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 הזמנה להציע הצעות
 מבוא .א
 
הצעות  "העירייה")להלן:    נשר עיריית   1.1 1 בזה  מזמינה  באולם    טיח התזת  עבודות  לביצוע  (  אקוסטי 

הכל בהתאם לתנאים    (,ודות""העב)להלן:    ספורט בחט"ב לצורך שיפור האקוסטיקה באולם ספורט
 . ("יךלה"ה)להלן:  103/2021 זוטא זרכמ –זה  רז זוטאכמ  המפורטים במסמכי

2  

 
בסך  את   תשלום  בעד  לרכוש  ניתן  ההליך  בנקאית    600מסמכי  העברה  באמצעות  שישולמו   )₪ מאות  )שש   ₪

 :לחשבון
 
 

 עיריית נשר 
10בנק לאומי                          בנק        

887סניף                                
18060003                      חשבון       

 
  oritg@nesher.muni.il :לום יש להעביר אל הגב' אורית חידרסקי במיילל ביצוע התשאת האישור ע

 
. תשלום זה לא יוחזר מכל טעם שהוא  

 

ההתקשרו 3.1 3 נספחיו,  תנאי  על  ההתקשרות  הסכם  תנאי  פי  על  יהיו  זה  בהליך  לזוכה  העירייה  בין  ת 
 . הזמנה זוהמצורף ל

לשם קבלת הצעות בלבד וייתכנו    יך זה הינם אמדןורפים למסמכי הלמויות המצהכי  בות וכתהתוכני 3.2
ו/או במידות ו/או בדרישות טכניות ו/או בהיקף העבודה המופיעים בהם. שינ ויים, שינויים בפרטים 

ו עילה  אשר ימסרו לקבלן הזוכה בביצוע העבודות, במועד ו/או לאחר מתן צו תחילת העבודה, לא יהו
בל ו/או בתקופת/ ירמחשינוי  היחידה/ות  עילה לתביעה   י  ו/או  וסוג    הביצוע  לתשלום  פרט    -מכל מין 

 עבור העבודה המבוצעת בפועל לפי המחירים המוסכמים בחוזה שיחתם. 
בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי  העירייה רשאית,   3.3

ויובאו, בכתב, לידיעתם של    הליךהי  הוו חלק בלתי נפרד מתנאי  ר,ם, כאמווהתיקוני. השינויים  הליךה
 נמסרו על ידם. דואר רשום ו/או בפקסימיליה לפי הכתובות שכל המשתתפים ב

 
קוסטי  א  טיח לביצוע עבודות התזת  "   -  103/2021  'מס  זוטאמכרז  את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון " 4

לצורך בחט"ב  ספורט  ה  באולם  ספורט באוקה  אקוסטישיפור  ידנילם  למסור  יש  ולהכנ"  לתיבת  ת  יס 
לאחר    ,נשר  20דרך השלום  (, ברחוב  הגב' אתי אדרי)אצל    נשרבבניין עירית    שונההרא אשר בקומה  ,  המכרזים

דא כי המעטפה תחתם על ידי מקבלה וכן יצוינו  ומועד קבלתה. יש לוו  שעת  ציוןב  שהוחתמה בחותמת נתקבל
 .  גבי המעטפהעל לה ה נתקבה שהמעטפ תאריך והשעה

  הצעות אשר תשלחנה בדואר  .0012:עד לשעה    7.4.21  סירה ידנית בלבד עד ליוםיש לבצע במאת המסירה  
 תתקבלנה. לא   -ד שעה זו א, עשהי ההעירייה, מכל סיבבמזכירות  ת ולא תוכנסנה לתיבת ההצעו 

 
העירייה,    בניין ניסה לת הכמרחבצא  יהסיור    16.3.21  -ה חמישי    סיור קבלנים באתר העבודה יתקיים ביום 5

 . 12:00בתאריך האמור בשעה   נשר 20דרך השלום שר ברחוב א
 

 תנאי להגשת הצעה בהליך זה. חובה ונים הינה סיור הקבלהשתתפות ב 6
 

ניתן להפנות   7 ותנאיו  זה  ו/או להליך  ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים  ו/או בקשות הבהרה  שאלות, הערות 
בלבד מהנד  בכתב  הפרויקט"מביר  הע  ס אל  "מנהל  )להלן:  לפקס:   ייל  למי  048299250(  יל  או 

alisa.b@nesher.muni.il    ת קבלת  . באחריות הפונה לוודא טלפוני12:00בשעה    21.3.21עד לא יאוחר מיום
בטלפון:   מנ  048299208הפקס  ידי  על  תימסרנה  הפרויתשובות  למשתתףהל  ותועברנה    קט  בכתב  הפונה 

 ים בהליך בצירוף עותק ממכתבו של המשתתף הפונה. תתפהמשל בכתב גם לשאר במקבי
 

 ( בפורמט שלהלן: wordיש להפנות את כל השאלות והבירורים בעניין מכרז זה בכתב בלבד ובקובץ וורד ) 8
 

mailto:alisa.b@nesher.muni.il
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 מס"ד

נספח  או ה המסמך

אליו מתייחסת  

 ההבהרה

 עמוד 

יף פרק וסע

 יים טרלבנ

 השאלה נוסח 

1    

 
 יל לא תיעננה כלל. לע  רמטבפושלא תתקבלנה שאלות הבהרה  9

 

 . 12:00שעה  25.3.21תשובות לשאלות ההבהרה תישלחנה עד לא יאוחר מיום   10
 

לשלוח   11 אפשרות  תינתן  לא  זה  מועד  בחלוף  לעיל.  הנקוב  למועד  עד  השאלות  כל  את  להגיש  יש  כי  מובהר 
 .שאלות הבהרה נוספות

 
לכל  התשובו 12 בכתבהשאת  יינתנו  בנו  לות  לכלויופצו  אחיד  המכרז.  שתתהמ  סח  חוברת  את  רכשו  אשר  פים 

יפורסמו באתר ולצרפם    ו/או  על מסמכי התשובות  לחתום  יהיה  מציע  כל  על  בעת הגשת ההצעה  העירייה. 
  ות מסמכי עה. לאחר הגשת ההצעות העירייה תתייחס למסמכי ההצעה לרבלהצעתו, כחלק בלתי נפרד מההצ

י התשובות בפועל, ולא תישמע כל טענה  סמכת מה לא קיבל אכמסמך אחד, גם אם מגיש ההצע התשובות  
 סותרת בעניין זה. 

