכל עבירה, וביחס לכל אדם בנפרד(: 

 

 _______________.: המשרהנושא /המניות בעל שם .1.1
 

 (: _____________.תיק מספר)ערכאה,  המשפט בית תיק פרטי .1.2



 

  
  

 
 

 חתימת המציע: ___________________
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 : _________________.העבירה סעיפי ותיאור העבירה מהות .1.3
 

 : _______________.הפלילי ההליך מצוי בו השלב .1.4
 

 .אמת דלעיל תצהירי ותוכן, חתימתי זו, שמי זהו כי מצהיר הנני .9
 
 
 

 המצהיר חתימת 
 
 

 :אישור
 

הח"מ _________ עו"ד, מאשר/ת כי ביום _________ הופיע/ה בפני מר/גב' ______________  אני
' _________________( ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה מס.ז. ת פי עלת /זיהיתיוהמוכר/ת לי אישית )

 להצהיר את האמת כי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה
 את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם/ה עליה בפניי.

 
 "דעו_____________,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
  

 
 

 חתימת המציע: ___________________
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 ספח לתצהיר בדבר היעדר הרשעה פליליתנ
 )יש להחתים בנפרד את כל בעלי המניות ואת כל נושאי המשרה על נספח זה(

 
 

אני, הח"מ ___________________ ת.ז./ח.פ. ____________, נותן בזה ייפוי כח והרשאה לעיריית 
י , לעיין ולקבל מידע אודותיגבעתיים ו/או למבקר עיריית גבעתייםו/או ליועץ המשפטי של עיריית  גבעתיים 

 שמצוי במרשם הפלילי המתנהל על ידי המטה הארצי של משטרת ישראל, ירושלים.
 

לחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים,  12למען הסר ספק, ייפוי כח והרשאה זו ניתנים על פי סעיף 
 צאו מכח חוק זה., והתקנות שהו1981-התשמ"א

 
 
 
 

 חתימה  תאריך: ________________
 
 
 
 
 

    _____________________ 
 חותמת התאגיד     

 
 

וההרשאה המצ"ב לעיל, ולהגישם  יש להחתים מורשי חתימה של התאגיד על יפוי הכח
 יחד עם ההצעה למכרז.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
  

 
 

 חתימת המציע: ___________________
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 15טופס מס' 
 

 הצהרה בדבר ניגוד עניינים או קרבת משפחה
 ]יש להחתים על ההצהרה כל אחד מבעלי המניות, הדירקטורים ויתר נושאי המשרה של המציע[

 
אני הח"מ, ______________ ת.ז.. _____________, שכתובתי היא _____________ מצהיר/ה 

 ומאשר/ת בזאת כדלקמן: 
 
ת.ז. הצהרה זו ניתנת במסגרת הגשת הצעתו של המציע ______________ ח.פ./ .1

של  אספקה, התקנה ותחזוקהשעניינו  ________"( למכרז המציע________________ )להלן: "
 "(. המכרז)להלן: " הפעלת מוקד רפואי מצוקה רפואיים במתקני עיריית גבעתיים וכןלחצני 

 

ידוע לי כי מבלי לגרוע מכל הוראות דין בנוגע לניגוד עניינים, אזי אי נכונות האמור בהצהרה זו,  .2
תהווה הפרה יסודית של תנאי המכרז ולהביא לפסילת ההצעה, וככל שהמציע יזכה במכרז, אי 

-ור בהצהרה זו, יהווה הפרה יסודית של ההסכם שייכרת עם המציע ולביטול ההסכם עלנכונות האמ
 ו/או מי מטעמה.  גבעתייםידי שייכרת עם המציע, מבלי שתהיה למציע כל זכות תביעה כלפי עיריית 

 
 או עובד תאגיד עירוני גבעתייםהצהרה בעניין ניגוד עניינים ו/או קרבת משפחה לעובד עיריית  .3

 
)א( לפקודת העיריות ]נוסח חדש[, אשר קובע 174הריני לאשר כי הובאו לידיעתי הוראות סעיף  .3.1

 כדלקמן: 
 

עובד של עיריה לא יהיה נוגע או מעונין, במישרין או  פקיד או )א( .174
זוגו או שותפו או סוכנו, בשום -בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן

 חוזה שנעשה עם העיריה ובשום עבודה המבוצעת למענה.
 

 [:נא לסמן ולהשלים את הסעיף הרלבנטיהריני להצהיר כי ] .3.2

  

או בתאגיד עירוני השייך לעיריית  גבעתייםאיננו עובדים בעיריית אנוכי ובן/בת זוגי  .3.2.1
 .גבעתיים

 
 : או

 

 [:נא לסמן ולהשלים את הסעיף הרלבנטיהריני להצהיר כי ] .3.3

 

 .גבעתייםלמיטב ידיעתי, אין לי קרבת משפחה לאדם שהוא עובד עיריית  .3.3.1
 

, הורה, הורה של הורה )סב או סבתא(, בן או בת, בן זוג –" קרובלעניין הצהרה זו: "
, הורה של בן הזוג )חם או חמה(, דוד, דודה, אחיין, אחיינית, בן זוג של תחוא אח או

 אח או אחות )גיס/ה(, אח או אחות של בן הזוג )גיס/ה(, בן דוד/ה, בת דוד/ה;
 
מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הריני לאשר כי למיטב ידיעתי ההסכם שייכרת בין המציע )אם  .3.4

לא יוצר ניגוד עניינים כלשהו ביני ו/או בין המציע לבין , גבעתייםיזכה במכרז( לבין עיריית 
נגוע או מעוניין בהסכם, בין  גבעתייםולא ידוע לי כי עובד עיריית  גבעתיים עובד עיריית 

 במישרין ובין בעקיפין. 