 
  העירייה אינה אחראית לכל הפירושים ו/או ההסברים שיינתנו בעל פה למשתתפים במכרז ואלו כאמור אינם 13

 מחייבים את העירייה. 
 

ש 14 לתשובות  אחראית  איננה  ו/תימסרנה  העירייה  פה  בעירבעל  אחר  גורם  כל  ידי  על  מאו  למעט    נהל ייה, 
 רויקט והן לא יחייבוה. הפ

 
עלול   15 וצירופה למסמכי ההליך  תידון  לא  לעיל  האמור  ו/או בקשת הבהרה שתוגש לאחר המועד  הסתייגות 

 להביא לפסילת ההצעה. 
 

יע 16 שלא  להוראומשתתף  בהתאם  להבהרה  בקשותיו  ו/או  הסתייגויותיו  את  י ביר  לעיל  מנוע  ת  לטעון  היה 
 שגיאות או אי התאמות וכיו"ב טענות. ת, ויואו אי בהיר  טענות בדבר אי סבירות

 
 

   נאים להשתתפות בהליךת .ב
 

או תאגידים הרשומים כדין בישראל  , שותפויות רשומות  בהליך זה רשאים להשתתף יחידים תושבי ישראל 17
האחר"המשתתף")להלן:   כמועד  הקבוע  במועד  העומדים,  להגשת(  ל  ון  התנאים    בכלהליך  ההצעות 

 הלן: טים להמפור

בעל    1968-ום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"טקבלן  רשום לפי חוק ריש היות  ל   תףתעל המש 17.1
 .םאו קבלן בעל ניסיון מוכח בתחו בניה – 134או ב 131או א'  100בענף   1סיווג ג' 

קודם,   17.2 ניסיון  בעל  להיות  המשתתף  ראשיעל  ב כקבלן  שיפוץ  שללפחות    עבודות  2-,    בהיקף   עבודות 
 האחרונות.    השנים 3במהלך  ,ויקטרפכל ₪ בתוספת מע"מ לפחות ל  200,000-מ לא יפחת כספי ש

גופים ציבוריים, התשל"ו2מי שמתקיים בו תנאי סעיף  על המשתתף להיות   17.3   1976-ב' לחוק עסקאות 
 בדבר תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין. 

 . ירייהאו חבר מועצת הע/עובד ובה לדר קר ת נעלהיותתף  על המש 17.4

בין בשכר ובין כקבלני משנה, אשר יבצעו   מטעמו, ף ו/או על העובדים אשר יועסקותמשתעל ה 17.5
דתם כולה או חלקה במוסד החינוך, להיות כשירים לעבודה במוסדות חינוך בהתאם להוראות  עבו

לא יועסק אדם כלשהו   .2001-שס"אוימים, תהחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מס
אלא לאחר שניתן לגביו  "אישור משטרה"  ירותים בתחום מוסד החינוך, הש צועי הזוכה בביעל יד 

בתקנות למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירותים ונח זה כהגדרתו של מ
 (.נות""התק)להלן בפרק זה:  2003-לקטינים )אישור המשטרה(, תשס"ג

  על הודעה ימי עסקים מיום שקיבל  ה(מיש)ח 5-אוחר מידי העירייה לא יכה יעביר ל שתתף הזומה
מהעובדים שעתידים להיות מועסקים על ידו   כל אחדזכייתו בהליך, אשור משטרה, לגביו ולגבי 

 במסגרת ביצוע השירותים בתחום מוסד החינוך. 
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ה 18.1 18 אחת.  משפטית  ישות  ידי  על  תוגש  שתוגשההצעה  יו  צעה  שם  אחת  על  משפטית  מישות  לא    –תר 

 ידון. ת

 ו על שם המשתתף בלבד.ים המצורפים למסמכי ההליך יהי כמסמכל ה 18.2
 

 ההצעה .ג
 

ליתן   119. 19 המשתתף  מעל    והצעת על  הנחה  הכמויותכאחוז  ה'  כתב  כנספח  המצורף    ולהעביר  )האומדן( 
   מע"מ כדין.  לפני)אם ניתנה( רק את סיכום הצעתו, לאחר הנחה    -הצעת הקבלן   - 'בלמסמך 

טמק  בכל 19.2 של  המח בהעתקעות  רה  או  ת  הסופי  הכיר  דהייבחישוב  בנוללי,  הכמות חיש,  מכפלת    וב 
עה בכתב הכמויות, בהפחתת  המחיר הקובע הוא מחיר היחידה כפול הכמות המופי   –ה  במחיר היחיד

 ההנחה שנקבעה על ידי הקבלן, ככל שנקבעה הנחה כללית כזו. 

יראה הדבר כאילו    –ויות  בכתב הכמ   יפים כלשהםיין מחיר לגבי סעיף או סע שתתף לא צ במקרה והמ 19.3
להענימוכ הוא  אן  הק  תמורת  ללא  סעיף  באותו  אי  המפורט  בגין  טענה  כל  תעמוד  לא  ולמשתתף   ,

 גין המפורט באותו סעיף, גם אם ישונו הכמויות המצוינות לצידו. תשלום תמורה ב

 

לסך כל    ספת כאמורהנחה או תומשתתף  ה תינתן באחוזים בלבד. נתן הכל הנחה או תוספת במחיר ההצע 20
 בסעיפי כתב הכמויות. י היחידה שים לכל אחד ממחירחוז בא ה או התוספתתחושב ההנח  –הצעתו 

 
 :תאם להוראות שלהלןהמשתתף בהבמילוי הצעתו יפעל  21

 ירשמו כשהם לא כוללים מע"מ.   הכמויותעל גבי כתב  המחירים 21.1

כניים בלבד  ים הטהמפרט ט  מעל  ,או בעט  בהדפסה  ואשר ימולא   ים עותקשני  בוגש  הצעת המשתתף ת 21.2
 . י המציעחתום על יד לבד עותק אחד בבאשר יוגשו 

יח 21.3 תצהמשתתף  על  תנא היר  תום  של  קיומם  בדבר  עו"ד  ידי  על  סעיף  מאושר  המצורף    5.3י  בנוסח 
 למסמכי הליך זה. 2/'בכנספח 

קרבה 21.4 העדר  בדבר  הצהרה  על  יחתום  בנו  המשתתף  העירייה  מועצת  חבר  ו/או  המצורף  לעובד  סח 
 למסמכי הליך זה. 3ב'/כנספח 

 
משתתף כי קרא את מסמכי ההליך כולם, על  ווה אישור של הגשת ההצעה מהוה  ליךי ההעל מסמכהחתימה   22

 בות הסכם ההתקשרות והוא מסכים לתנאים המופיעים בהם. נספחיהם, לר

 

על   123. 23 לחתום  המשתתף  מעמו  כלעל  ה עמוד  מסמכי  ההתקשר,  הליךדי  חוזה  נספח  ותלרבות  ,  יועל 
 מו. ימת מורשי החתימה בשתו ובחת בחותמ

 המלא ויצרף את חותמתו.  חיד יחתום הוא תוך ציון שמוף ישתתהיה המ 23.2

המשתתף   23.3 חותמת  כל    על  מויחת  תאגיד היה  בצירוף  התאגיד  בשם  החתימה  מורשי  ההליך  מסמכי 
 התאגיד.  

ו של  פיע בסיומבנוסח המו  ם התאגידהתאגיד על זכות החתימה בש  המשתתף יצרף הצהרה של עו"ד
 של התאגיד. ומורישף הוכחה על מסמך הצעת המשתתף ויצר 

חב שהינו  המרה  משתתף  בעלי  את  המפרט  החברות  מרשם  עדכני  תדפיס  השותפים  יצרף  או  ניות 
 בתאגיד.

 רש שם. על המשתתף לציין בסיומו של טופס הצעת המשתתף את כתובתו ופרטיו כנד 23.4

 

מילוי 24 הטעון  מקום  השלמת  ה   אי  ו/אויךלהבמסמכי  שי  ,  תוספת  כל  ו/או  והערו/או    מחיקהו/או  נוי  או  /ה 
ין במכתב לוואי או בכל דרך  , בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים וב הליךה שיעשו במסמכי  ות  הסתייג
עה הכוללת אותם וזאת פי שיקול  לא יהיו קבילים והעירייה רשאית להתעלם מהם או לפסול את ההצאחרת  
   העירייה. הבלעדי של  דעתה

 
 . בדבל מטבע ישראליהצעת המשתתף תוגש ב 25.1 25

 . י ההליךבמסמכבהתאם לאמור ביצוע העבודות ההוצאות הדרושות להצעת המשתתף תכלול את כל  25.2
 

עה ותנאיה.  העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצ 26
 בהליך.  רות שיוגשו על ידי המשתתפיםהצעות האחלאומדן ול  סבירות ההצעה תבחן ביחס
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  הצעתו המשתתף לצרף ל  ההליך, לרבות כתבי כמויות מלאים, עללכל הנספחים המצורפים למסמכי    ףוסבנ 27
 גם את המסמכים המפורטים להלן:  

, על  1976-עסקאות גופים ציבוריים,  תשל"ו  אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק 27.1
 המשתתף.שם 

 המשתתף. שור על ניכוי במקור, על שםיא 27.2

 .  בניה – 134או ב  131או א'  100בענף  1סיווג ג' קבלן רשום בתוקף  ןיורש 27.3

כדר 27.4 קודם  ניסיון  המוכיחות  סעיהמלצות  המצורף  לעיל  5.2ף  ישת  הממליצים  טופס  גבי  על  כנספח  , 
 ה. למסמכי ההצע 1/'ב

  נשר יית  עיר של    103/2021  מכרז זוטאבתף  יזכה המשתל כי היה ואישור בכתב של חברת ביטוח בישרא 27.5
להסכם ההתקשרות    5/'ספח גנבא מוכנה לבטח את המשתתף בכל פוליסות הביטוח כמפורט  הי  תהא

 טים באותו אישור.  ובהתאם לתנאים המפור
יטוחים  , נוסח אישור הב לק בלתי נפרד ממנוחכ האישור יהא חתום על ידי חברת הביטוח ויצורף אליו, 

 להסכם ההתקשרות. 5/'פח גסנ –
 תום על ידי חברת הביטוח. הביטוחים עצמו חפח נס  תיתן לצרף אלחילופין נ 

במדויק ללא    5/'בנספח גח הנדרש  ת כי על אישור הביטוחים להיות בנוסק מובהר בזא למען הסר ספ
 הסתייגות ביטוחית"(. " )להלן:כל הסתייגות, שינוי, או תיקון 

לה המבקש  באישומציע  הביטוחיכניס  סוגר  מכל  ביטוחית  הסתייגות  גות  תייבהסיפנה  שהוא    ם 
 ט את מהותה והנוסח החדש המבוקש על ידו.לעיל ויפר 4.2כתובה, בהתאם למנגנון הקבוע בסעיף 

הסתייגות   לעיל תותר.  4.2ייגות ביטוחית שאושרה בכתב בתשובת העירייה כקבוע בסעיף  רק הסת
 אחרת תביא לפסילת ההצעה.

ידיתצהיר מאו 27.6 על  בדבר קיומם ש  שר  בנוסח המצורף    להציע הצעות  מנהלהז   5.3  עיף ל תנאי סעו"ד 
 למסמכי הליך זה. 2/'בכנספח 

ו/או  27.7 לעובד  קרבה  נעדר  המשתתף  היות  אודות  המצורף    הצהרה  בנוסח  מועצה  ב'/ לחבר    3כנספח 
 .למסמכי הליך זה

שם החברות  עדכני מרותדפיס    ןבישראל כדיאישור על היותו תאגיד הרשום    -גיד  תתף שהינו תאלמש 27.8
 לעיל.   11.3שותפים בתאגיד, כדרישת סעיף ו הת א בעלי המניו המפרט את

 על ידי המשתתף. מכרז זוטאמסמכי העל רכישת   בלה המעידהק 27.9

תשוב 27.10 כאלה  כל  שתהיינה  ככל  ההבהרה,  לבקשות  ו/או  להסתייגויות  העירייה  ידי    –ות  על  חתומות 
 המשתתף.

שהו 27.11 יד תיקונים  על  העירייהכנסו  ה   י  זוטאבמסמכי  שהמכרז  ככל  כא,   –תתף  המשאל  לה  ועברו 
 חתומים על ידי המשתתף. 