 הצהרה בדבר קרבת משפחה לנבחר ציבור .4
 



 

  
  

 
 

 חתימת המציע: ___________________
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א)א( לפקודת העיריות ]נוסח חדש[, אשר 122הריני לאשר כי הובאו לידיעתי הוראות סעיף  .4.1
 קובע כדלקמן: 

 
ו תאגיד שיש לאחד פו, אאו שות ונכוס, וצה, קרובחבר מוע )א( א.122

ה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או חלק העולמהאמורים 
שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או 

, , הורה, בן או בתבן זוג –, "קרוב" לענין זהלעסקה עם העיריה; 
 תחוא אח או

 
 [:נא לסמן ולהשלים את הסעיף הרלבנטיהריני להצהיר כי ] .4.2

 

למיטב ידיעתי, אין לי קרבת משפחה לאדם שהוא נבחר ציבור במועצת עיריית  .4.2.1
 .גבעתיים

 
 או
 

 יש לי קרבת משפחה לאדם שהוא נבחר ציבור, כל זאת כדלקמן:   .4.2.2
 

._______________________________________________ 
 

 לעניין ההצהרה בסעיף זה:
 
רה , הותחוא סבתא(, בן או בת, אח או, הורה, הורה של הורה )סב או בן זוג –" קרוב"

של בן הזוג )חם או חמה(, דוד, דודה, אחיין, אחיינית, בן זוג של אח או אחות )גיס/ה(, 
 אח או אחות של בן הזוג )גיס/ה(, בן דוד/ה, בת דוד/ה;

 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הריני לאשר כי ההסכם שייכרת בין המציע )אם יזכה בין המכרז(  .4.3
, לא יוצר ניגוד עניינים כלשהו בין המציע ו/או ביני לבין נבחר ציבור גבעתייםיריית לבין ע

יש נגיעה כלשהי להסכם, בין  גבעתייםולא ידוע לי כי לנבחר ציבור ב גבעתייםבעיריית 
 במישרין ובין בעקיפין. 

 
 

 הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים .5

 

הריני לאשר כי במהלך שלוש השנים שקדמו לחתימתי על הצהרה זו, לא כיהנתי כראש עיריית  .5.1
ו/או כנושא משרה באחד מן התאגידים  גבעתייםו/או כחבר במועצת עיריית  גבעתיים

 . גבעתייםהעירוניים של עיריית 
 

 לעניין סעיף זה:
 
שם אחר(, דירקטור )או יו"ר דירקטוריון )או גוף מנהל של תאגיד בעל  ":נושא משרה"

חבר בגוף המנהל של התאגיד(, מנכ"ל, משנה למנכ"ל, סמנכ"ל, מנהל 
כספים או אחד מסגניו, מנהל תפעול או אחד מסגניו, מנהל כוח אדם, 

 מבקר )פנימי או חיצוני(, ראש ועדת ביקורת;
נכון למועד חתימת הסכם זה, אחד מאלה: הועדה המקומית לתכנון  ":תאגיד עירוני"

"; חברה כלכלית גבעתיים, תאגיד המים והביוב "מי גבעתייםובנייה 
 .  גבעתייםב "קהילתיים", עמותת גבעתייםל

 



 

  
  

 
 

 חתימת המציע: ___________________
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הריני לאשר כי במהלך שלוש השנים שקדמו לחתימתי על הצהרה זו, לא כיהנתי כנושא משרה  .5.2
 . גבעתייםבאחד מן התאגידים העירוניים של עיריית 

 
ת, נושא המשרה מטעם המציע כיהן באחד התפקידים ככל שבמהלך שלוש השנים האחרונו

 –המפורטים לעיל, ו/או במהלך חמש השנים האחרונות היה מועמד לאחד התפקידים הללו 
נא לפרט את הדברים )התפקיד בו כיהן היועץ או היה מועמד לו, הגוף שבו היה כיהן היועץ 

 או היה מועמד לו, התקופות הנוגעות בדבר(: 
 

_____________.________________________________________ 
 

הריני לאשר כי במהלך שלוש השנים שקדמו לחתימתי על הצהרה זו, לא כיהנתי כנושא משרה  .5.3
שירותים כלשהם )עבודות  גבעתייםאו כבעל תפקיד מקצועי אצל ספק אשר סיפק לעיריית 

החינוך, ייעוץ פיננסי(,  קבלניות, עבודות אחזקה, שירותים בתחום הרווחה, שירותים בתחום
 בין כספק יחיד עצמאי )עוסק(, חברה, עמותה )לרבות, חברה לתועלת הציבור(:  

 
 לעניין סעיף זה:

 
 כהגדרתו לעיל;  ":נושא משרה"
 
בעל תפקיד בכיר אצל הספק, בין שהועסק כשכיר ובין כספק עצמאי  ":בעל תפקיד"

ל, פיננסיים, תקציב או החיצוני לספק, לרבות יועץ חיצוני בתחומי תפעו
 כוח אדם; 

 
ככל שבמהלך שלוש השנים האחרונות, נושא המשרה כיהן באחד התפקידים המפורטים לעיל 

 נא לפרט את הדברים )שם הספק, התפקיד בו שימש, התקופה בה כיהן(:  –
 

._____________________________________________________ 
 

הריני לאשר כי במהלך שלוש השנים שקדמו לחתימתי על הצהרה זו, לא סיפקתי שירותים  .5.4
או עובד בכיר  גבעתייםו/או לעובד בכיר בעירית  גבעתייםאישיים לנבחר ציבור בעיריית 

ו/או למנהל בתאגיד עירוני, לרבות, עבור תאגיד  גבעתייםבועדה המקומית לתכנון ובנייה 
 או מנהל בתאגיד עירוני. גבעתייםהקשור לנבחר ציבור או עובד בכיר בעיריית 

 
 לעניין סעיף זה:

 
במהלך  גבעתייםכל אדם שהיה מועמד או כיהן כחבר מועצת עיריית  ":נבחר ציבור"

בור אשר שלוש השנים שקדמו לחתימה על הסכם זה, לרבות, נבחרי צי
כהונתם הופסקה מכל סיבה שהיא )בחירות, התפטרות, פטירה(, ואינם 

 ;גבעתייםמכהנים יותר במועצת עיריית 
 
":מנכ"ל העירייה, סגן המנכ"ל, מזכיר העירייה, מהנדס העירייה, סגן עובד בכיר בעירייה"

מהנדס העירייה, גזבר העירייה, סגן גזברות העירייה, מבקר עיריית 
, וטרינר העירייה, מנהל אגף גבעתייםועץ משפטי לעיריית , יגבעתיים

 בעירייה; מנהל כוח האדם, מנהל התשלומים, חברי ועד העובדים; 
":כל אחד מן המנויים לעיל בהגדרת עובד בכיר בעירייה, אשר מתוקף עובד בכיר בועדה"

תפקידו הוא משמש גם כבעל תפקיד בועדה המקומית, וכן, מנהל הועדה 
תובע עירוני העוסק בתחום התכנון ובנייה )לרבות, תובע  המקומית,

חיצוני שאינו עובד של העירייה או של הועדה(, מנהל יחידת הפיקוח על 
 הבנייה; 

 



 

  
  

 
 

 חתימת המציע: ___________________
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 לעיל; 4.2": כהגדרתו בסעיף תאגיד עירוני"
 
מנכ"ל, סמנכ"ל, מנהל כספים, מנהל תפעול, מנהל כוח אדם או  ":מנהל בתאגיד עירוני"

     מבקר בתאגיד;

 
ככל שבמהלך שלוש השנים האחרונות, נושא המשרה סיפק שירותים לאחד הגורמים 

נא לפרט את הדברים )שם נבחר הציבור או העובד שסופקו לו השירותים,  –המפורטים לעיל 
 הגורם שסיפק את השירותים, מהות השירותים שסופקו, תקופת מתן השירותים(: 

 
._____________________________________________________ 

 
 
 גבעתייםו/או עיריית  גבעתייםהריני לאשר כי הובהר לי היטב כי הועדה המקומית לתכנון ובנייה  .6

שומרות לעצמם את הזכות לבטל את השתתפות המציע במכרז ו/או ההסכם שנכרת מכוחו בין 
ות אחרת שנעשתה במסגרת ההסכם אם יתברר כי ו/או כל התקשר גבעתייםהמציע לעיריית 

הצהרותיי לעיל אינן נכונות או אינן מדויית או שקיימת מניעה המונעת את התקשרות העירייה ו/או 
לרבות בגין מצבים שבהם יווצר הועדה המקומית בהסכם בשל ניגוד עניינים ו/או קרבת משפחה, 

, ואני מוותר בזאת מראש על של הסכם זה ניגוד עניינים או קרבת משפחה במהלך תקופת קיומו
ו/או הועדה המקומית ו/או מטעמן,  גבעתייםטענה ו/או דרישה ו/או זכות ו/או תביעה כנגד עיריית 

 בגין ביטול ההתקשרות בנסיבות אלה. 

 

הריני לאשר כי האמור בהצהרה זו מובן לי היטב וכך גם המשמעות הנובעת מהצהרתי זו, והריני  .7
 שר הוצהר לעיל הנו נכון. לאשר כי כל א

 
אני מתחייב כי במקרה בו יחולו שינויים בתוכן הצהרתי דלעיל, אשר עשויות להעמיד אותי/ את  .8

במצב של ניגוד עניינים, אעביר את המידע למחלקה המשפטית של העירייה ואפעל בהתאם  מציעה
 להנחיותיה.

 
 

___________________ 
 חתימה

 
 אישור

 
ב' ...................................... עו"ד, מאשר כי ביום................. הופיע בפני מר/גאני, 

הרתיו כי עליו/ה לומר ................................. המוכר לי אישית /נושא ת.ז. ......................... ולאחר שהז
בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות  את כל האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים

 הצהרתו/ה לעיל וחתם/ה עליה בפני.
 

___________________ 
 עו"ד,                            
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 מסמך ב'
 

 אישור יועמ"ש העירייה לחוזה  
   
החוזה הוא חלק ממסמכי מכרז   

די י-. החוזה נבדק עלשפורסם
 ה. והוא מאושר לחתימהח"מ 

   
 _____________, עו"ד  

   
 תאריך: __________  

 

 חוזה מספר____________
 6/2021מכרז 

 ביום _____ לחודש____________ שנת __________  גבעתייםשנערך ונחתם ב
 

 בין:
 גבעתייםעיריית 

 שכתובתה לעניין הסכם זה:
__________________________ 

 "(העירייה)להלן: "
 

 מצד אחד
 ___________________________. לבין:

 ח.פ./ת.ז. _____________________. 
 שכתובתו היא:  
 ברח' ________________________. 
 מו:ידי מורשי החתימה מטע-על 
 ה"ה ___________ ת.ז. __________. 
 _______ ת.ז. __________.______ -ו 

 "(הספק)להלן: "
 מצד שני 

 
לחצני מצוקה רפואיים של  אספקה, התקנה ותחזוקהמעוניינת בקבלת שירותי העירייה ו  :הואיל

, בהתאם לנספח לרבות הפעלת מוקד רפואי הפעלת מוקד רפואי במתקני עיריית גבעתיים וכן
 ;"(השירותים)להלן: " א' להסכם זה

 
 הספק, והצעתו של למתן השירותים הנ"להעירייה פרסמה מכרז לביצוע העבודות הדרושות ו והואיל

 ידי העירייה;-למכרז התקבלה על
 
 

 :לפיכך, הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן
 

 מבוא .1
 המבוא להסכם זה והנספח המצורף אליו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. 1.1

 
לחצני מצוקה העירייה  מוסרת בזאת לספק והספק מקבל בזאת מאת העירייה את אספקת והתקנת  1.2

, לרבות הפעלת מוקד רפואי, הכל בהתאם הפעלת מוקד רפואי במתקני עיריית גבעתיים וכןרפואיים 
 למכרז.