 המשתתף.  חתום על ידי  -סיכום סיור קבלנים  27.12

 להלן.  18ערבות משתתף כדרישת סעיף  27.13

חתום על    5נספח ב'/  –ן  להל  21  שתתף המבקש ליהנות מהעדפת משתתף מקומי, כמוסבר בסעיף למ 27.14
 נדרשות בו. האסמכתאות ה

 
 יו ולפי הסדר הרשום לעיל. יחדים כשהם מאוגד ים הנדרשים יש להגישת המסמכהערה: א

 
שתתף, אשר  תחולנה על המבהליך  כות בהכנת ההצעה ובהשתתפות  כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרו 28

 הוא ומכל טעם שהוא. לא יהא זכאי להחזרן ו/או לשיפוי בגינן בכל מקרה ש
 

אחרון להגשת  העד המויום מ 90של ועד לתקופה ים מכרזלתיבת ה עד הכנסתהקף החל ממוההצעה תהא בתו 29
 ההצעות בהליך זה. 

 

שהוצאה על ידי    (,ש"ח  ארבעת אלפים ₪ )  4000ית, אוטונומית, על סך  להצעת המשתתף תצורף ערבות בנקא 30
 .(ף"ות המשתתרב"ע)להלן:  7.7.21 בתוקף עד ליוםבנק בישראל, לבקשת המשתתף לפקודת העירייה 

הצעה אליה לא תצורף זה.  הליך  למסמכי    4/'ב  ספחרבות המצורף כנלהיות בנוסח העהמשתתף    רבותעל ע
 לא תידון.  4ב'/ע בנספח וח המדויק הקבוסבנערבות 

בויותיו על  יילגביה כל אימת שהמשתתף לא יעמוד בהתח   המשתתף  להגיש את ערבותהעירייה תהא רשאית  
 .  הליךפי תנאי ה 
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 עה על הזוכהדצעות והובחינת הה .ד
 

ר  אחל  הבלעדי לדרוש מכל אחד מהמשתתפים,לפי שיקול דעתה    כותהז  צמה את שומרת לעהעירייה   31.1 31
כל    רז זוטא מכאם לדרישות התקן בהתו/או ל  , להשליםמכרז זוטאת לן להגשת ההצעוו המועד האחר

מהמסמכים אישור  ו/או  המש  מסמך  נדרש  אותם  האישורים  להצע  תתףו/או  ה   תו,לצרף  יתר,  בין 
 .אמכרז זוט ף של הצורך עמידתו בתנאי הסל

צוב  ק, תוך הזמן היםורדרישה כאמור, היה ותינתן, תאפשר תיקון ו/או השלמת המסמכים ו/או האיש 
 אך לא מעבר לכך. שיקבע בה,

 ול על מסמך ערבות המשתתף. לא יח  1ס"ק  31.2

 

 שהיא כזוכה.  ו כל הצעהה ביותר, איבת לקבוע את ההצעה הזולה מתחי יי אין העיר 32.1 32

ביצעו בעבר עבודתם שלא לשביעות רצונה,  משתתפים אשר    של  עותלדחות הצ  רשאית תהא    העירייה 32.2
 י שיקול דעתה.נם מספיקים לפ ישכישוריהם א עתלדו/או שנוכחה 

מחירה לעומת מהות ההצעה    תנא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחיהעירייה רשאית ל 32.3
 תתפים בהליך. המשדי ות שיוגשו על ין ביחס לאומדן ולהצעות האחרההצעה תבחה. סבירות ותנאי 

 העירייה תהא רשאית לפצל את הזכייה בין מספר זוכים.  32.4

 תה הבלעדי. בהתאם לשיקול דעלחלוטין  מפרטהל חלק מסעיפי ט ייה רשאית לבירהע 32.5
לאחר השמטת הזוכה תקבע  העירייה  ההצעה  נשוא  מיט מההתקשלהש  הסעיפים אותם תחליט  רות 

 הליך זה. 
י בגין הפעלת העירייה זכות  שה לתשלום נוסף ו/או לפיצודריאו  ה ו/או זכות ו/לזוכה לא תהא תביע 32.6

 עיף זה.   ס  פימזכויותיה ל

 

להלן:ע 33.1 33 כמפורט  מקומי  למשתתף  תינתן  המשתתף   דיפות  מהצעת  נמוכה  תהא  הזולה  וההצעה    היה 
כי   יתרייה רשאתהא העי  4%המקומי בשיעור של עד   ה  לקבוע  צעה  ההצעת המשתתף המקומי, היא 

והז  השירווז  וכההזולה  את  לספק  או  העבודה  את  לבצע  יסכים  המקומי  שהמשתתף  בתנאי    ת את 
הזומחב ההצעה  והמשתתליר  היה  הה.  את  להוזיל  יסכים  לא  המקומי  תחשב  ף  לעיל,  כאמור  צעתו 

 הזוכה בהליך.   הההצעה הזולה  כהצע

 ן:  להלד  מן התנאים ש מי שהתקיים בו אחהינו ל, עיל 21.1יף לעניין סע  "משתתף  מקומי"  33.2

  םעסק פעיל ומשל  רשנאו מי שמנהל בעיר    נשרבאם אותו יחיד הינו תושב העיר    –"ביחיד"   33.2.1
עס בגין   מקום  או  לעיריי  אלה  ו קדירתו  שמועסקים  מעובדי  30%ולפחות    ה ארנונה  )ככל  ו 
 תושבי העיר. ( הינם םיעובד

משרד  –"  תאגיד"ב 33.2.2 התאגי  ו באם  בד  של  ב  נשר עיר  הוא  משלם  זהוהוא  משרד  ה  נונאר  גין 
 הם תושבי העיר.  תאגידמעובדי ה 30%ולפחות עירייה  ל

ף מקומי" לצרף למסמכי ההליך את המסמכים  תתשמות מהעדפת "הנ ליעל משתתף המבקש   33.2.3
 י הליך זה. כמסלמ 5ב'/בנוסח ההצהרה המצורף כנספח דרשים הנ

 

תימסל 34 בהליך  הוזוכה  כך  על  בפקסיר  ודעה  לכת או  /מיליה  שישלח  על  במכתב  שנמסרה  סמכי  במ  ידוובת 
 ההליך. 