 

  
  

 
 

 חתימת המציע: ___________________
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הספק מצהיר ומאשר בזאת כי הוא מכיר את כל התנאים הקשורים בביצוע המכרז וביכולתו לבצע את  1.3

 השירותים כמפורט במסמכי המכרז ובהסכם זה ונספחיו.
 

ב לעמוד בכל הדרישות והתנאים המפורטים במסמכי לשם ביצוע העבודות, הספק מצהיר ומתחיי 1.4
 המכרז ובהסכם זה.

 
 

 הגדרות .2
 

 בהסכם זה תהיה למונחים הבאים המשמעות כדלהלן:  2.1
 

לחצני מצוקה רפואיים במתקני עיריית גבעתיים הגורם המקבל על עצמו את אספקת  -הספק  2.1.1
מוקד רפואי, בהתאם להסכם , וכן הפעלת במתקני עירייתוהתקנתם  הפעלת מוקד רפואי וכן

ונספחיו, לרבות מורשיו, נציגיו, עובדיו או מי מטעמו ו/או כל מי שיבוא תחתיו או במקומו, 
 בדרך חוקית בכפוף לקבלת אישור בכתב של העירייה.

 
 פואירהפעלת מוקד  לחצני מצוקה רפואיים במתקני עיריית גבעתיים וכןאספקת  -האספקה  2.1.2

 רכבתם, הצבתם והתקנתם, הכל בהתאם למפורט במסמכי המכרז. לעיריה ה  במתקני עיריית
 

  . הצעת המחיר של הספק במכרז  - הצעת הספק 2.1.3

 

 מנהל מחלקת חירום וביטחון בעירייה ו/או מי מטעמו. – המנהל 2.1.4
 

 .עירייהאחראי מטעם העירייה, שנתמנה לפקח על מהלך ביצוע העבודות על ידי ה -המפקח  2.1.5
 

 גבעתיים.עיריית  -העירייה  2.1.6
 

 תקופת ההסכם: .3
 

"תקופת חודשים מיום _________ וכלה ביום__________ )להלן:  36הסכם זה הינו הסכם למשך  3.1
 (.ההסכם"

 
תקופות נוספות של שנה אחת כל פעם )להלן  2-העירייה תהיה רשאית להאריך את ההסכם ל 3.2

בתקופה המוארכת  "(. כל  תנאי ההתקשרויות על פי הסכם זה תחולנה גם"התקופה המוארכת
 בשינויים המחויבים.

 

העירייה תהא רשאית להפסיק את ההתקשרות נשוא ההסכם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי וזאת ע"י  3.3
יום מראש מבלי שתהא חייבת בתשלום פיצויים כלשהם עקב הפסקת  30משלוח הודעה בכתב 

 הוראות ההסכם.ההתקשרות, למעט התשלום המוסכם בהסכם זה בגין מתקנים שסופקו על פי 

 

 

 יחסי הצדדים: .4
 



 

  
  

 
 

 חתימת המציע: ___________________
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אין ולא ייווצרו בעתיד,  מוסכם ומוצהר בין הצדדים מפורשות, כי הספק, הנו בגדר ספק עצמאי וכי 4.1
לכל עניין וצורך, יחסי עובד ומעביד בין העירייה לבין הספק, לרבות  אחריות בגין כל נזק ו/או תאונה 

המגיעים עפ"י כל דין ו/או נוהג לעובד , זכויות שהםואין הספק, זכאי לכל תשלום ו/או שיגרמו לו 
  ., מאת העירייהממעבידו

 

מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה, הספק מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ו/או חוק ו/או נוהג  4.2
 .לעובדיובנוגע 

 
 

 הצהרת והתחייבות הספק  .5
 

 הספק  מצהיר ומתחייב למלא אחר כל הדרישות המפורטות להלן:
 

 להישמע להוראות המנהל ולפעול על פיהן.   5.1
 

ביעילות וברמה מקצועית  הלחצניםהקיימים על פי כל דין ואספקת  הלחצניםלדאוג לביצוע פינוי  5.2
גבוהה והכל בהתאם להתחייבויותיו במכרז וכי חלה עליו חובת הניהול, הפיקוח והאחריות 

  לאיכות, כמות ולוח הזמנים לביצוע הפינוי, האספקה וההתקנה הל, בהתאם לדרישות הסכם זה
 .והוראותיו

 
 .שסופקו הלחצניםהספק ילווה את החשבון שיגיש בליווי פירוט רשימת  5.3

 
להודיע למנהל על כל דבר שעלול לגרום לשיבוש במהלך עבודתו, על איחור תקלה או על אי יכולתו  5.4

לעמוד בהספקה במועד או בכמות או בסוג של הזמנת הרכש, אך אין בהודעה כאמור כדי לפטור 
 אותו  מחובה להשלים את מלוא הזמנת הרכש.

 
ד, לרבות הוראות העירייה, משרד העבודה, לשמור על הוראות כל דין החל היום ואשר יחול בעתי 5.5

 או כל גוף אחר, בכל הנוגע לביצועו של הסכם זה.
 

המפורטים בנספח הביטוח המצורף הספק  מצהיר ומתחייב כי יהיו בידו כל הרשיונות והביטוחים  5.6
 אשר יהא בתוקף משך כל תקופת תוקפו של הסכם זה ו/או תקופת הארכתו. 9וסמומן כנספח 

 
 

 ופיקוחתיאום  5.7
 

 הספק מתחייב למלא אחר כל התחייבויותיו נשוא הסכם זה בתיאום עם המנהל. 5.7.1

 

להיות זמין בכל עת או לקבוע נציג למתן מענה לקריאות לפתרון בעיות הספק מתחייב  5.7.2
 .הלחצניםבאספקת 

 

להיות זמין בכל עת או לקבוע נציג למתן מענה לקריאות לתיקון תקלות הספק מתחייב  5.7.3
 במתקנים שנמסרו.או פגמים 

 
 שיונותיהיתרים ור 5.8

 



 

  
  

 
 

 חתימת המציע: ___________________
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את כל ההיתרים או הרישיונות הדרושים, ככל שדרושים,  לבצע את ההספקה, הספק  מתחייב לקבל 
 בהתאם להוראות מכרז זה.

 הוראות כל דין .6
 

על פי הוראות כל דין.והספק מתחייב למלא את התחייבויותיו עפ"י הסכם זה   
 

 התמורה: .7
 

וכן להפעלת המוקד לעירייה,  והתקנת הלחצניםהתמורה לה יהא זכאי הספק בגין אספקת  7.1
 הצעת המציע למכרז.הרפואי, יהא בהתאם ל

 
ידוע לספק כי תשלום תמורה כפוף לחתימת המנהל על טופס ההזמנה, לפיו הוא מאשר כי קיבל  7.2

 המוזמנים בכמות ובאיכות המתאימה. הלחצניםאת 

  

 ימים מיום שהוגשו לגזברות העירייה.  45כל חשבון שאושר ישולם בתנאי תשלום  של שוטף +  7.3
 

מובהר בזאת כי תנאי לביצוע התשלום הינו מתן חשבונית מס כדין בצרוף החשבון המפורט  7.4
 .7.2בס"ק 

 

 :אחריות פיצוי ושיפוי .8
 
 

ו/או אובדן ו/או הפסד העלולים  היה אחראי כלפי העירייה לכל נזק גוף ו/או נזק רכושי והספק לבד 8.1
להיגרם לעירייה ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או לעובדי הספק  ו/או 
לקבלני משנה מטעם הספק  ו/או לעובדיהם ו/או למי מטעמם, כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של 

  כל מי מטעמו.ו/או  והספק ו/או עובדי
 

אור הנמצא או יפי העירייה לאבדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותהיה אחראי כלי והספק לבד 8.2
 .נשוא ההסכםשירותים לצורך ה וו/או על ידי מי מטעמ ושהובא על יד

 
זקים כאמור ומתחייב נהספק  פוטר בזאת את העירייה ואת הפועלים מטעמה מכל אחריות לגבי  8.3

על כל סכום שתחויב לשלם עקב ימים  7לשפותה ו/או לפצותה ו/או את הפועלים מטעמה תוך 
נזקים כאמור לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד. העירייה תודיע לספק  על כל תביעה שתוגש נגדה כנ"ל 

 . ולהתגונן מפניה על חשבונ וותאפשר ל
 

זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל סיבה אחרת הספק לקזז מן התשלומים אשר ת רשאיהעירייה  8.4
על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם באחריותו  מהעירייהסכומים אשר נתבעים 

מחמת מעשה או מחדל שהם באחריותו  עירייהכאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו לספק של ה
 כאמור לעיל. הספקשל 

 
 

 ביטוחים: .9

 
מבלי לגרוע מאחריותו ומהתחייבויותיו של הספק על פי כל דין ו/או על פי הסכם זה, מתחייב  9.1

הספק לערוך ולקיים על חשבונו, את הביטוחים וההוראות המפורטים בנספח הביטוח המסומן 



 

  
  

 
 

 חתימת המציע: ___________________
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המצורפים להסכם זה ומהווים  ,)א(9כנספח וכן באישור קיום ביטוחי הספק המסומן  9כנספח 
  ממנו. חלק בלתי נפרד

 
 

 פיצויים מוסכמים: .10
 

במועד מהמועדים על פי המכרז במלואם  הלחצניםהספק את סיפק בכל מקרה שבו לא  10.1
לשהי התחייבויותיו על כאו לא מילא אחר התחייבות הזמנה ו/באו בכמות הנדרשת  הקבועים

סכומים , המנהל יהא רשאי להפחית ו/או לקזז הסכם זהוע באמור ברמבלי לגופי הסכם זה 
 כדלקמן:"(, פיצויים מוסכמיםבמקרים ובסכומים )להלן: " מהתמורה

 
מס' 
 גובה הפיצוי המוסכם האירוע סד'

1 
מתקן  במועד והתקנת אי אספקת 

 ובכמות המוזמנת
 

 
לכל יום פיגור ₪  1,500  

שהתגלו בהם   לחצניםתיקון/ החלפת  2
 ליקויים במהלך תקופת האחריות.

שהתגלו בו  לחצןלכל  ₪1,000
 ליקויים לכל יום פיגור.

כמפורט  כל סכומי הקיזוז המופיעים בסעיף זה כוללים מע"מ ויהיו צמודים למדד הבסיס 10.2
 לעיל.

 
ו/או  קביעתו של המנהל כקבוע בסעיף זה תהיה סופית ומכרעת ולספק לא תהא כל תביעה 10.3

 טענה מכל מין וסוג שהוא כנגד העירייה  בשל כך.
 