 

בכתב. 35 הודעה  כך  על  יקבל  תתקבל  לא  שהצעתו  לישהמת  ערבו  משתתף  תושב  שלא  דתתף  משתתף  זכה  י 
 יום בו יוחלט סופית על הזוכה בהליך. יום מה 30-בהליך לא יאוחר מ

 

 יות הזוכהובימחו .ה
 

יהא 36.1 36 הזוכה  לע   על  תולהמציא  אודו  5ך  ירייה,  ההודעה  מקבלת  זכי ימים  חתקיעו  6יתו,  ת  תומים  ם 
 .כמסמך ג'זה  יךהל בחתימות מקוריות ומאושרים כנדרש של הסכם ההתקשרות המצורף ל

",  טרהשמאישור ימים מקבלת ההודעה אודות זכייתו, "  5על הזוכה יהא להמציא לעירייה, תוך   36.2
  וקהח קתם לפיעה להעס אין מנימועסקים על ידו, כי ים להיות בדים העתיד לגביו ולגבי כל אחד מהעו

 .2001 –ימים, התשס"א למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסו

להמ  לע 36.3 יהא  אישצהזוכה  לעירייה  היא  בנוסח  ביטוחים,  קיום  על  לחוזה   5ג'/כנספח  מצורף  ור 
ימים מהמועד בו    5  מו, תוךביטוח מטע  על ידי חברתבחתימות מקוריות  ם  ות , כשהוא חההתקשרות
 על זכייתו.   קיבל הודעה
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,  הם לבניימחיריה   דדצמודה למ  ("ערבות הביצוע"כה יהא להגיש לעירייה ערבות ביצוע )להלן:  וזה  על 36.4
ח  ס ובנמערך חוזה ההתקשרות עמו )כולל מע"מ(    10%בשעור  להבטחת קיום תנאי חוזה ההתקשרות,  

ההת  1ג'/כנספח  המצורף   ביצוע  90עד  פה  שתוק  קשרותלחוזה  לתום  שנקבע  מהיום  העבודות    יום 
 ימים מיום שיודע לו על זכייתו.  5  תוךוזאת 

 רף להצעתו.ציבות המשתתף, שר וחזר לזוכה עת יהעם מסירת ערבות הביצוע לידי העירי
 

ב .  םימי  60בתוך  ים  י סלעליו  יהא  ו   מיד עם החתימה על הסכם זה יחל עבודתו  הזוכה   37 יצוע  ארכה לתקופת 
 . הייר לעיכתב לאחר פניית הזוכה ברק   תתאפשרות העבוד

 

 להלן:  כמפורט  נשרעל המשתתף הזוכה ליתן העדפה בביצוע העבודות לתושבי  38.1 38

 . נשרהעיר   עסקו בביצוע העבודות יהיו, ככל הניתן, תושביבדים שיו ומהע 30% 38.1.1

 . נשרי העיר ל הניתן, תושבי הזוכה יהיו, ככדימקבלני המשנה המועסקים על   30% 38.1.2
 של קבלני משנה לאישור העירייה.מה רשי זוכהיש הסכם עם הזוכה יג תימת ההעובר לח 

הניתן, מתושבי העיר  ת ירכשו, ככל  וביצוע העבוד   שםל  מהחומרים שירכשו על ידי הזוכה  30% 38.1.3
 .נשר

 אים שלהלן: התנ ןאחד מ"תושב העיר" הינו מי שמתקיימים בו  הלעניין סעיף ז  38.2

יל ומשלם  פע   עסק   נשר  בעיראו מי שמנהל    נשרהעיר    הינו תושבאותו יחיד  באם    –"ביחיד"   38.2.1
עס בגין   מקום  או  לעירייה   אלה  ו קדירתו  שמדיעובמ  30%ולפחות    ארנונה  )ככל  עסקים  וו 
 תושבי העיר. ים( הינם עובד

משרד  –"  תאגיד"ב 38.2.2 התאגיד  באם  של  בו  בגין    נשר עיר  הוא  משלם  ארנונה  שמוהוא  זה  רד 
 שבי העיר. תו הם תאגידהמעובדי  30%ולפחות עירייה  ל

 

את  תחייבבה  מודיע  לא ש  תףשתמ 39.1 39 לאלתר  לבטל  רשאית  העירייה  תהא  ההליך,  מסמכי  פי  על  ויותיו 
 תב. ככייתו בהודעה בז

ערבות הבנקאית  ה רשאית העירייה להגיש את    מכל סיבה שהיא הקשורה בזוכה  הליך בוטלה הזכייה ב 39.2
ת  ה אצו יפכייתשבוטלה ז  ל ידה והמשתתףקבע עשיי  למי  עבודותמסור את ביצוע הלדה לגביה וכן  יבש
 עירייה על כל הפסד שיגרם לה בגין כך. ה

 

 מסמכי ההליך  .ו
 

ות לעירייה  גשת הצעוקניינה הבלעדי, והם נמסרים למציעים למטרת הה  העיריי  רכוש  םהינהליך  מסמכי ה 40
לבמסגרת ההליך בלבד   כל  םהר רשות לעשות בלכל אדם אח   ו/או  משתתףואין    שימוש  , מלבדשהושימוש 

   ך.הליהגרת  במס לצורך הגשת הצעה
 גשת הצעתו.  לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת ההליך מקבל מסמכי ה

 
 
 
 
 
 
 

  _________________________ 
 נשר עיריית        



 
 

 
 103/2021 מכרז זוטא 

 אקוסטי באולם ספורט בחט"ב לצורך שיפור האקוסטיקה באולם ספורט  טיחעבודות התזת 
 

 ' במסמך 
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 ף תתמשעת הצה
 

 
 דלקמן: בזה כ יםבם, ומתחייי מ , מסכייםמצהיר  _______________ _ הח"מ________________ ת.ז/ח.פ.  ואנ
 
עיריית    103/2021  מס'  זוטא  רזמכ  י מסמכ כל    בעיון את  נוקרא 1 ל"המזמין")להלן:    נשרשל  עבודות  ביצוע  ( 

ספ  טיחהתזת   באולם  האקוסטיקה  שיפור  לצורך  בחט"ב  ספורט  באולם   ( "עבודות"ה)להלן:    ורטאקוסטי 
וה  מטה  ע  םי עתידיהמפורטים  הסכם  להוות  יחד  מסכולם  כל  ונל  המצ"ב  ספחמכיו  "מסמכי  :  להלן)יו 