 דין. אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בזכויותיה של העירייה  על פי הסכם זה ועל פי כל  10.4
 

 הסבת ההסכם, המחאת זכות והעסקת קבלנים אחרים .11
11  

הספק לא יהא זכאי להעסיק קבלן משנה ו/או לשעבד ו/או להמחות ו/או להסב ו/או להעביר  11.1
הנאה על פיו לאחר, בין בתמורה ובין את זכויותיו על פי הסכם זה כולן או חלקן, או כל טובת 

שלא בתמורה, אלא אם כן קבל הסכמה של העירייה לכך מראש ובכתב. העירייה תהא זכאית 
 לסרב לכך מבלי לנמק סירובה או להסכים לכך בתנאים שתמצא לנכון.

 
מהשליטה בספק, בין אם ההעברה נעשתה בבת אחת ובין אם נעשתה בחלקים,  25%העברת  11.2

 לעיל. 11.1כהעברה המנוגדת לסעיף יראה אותה 
 

 

  הסכםהפרה ובטלות ה .12
 

הפר הספק תנאי מתנאי הסכם זה, או התחייבות מהתחייבויותיו עפ"י הסכם זה, יפצה הספק  12.1
את העירייה, מבלי לפגוע בפיצויים המוסכמים, בגין כל נזק שיגרם לה עקב ההפרה בין 
במישרין ובין בעקיפין וזאת מבלי לפגוע בזכויות העירייה לכל סעד משפטי אחר, לרבות ביטול 

ם ספק אחר לביצוע השירותים נשוא הסכם זה או חלק מהן וזאת מבלי ההסכם והתקשרות ע
 רשאית לבצע אחת או יותר מאלה: לגרוע בכלליות האמור לעיל העירייה 

 



 

  
  

 
 

 חתימת המציע: ___________________
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לבטל את ההסכם לאלתר לאחר שהעירייה דרשה הימנו בין בכתב ובין בע"פ למלא  12.1.1
, זאת שתקבע לכך ע"י העירייה, והספק לא עשה כן ,אחר אותן הוראות תוך תקופה

  מבלי לגרוע מזכויות העירייה על פי הסכם זה ועל פי כל דין. 
שניתנה להבטחת ביצועו של  ,לעכב כל תשלום המגיע לספק ו/או לחלט את הערבות 12.1.2

 ההסכם. 
 .הלחצניםגורם אחר שיספק את   להעסיק על חשבון הספק 12.1.3

 
אה אחרת בהסכם ייחשב הספק כמי שהפר את ההסכם הפרה מבלי לגרוע ובנוסף לכל הור 12.2

 יסודית וזאת בקרות אחד מן האירועים הבאים: 
 

יום  20אם יוטל עיקול על כספים המגיעים לספק מן העירייה והעיקול לא יוסר תוך  12.2.1
 מיום הטלתו. 

אם הספק הוא אדם או שותפות ויינתן נגדו או נגד אחד מיחידיה של השותפות צו  12.2.2
 לקבלת נכסים. 

 אם הספק הוא תאגיד ויחלו נגדו בפעולות לפירוק או כינוס נכסים.  12.2.3
 

העבודות בידי נאמן, מנהל עיזבון או כל אדם ביצוע בכל מקרה שבו עשוי להינתן  12.2.4
 הממונה על נכסי הספק . 

 
כאמור לא יהיה הספק זכאי לפיצוי כספי כלשהו ולא יהיה זכאי  ,ל ההסכםהופסק תוקפו ש 12.3

 אשר םהשירותילתשלום עבור נזק כלשהו. במקרה זה, הספק יהיה זכאי אך ורק לתמורה בעד 
 כאמור.  ף ההסכםבידי הספק  עד להפסקת תוקו בוצע

 
ייה על פי הסכם זה כויותיה של העירלעיל כדי לפגוע בז 11.3 -ו 11.2 11.1אין באמור בס"ק  12.4

 ו/או על פי כל דין. 
 
 

 מפעולה תוהימנעוויתור  .13
 

מפעולה או מחדל מצד העירייה לא יחשבו כויתור העירייה  על זכויותיה, אלא  תהימנעוכל ויתור, 
 בכתב ומראש. במפורש אם כן ויתרה העירייה  על זכויותיה

 

 שינוי ההסכם .14
 

, ולא תשמע כל ובחתימת מורשי החתימה של הצדדים אין לשנות כל הוראה בהסכם זה אלא בכתב
 טענה על שינוי בעל פה או מכללא.

 
 ערבות: .15

 
להבטחת מילוי התחייבויותיו של הספק עפ"י הסכם זה יפקיד הספק בעירייה ערבות בנקאית  15.1

 שצוינה לעיל.בתוקפה לתקופה  ערבות תעמודה₪.  10,000.-בסך של 
          

שעות  24הספק הפר תנאי מתנאי הסכם זה ולא תיקן את ההפרה תוך מקרה שהמנהל מצא כי  15.2
 מעת שנמסרה לו דרישת העירייה  לתיקון ההפרה.



 

  
  

 
 

 חתימת המציע: ___________________

 
 

 78מתוך  73עמוד 

 

 

 
 

 שונות: .16
 

מוסכם בין הצדדים כי תנאי הסכם זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם במלואו,  16.1
מים וכי העירייה לא תהיה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכ

והתחייבויות, בכתב או בעל פה, שאינם נכללים בהסכם זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם 
לחתימתו. כל ויתור או הסכמה או שינוי מהוראות הסכם זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם 
נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים, והספק יהא מנוע מלהעלות כל טענה בעניין שלא נעשה 

 בדרך האמורה.