מתחייבים  נכתו  את  ו הבנ  (,"ההצעה ואנו  עמנובמידה    –ם  בהסכם  להתקשר  יבחר  את    –  והמזמין  לבצע 
 . עבודתנו בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם

 
 ה להציע הצעת מחיר מנזה -מסמך א' 

 : משתתף על נספחיה הצעת - 'במסמך 
  טופס מילוי ממליצים.  – 1ב'/ חנספ

 ;ים ציבורייםגופ קאותק עס לחו 'ב2ר קיום הוראות סע'  בהצהרה בד  - 2פח ב'/סנ
 ; הצהרה בדבר קירבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה  - 3נספח ב'/
 ף(. תאית )ערבות משתנוסח ערבות בנק   - 4נספח ב'/
 הצהרת משתתף מקומי  – 5נספח ב'/

 יו:  על נספח   ע"י הקבלן  העבודותצוע יבוזה לתנאי ח  -' גמסמך 
 וע( ביצ ח ערבות בנקאית )ערבות ס נו  - 1ג'/נספח 
 נוסח ערבות בנקאית )ערבות בדק(  -א'  1ג'/ נספח

 תעודת השלמה   - 2נספח ג'/
 כתב ויתור  - 3נספח ג'/
 דק ות הבתקופ   - 4נספח ג'/

 שור ביטוחים אי  - 5/'נספח ג 
 .)לא מצורף( הספר הכחול"" –  ניןהמפרט הכללי לעבודות ב - 'דמסמך 
 . )אומדן( כמויות יכתב - 'המסמך 

 דו"ח הנחיות יועץ אקוסטי    -מסמך ו' 
 
 

 הננו מצהירים, מסכימים ומתחייבים: 2
 

 לקבל על עצמנו את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במסמכי ההליך ללא כל הסתייגות.  2.1
  ינו כאמור מבוססת על בדיקות  -ף  רובשיעור הנחה של ____________% מהאומדן המצ כי הצעתנו   2.2

דלעיל ועל כן נהיה מנועים מלהציג כל תביעות או דרישות שתתבססנה על כל טענות של אי    1בסעיף  
תנאי ההליך או איזה מקרב מסמכי ההליך  יד וגם/או אי הבנה של  כל  יעה  על  ואנו מוותרים מראש 

 הטענות מסוג זה. 
רותים נשוא  ביצוע השיהידע לשם המקצועיים, הניסיון, ו כי ברשותנו האמצעים הכלכליים, הכישורים 2.3

 ההליך. 
 כי הצעה זאת מוגשת בתום לב וללא כל קנוניה, קשר או הסכם עם כל משתתף אחר בהליך זה.  2.4

ההליך   2.5 מסמכי  ובכל  ובנספחיו  בהסכם  הכלליים,  בתנאים  המפורטות  ההוראות  כל  אחר  מילאנו  כי 
 האחרים. 

 

 וכן את המסמכים שלהלן:  דינויתומים על  הצעה כשהם חכי ה מסמ כל תזה אנו מצרפים לטופס הצעה א 3

, על  1976-יבוריים,  תשל"וצעסקאות גופים    אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק 3.1
 שם המשתתף.

 . מנועל ש  במקור, אישור על ניכוי 3.2

ג'  רשיון קבלן רשום בתוקף   3.3 וכח  על ניסיון מלן בו קבא   היבנ   –  134ב  או  131או א'    100בענף    1סיווג 
 . בתחום
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סעיה 3.4 כדרישת  קודם  ניסיון  המוכיחות  מילוי  ל   5.2ף  מלצות  טופס  גבי  על  הצעות,  להציע  הזמנה 
 . מכרז זוטאלמסמכי ה 1/ 'בממליצים המצורף כנספח 

היא 3.5 ביטוחים  סעיף    במדויקומד  עשור  כ  15.5בדרישות  הצעות,  להציע  חשהולהזמנה  ידי  תא  על  ום 
 בישראל. טין  מונית ל עוח בחברת ביט

ידאושר  מיר  תצה 3.6 בדבר קיומם של תנאי סעיף על  עו"ד  להציע הצעות  5.3  י  בנוסח המצורף    להזמנה 
 למסמכי הליך זה. 2/'בכנספח 

קר 3.7 נעדר  המשתתף  היות  אודות  ו/או  הצהרה  לעובד  בנוסחלבה  מועצה  ב'/ המצורף    חבר    3כנספח 
 .למסמכי הליך זה

עלאישו  -שהינו תאגיד    תתףלמש 3.8 תוי ה  ר  בישרהרשו   אגידתו  כם  סעיף  דר כ  דיןאל  למסמך    11.3ישת 
 ההזמנה להציע הצעת מחיר. 

 על ידנו.  מכרז זוטאקבלה המעידה על רכישת מסמכי ה 3.9

 חתומות על ידנו.  –כאלה  והבהרה, ככל שהי להסתייגויות ו/או לבקשות ה מזמיןכל תשובות ה 3.10

 ו.  דנל יחתומים ע  -כאלה אלינו  רו הועבש לכ, כאמכרז זוטהמכי במס ןמימזתיקונים שהוכנסו על ידי ה 3.11

 חתום על ידנו.   -סיכום סיור קבלנים  3.12

סך   3.13 על  משתתף  )  4000ערבות  אלפים₪  ב'/   (,ש"ח  ארבעת  כנספח  שצורף  ה  4בנוסח  מכרז  למסמכי 
 . זוטא

 שות בו. נדרה ותחתום על האסמכתא 5נספח ב'/ –תף מקומי תשתתף המבקש ליהנות מהעדפת משמל 3.14
 ום לעיל. דר הרשולפי הסיחדיו   יםגדכשהם מאו גשיםם מושירדם הנכל המסמכי

 

המזמין שומר לעצמו הזכות,  כי  , וההצעהאין הרשימה דלעיל מהווה רשימה סגורה של מסמכי  ידוע לנו כי   4
ה דעתו  שיקול  להוסיף מסמכיםלפי  והבלעדי,  למסמכ  מוחלט  הנוספים  המ  הצעה י  לשנות את  ם  כיסמו/או 

 קיימים. ה

 

ם, הכמויות, התנאים והפרטים האחרים  התיאוריאת כל  וללים  ה כ הצעמסמכי ה  ו כידעתנ ת  חנ ו לההוברר לנ  5
 הדרושים על מנת להגיש את הצעתנו זו ולבצע את כל העבודות המתוארות בה. 

 
תי נפרד  בל לקכח ואנו רואים אותו  ,ן )"האוגדן הכחול"(י המפרט הכללי לעבודות בנ',  דך מסמנמצא ברשותנו  6

 פורטות בו. דרישות המאם לבהת ותבודם לבצע את העיבי תחי מו  ,ועה זממסמכי הצ

 

ביקרנו במקום המיועד לביצוע העבודה, למדנו להכיר את התנאים השוררים  ל 7.1 7 זו  פני הגשת הצעתנו 
מעליו דרכובסביב   מתחתיו  ,בו,  את  היטב  בדקנו  הק   י תו,  המבנים  אליו,  והפעילות הגישה    יימים 

   .ותעבודע היצו ע על בשויים להשפים העורמיגהו  נאיםת בהם, וכל יתר הת נהלמתה

לנו כי עלינו לדאוג בעצמנו ועל חשבוננו לקבלת כל האישורים מכל הרשויות המוסמכות לביצוע    דועי 7.1
חברות הכבלים, רשות העתיקות    בודה מחברת חשמל לישראל, בזק,העבודות, כגון: אישורי חפירה וע

 השונות.מזמין  ת הלקומח מ ו', וכןוכ

 

 רים אשר ביקשנו לדעת.את כל ההסבים יתר הגורמהמזמין ומכל   גימנצי  ונ לקיב 8

 

ש 9 בחשבון  לאחר  זולקחנו  הצעתנו  במתן  לעיל  האמור  כל  בהתאם  ,  את  העבודה  את  לבצע  מתחייבים  הננו 
 להלן: ורטפ כמם מיסכו סמכי הצעה זו תמורתלדרישות מ

בשיעור הנחה    :ם ספורטבאול   סטיקהוקאור הלצורך שיפספורט בחט"ב    אקוסטי באולם  טיחעבודות התזת  
המצורף   מהאומדן   %____________ הינה  -של  הנ"ל  הכמויות   המפורטים  םמחיריהלפי    הצעתנו    בכתב 

 ולאחר כל ההנחות או התוספות הכלולות בהצעתנו. המצורף כנספח ה'  
 
קבועיהי  בכתב הכמויות  היחידהמחירי   10 ולומוסכמים מרא  םנם  יש  כבעו  שתנא  בשל  גותיד  סיב  םרל  ה,  או 

המחלרב ובמדדי  חוץ  מטבעות  של  החליפין  בשערי  שינויים  חומרים,  ות  במחירי  שינויים  השונים,  ירים 
 מלאכות ושכר, שינויים בשיעורי הריבית, הטלת מסים, היטלים, מכסים וכיו"ב.  
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ל  11 י  יד   על  ע שיקבך  בתארי, או  מיןהמז  ימת ההסכם עם תחמיד עם    ותבוד התחיל בביצוע העהננו מתחייבים 
 . (""תאריך התחלת העבודה :ין בצו התחלת העבודה )להלןהמזמ

 

תוך שילוב, תאום ושיתוף פעולה מלא עם המזמין ועם כל יתר הגורמים    ותלבצע את העבודו מתחייבים  הננ  12
ם  יהזמנ  לוח אם ל ם אחרים, ובהתיין וקבלנהמפקח, עובדי המזמ ל,  המנההנוגעים בדבר, לרבות המתכננים,  

מיום    עבודה  ימי  30  תוךת לשביעות רצונו המלאה של המזמין  ועבודהים את  ולהשל  מזמין,ה  יל יד שייקבע ע
 ;(ע"ביצוה"תקופת להלן: ) קבלת צו התחלת העבודה 
לשלם    -דין    כלנוסף לאחריותנו לפי    -הנ"ל, הננו מתחייבים    התוך התקופ  העבודותאם לא נשלים את ביצוע  

שיבשכום  זמין סלמ החוזיתכל    מסך  ז(חוא ה  יתמחצ)  0.5%ל  עור  לפי  ,  )כולל מע"מ(  התמורה  כפי שתקבע 
כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש על כל יום איחור בהשלמת    איחור   יוםבוצעו בפועל בגין כל  העבודות שי

 . סכום זה יהיה צמוד למדד הבניה. ותהעבוד
 

בזאת כי אין  הירים  אנו מצו  , ודותמן העב   חלק   ביצועעל  רות  את הזכות להו  וומר לעצמידוע לנו כי המזמין ש  13
 ך. ולא תהיה לנו כל טענה או דרישה בקשר לכ

 

 ננו מצהירים ומאשרים בזה כי: ה 14

הנא 14.1 הידע,  בעלי  הכלולות  ינו  העבודות  כל  את  לבצע  מנת  על  הדרושים  והאמצעים  המומחיות  סיון, 
זובהצעתנ שב  .ו  )או  להברשותנו  ושכוחנו  במועדים  כל  ש והדר  יותבכמויג,  את   הכלים,  ,דהציוים( 
ולהשליםהמתקנ וכוח האדם הדרושים על מנת לבצע  בהתאם לדרישות    ות את העבוד  ים, החומרים 

לבצע   הבחינות  יתר  מכל  ומסוגלים  הנדרש,  הזמנים  ובלוח  ההצעה  במסמכי  המפורטים  ולתנאים 
 לן;ב ות על הקם וההתחייבויות המוטלולמלא את כל התנאי

והמחירים הכלולים בהצעתנו    ,תןבשלמו  ותהעבודביצוע    םשנו לש לדעת הדרו  את כללת  כול  הצעתנו זו 14.2
אחרות,  ה  אוכלליות  הכוללים את כל ההוצאות, המיוחדות,    -על ידינו בכתב הכמויות    זו כפי שנרשמו

העבוד  בביצוע  לדעתנו  הכרוכות  וסוג,  מין  לרותמכל  קבלני  בות,  והם  רווח  מלאהמת  מהווים,  ,  ורה 
עבלמשונת  הוג העב  רוה  הרישלד  תאםבה   ותודביצוע  ולהוראות של מסמכי  כל    הליך ות  מילוי  ועבור 