 

  כל הודעה, שצד אחד צריך ליתן למשנהו לפי הסכם זה, תינתן במסירה אישית או במכתב רשום  16.2
       בדואר רשום תחשב כנתקבלה לפי הכתובת המצוינת במבוא להסכם זה. הודעה שנשלחה          
 ואם נמסרה ביד, מעת מסירתה. שעות לאחר הישלחה מבית דואר בישראל, 72          

 
 

 ולראיה באו על החתום:
 

 
 

 
                         _____________                         ______________                                                                                     

 העיריה                                               הספק                            
 

                         
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 מסמך ג'
 מפרט טכני

 
 

 סוגי לחצני מצוקה: 2הספק יידרש לספק ולתחזק בצורה שתפורט בהמשך   .1



 

  
  

 
 

 חתימת המציע: ___________________

 
 

 78מתוך  74עמוד 

 

 

 
 

 א. לחצן מצוקה שולחני.            

 ב. לחצן ידני           

 לחיצה על לחצן המצוקה יקשר למוקד מאוייש באופן קבוע  על ידי אח /פארמאדיק. .2

בין השעות  ו-א–שרותי מוקד מצוקה יינתנו לאורך כל תקופת ההתקשרות בימים  .3

07:00-20:00. 

 קבע ע"י הקב"ט הרשותי.ייכפי ש השירותים ינתנו לכלל מתקני הערייה  .4

כולת "פתיחת רשומה רפואית" )פתיחת תיק מתקן( : עם תחילת למוקד הרפואי י  .5

תקופתו של המנוי, כמפורט להלן, יעביר המוסד העירוני למוקד הרפואי את הפרטים 

הרלוונטיים כפי שיידרש. במידה ותתקבל קריאת מצוקה במוקד הרפואי מן המוסד 

ה הרפואית בפני או על פי דרישת הלקוח )גורם מוסמך עירוני( תאוחזר ותוצג הרשומ

 הגורם המבקש.

למוקד יכולת רפואית  לבצע "הפניה לבית חולים": במידת הצורך לאחר קבלת   .6

 קריאת מצוקה בהתאם לשיקול דעת הפארמדיק / החובש במוקד.

במידת הצורך לאחר קבלת קריאת מצוקה  –למוקד יכולת הזנקת כוחות ביטחון   .7

קד העירוני על ידי המוקד הרפואי וזאת יוזנק צוות משטרה ו/או כיבוי אש ו/או המו

 בהתאם להתפתחות האירוע והבנתו על ידי המוקד.

 על המוקד הרפואי לבצע דיווח מידי למוקד העירוני ולקב"ט העירייה על כל קריאה. .8

על המוקד הרפואי להעביר דיווח חודשי למחלקת חירום וביטחון על כל הפעילויות   .9

 שנעשות בחודש הקודם לדיווח.

המוקד הרפואי להעביר דיווח חודשי למחלקת חירום וביטחון על כל הפעילויות על  .10

 שנעשות  

 בחודש הקודם.     .11

 על המוקד הרפואי לבצע בקרה על בדיקות חודשיות של לחצן המצוקה הרפואי.  .12

המוקדם  10:00שעות או ביום העבודה העוקב עד שעה  24כל תקלה תתוקן תוך   .13

 מבניהם. 

שאית לבצע בדיקת תקינות מטעמה בכל זמן שתמצא לנכון והספק עיריית גבעתיים ר .14

 שעות 48יהיה חייב לתת מענה כפי שצוין לעיל עד 

הספק יבצע באמצעות נציג חברה שהוא מורשה ובעל ניסיון דו"ח בדיקת תקינות של  .15

:  ויעביר  דוח מצב 1.1, 1.3, 1.5, 1.7, 1.9, 1.11ללחצן המצוקה בתאריכים הבאים:



 

  
  

 
 

 חתימת המציע: ___________________

 
 

 78מתוך  75עמוד 

 

 

 
 

שם הבודק ותאריך הבדיקה, שם מלא של הגן, כולל סמל מוסד, כתובת המערכות 

הדוח יישלח במועד האמור לדוא"ל של נציג העיריה.איחור בהגשת דו"ח בפרק זמן 

במידה ויידרש תיקון תטופל .₪  750ימים יזכה את העיריה בקנס בסך  14העולה על 

 התקלה כאמור לעיל ולהלן. 

תראה כאילו נמסרה  11:00סר מעבר לשעה הודעה שתימכל -לעניין מסירת הודעה  .16

 13:00בבוקר , כל הודעה שתימסר ביום חמישי מעבר לשעה  08:00למחרת בבוקר 

בבוקר, שישי שבת וערבי חג לא יחשבו לעניין  08:00תראה כאילו נמסרה ביום ראשון 

בכל  ספירת ימים להתקנה או קריאת טכנאי. סעיף זה אינו חל על קריאות מצוקה.

 מקרה קבלת הודעה או מסירת הודעה בשל קריאת מצוקה תדווח ותטופל לאלתר.

כל דחיה של תיקון מעבר לזמנים המצוינים לעיל הספק ייקנס ע"י עיריית גבעתיים  .17

עבור    כל יום עבור כל לחצן, העיריה תהיה רשאית לקזז את הקנס  ₪500בסכום 

 מהתמורה המגיעה לחברה לפי סעיף זה.

 3-בו היתה קריאת מצוקה והמוקד לא טיפל בו זמנית (מסירה הודעה לבמקרה  .18

עבור כל קריאה אשר ישולם ₪  1500גורמים רלוונטיים) הספק ייקנס בסכום של 

ימים מקבלת הדרישה. העיריה תהיה רשאית לקזז את הקנס מהתמורה  15תוך 

פק ומחובותיו המגיעה לחברה לפי סעיף זה. אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריות הס

 כאמור בסעיף להלן או מהוראות בדבר ביטוח.

במידה ואירעה תקלה או נזק שנגרם בשל מעשה או מחדל של החברה לפי הוראות  .19

הסכם זה, החברה תישא בכל העלויות שנגרמו כתוצאה ממעשה או מחדל כאמור, 

הכל הדברים אמורים גם במקרה של הגשת תביעה או ניהול הליך משפטי בעניין זה. 

כמפורט לעיל ובנספח הביטוח המצ"ב. היה והעיריה תידרש לשפות את העיריה 

 ימים. 30בסכום בו חיובה וזאת תוך 

בתום ההתקשרות כל המערכת והציוד הנלווה, יהיו בבעלות עירית גבעתיים ללא כל  .20

 תמורה נוספת לספק. 

מד"א או  מוצהר ומוסכם כי כל תשלום שיגיע לחברה עקב הזמנת כוחות כיבוי או .21

משטרה וכל תשלום הנובע מטיפול באירוע מצוקה לא יחול על החברה. החברה 

תשקול בכל מקרה נחיצות הזמנת כוחות ההצלה לפי העניין על מנת למנוע הגעה של 

כוחות הצלה שלא לצורך. במידה והגיע חיוב תשלום על החברה להעביר את החיוב 



 

  
  

 
 

 חתימת המציע: ___________________

 
 

 78מתוך  76עמוד 

 

 

 
 

שעות ממועד קבלת  48-ולא יאוחר מ באופן מיידי למנהל חינוך בעיריית גבעתיים

 החיוב, וזאת בנוסף ליידוע נציג העיריה על אירוע מצוקה בזמן אמת.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
  

 
 

 חתימת המציע: ___________________

 
 

 78מתוך  77עמוד 

 

 

 
 

 ' לחוזהבנספח 
 

 
 לכבוד:

 גבעתייםעיריית 
 

 ג.א.נ.,
 

   6/2021הנדון: חוזה מס' 
רפואיים במתקני  לחצני מצוקהשל  אספקה, התקנה ותחזוקה  6/2021)מכרז מס' 

 (במתקני עיריית גבעתיים הפעלת מוקד רפואי עיריית גבעתיים וכן
 הצהרה על היעדר תביעות

 
 
 החוזה שבנדון נחתם ביום ____________________. .1

 

 מוגש בזאת חשבון סופי של העבודות בגין החוזה שבנדון )להלן: "החשבון הסופי"(. .2
 
 הרינו להצהיר ולאשר כדלקמן:  .3
 

הסכום הכולל והסופי שאנו מבקשים תמורת כל העבודות שביצענו מכוח  .4.1
החוזה או בקשר אליו, ותמורת כל התחייבויותינו שלפי החוזה הינו הסכום 

)במילים: ______________( ₪ המפורט בחשבון הסופי: _____________ 
)להלן: "התמורה הסופית"(. בתמורה הסופית כלולים חשבונות ביניים מס' 

 ______, אשר הוגשו אך טרם אושרו. __

 

על חשבון התמורה הסופית קיבלנו עד כה תשלומים שונים במסגרת חשבונות  .4.2
₪ ביניים, ואנו מאשרים כי עד כה קיבלנו לידינו סך של _______________ 

)במילים: _____________( )להלן: "התמורה ששולמה"(; התמורה 
 אך טרם שולמו בפועל.   ששולמה כוללת חשבונות ביניים שאושרו

 
הרינו לאשר כי עם פרט לתמורה הסופית, אין לנו ולא יהיו לנו כל תביעות ו/או  .4.3

טענות ו/או דרישות ו/או זכות תביעה ו/או זכות קיזוז מכך סוג ומין שהוא כלפי 
ו/או כל גורם הפועל מטעמה בכל דבר ועניין הקשור בחוזה  גבעתייםעיריית 

מכוחו, בין במישרין ובין בעקיפין, למעט, הדרישות ו/או בעבודות שבוצעו 
המפורשות המפורטות בנספח המצורף למכתבי זה )להלן: "רשימת התביעות 

 הסופית של הקבלן"(. 
 

בכפוף לאמור ברשימת הדרישות הסופית של הקבלן, הרינו לאשר כי אנו  .4.4
בין מוותרים בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או זכות כאמור, 

שידועה לנו במועד החתימה על הצהרה הזו, ובין שאיננה ידועה במועד חתימת 



 

  
  

 
 

 חתימת המציע: ___________________

 
 

 78מתוך  78עמוד 

 

 

 
 

הצהרה זו, ולרבות, על כל זכות לתביעה שכנגד ו/או זכות קיזוז כנגד תביעה 
ידי העירייה, ולרבות על כל זכות תביעה כאמור כנגד כל עובד -שתוגש כנגדי על

 ציבור שפעל מטעם העירייה. 
 
 החוזה בדבר התיישנות תביעות.ידועות לי הוראות  .4.5
 

מובהר כי אין באמור בהצהרה זו כדי לגרוע מכל יתר ההתחייבויות המוטלות עלינו  .5
מכוח ההסכם, לרבות, לעניין השלמת תקופת הבדק ותיקון הליקויים ו/או הפגמים 

 ו/או הנזקים במהלך תקופת הבדק כאמור. 
 
 

 
 ולראיה באנו על החתום:

 
 

 
 הקבלן  

באמצעות מורשי החתימה מטעמו ה"ה   
________________ ת.ז. ___________ 

 ו______________ ת.ז. ___________. 
   

 
 
 

אני הח"מ, _____________, עו"ד, מאשר כי 
הסכם זה נחתם בשם הקבלן ע"י המורשים 

 לחתום בשמו על הסכם זה.
   
 _____________, עו"ד  
   
 _________________תאריך:   
 
 

  