 פיהם. לינו ויות יתר התחייב 

 

)תשעים(    90קופה של  ועד לת  מזמין ממועד הגשתה ל  ו מסכימים כי הצעתנו תהיה בתוקף ותחייב אותנו אנ 15
  הפ וך תקנה במשולתק  שנותה, לבטלהוכי לא נוכל ל  ,ליך זהה להצעות  ה  להגשתשנקבע  מועד אחרון  היום מ
ר ו/או לא נקיים התחייבותנו זו, נפצה  הצעתנו זו. אם נפזמין טרם הודיע לנו כי החליט לקבל  אם המ  זו גם
  תנו זו,מסכום הצע  10%  -נזקים והוצאות שיגרמו לו בשל כך, בסכום השווה ל  בגיןימים את המזמין,    7תוך  

ו כל נזק נוסף העולה על  מאיתנ  עובלת  ןמזמיה  בזכותגרוע  ל  ימבל  וזאת  כים מראשרעים ומועכפיצויים קבו 
 סכום זה. 

 פיצויים אלה מתוך הערבות המצורפת להצעתנו, או בכל דרך אחרת.   המזמין רשאי לגבות לעצמו
 

 אם הצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים: 16

לע , כמפורם אליו ים המצורפועל כל המסמכי  המצ"ב  בנוסחו  הסכםהעל  העתקים    6-בלחתום   16.1   יל, ט 
 יתנו בהליך. ל זכילנו ע עדוד שי ממוע יםימ 5תוך 

כי אין מניעה   אישור משטרהודעה על זכייתנו בהליך, ימים מקבלת הה  5להמציא למזמין תוך  16.2
 .2001 –למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים, התשס"א להעסקתנו לפי החוק  

בידי המז  16.3 ה  ימים  5תוך  מין  להפקיד  זכיה עהודעמקבלת  תי מותנית  בלנקאית  ב   תערבו  בהליךיתנו  ל 
בשיעור    טובתול דעתו  מע"מ(  העבודות  מערך    10%ולהנחת  )כולל  בהסכם  קיום    -הקבוע  להבטחת 

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

למזמי 16.4 תוך  להמציא  ה  ימים  5ן  עלמקבלת  בהליך  הודעה  המיביטוחור  איש  זכייתנו  בנוסח    צורף ם 
 ישראלית. על ידי חברת ביטוח  בחתימות מקוריות לחוזה, כשהוא חתום 5/ג'ח ספכנ

עלהזמין   16.5 ולפעול  בטיחות  יועץ  או  בטיחות  ממונה  ע"י  שתוכן  בטיחות  לגרוע  תוכנית  מבלי  פיה.  ל 
 .בודהגהות בעני הבטיחות והלעבוד עפ"י די -ממחויבותנו זו 

החהנ י  פ"ע   נפעלולא  דה  יבמ הבממונ יות  על  הש  תטיחו ה  להבטחת    יפסקו  יןמזמל  עד  העבודות 
ודריש  הבטיחות. והגהות לאחר הזהרה בכתב והמתנה להסרת הסכנה  חריגה מנוהלים  ות הבטיחות 
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ק  ה נקבע תוך צפיית הנזש"ח לכל יום. מוצהר על ידנו כי פיצוי ז  500תחייבנו בפיצוי כספי מוסכם של  
   . כאמורוב מעיכ כתוצאה  מזמיןלהצפוי  

 

כי  םיצהיר הננו מ 17 אותנו  חמיום    בזה  היא תחייב  זו  כל מס  -תימתנו על הצעה  עם  כאילו היינו    -מכיה  יחד 
חתומים על הסכם, ואם נדרש ע"י המזמין להתחיל בביצוע העבודה לפני חתימת ההסכם, או אם נדרש לבצע  

  -מזמין  ה  ן לבי  בינינו   הסכםכלל    חתם שיי  מבלי  -המזמין    א על ידי סמך הזמנת עבודה שתוצאת העבודה על  
 על בהתאם לכל דרישותיה והוראותיה. ה הצעתנו זו על כל מסמכיה כאילו היתה הסכם חתום ונפתירא

 
 אנו מצהירים ומאשרים בזה כי: 18

וקניינו 18.1 המזמין  רכוש  הם  ההצעה  שמסמכי  לכך  מסכימים  ואנו  לנו  לנ  ידוע  נמסרו  והם  ו  הבלעדי 
  חייבים להשתמש בהםאנו מת שהי, וכל  אחרתטרה  ם מלשו  , ולאזו  עתנולמטרת הגשת הצ   בהשאלה

 . בלבד למטרה זו

לנו ואנו מס 18.2 כימים לכך שהמזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או איזה הצעה  ידוע 
מהעבוד חלק  רק  לביצוע  למסור  רשאי  והוא  לבצען,  ות שהיא,  לפצלן,  לשיעורי   או  מספר   ןאו    בין 

כל טענה    מוותרים בזאת עללט, ואנו  ו המוח ול דעת קיש לפי  , הכל  ביצועכלל ל  ןרסלמ  לא  מציעים, או
 בקשר לכך.

ל  18.3 להביא  ידוע  המזמין  זכאי  כלשהי  הצעה  לדחות  או  לקבל  אם  שבשיקוליו  לכך  מסכימים  ואנו  נו 
,  י שיקוליובכלשהם לגה רשאים לבקש הסברים  בעיניו, ואנו לא נהי  הבחשבון כל גורם ושיקול שירא

 ם.ות נגדון טענ עט לאו  מוריםאלים ההשיקועל רער לע

  המזמין דרישה או תביעה מכל סוג שהוא נגד    אנו מוותרים מראש ונהיה מנועים מלהעלות כל טענה, 18.4
ן אם  בקשר להצעתנו זו או בקשר להוצאות שהוצאו עבור הכנתה, בי  וו/או שליחי  ואו נגד מי מנציגי 

שר להליכי  ו בקו/א  ותדוב ת העין מסיריבענ  יקבלין מזמהשר לכל החלטה ש א, או בקתתקבל ובין אם ל
 הדיון בהצעות.

כי ההצעה הן "להצעת מחיר  מבמערכת התוכניות המהווה חלק ממס  ידוע לנו שהתוכניות המופיעות 18.5
 . ןבלבד" והמזמין אינו אחראי ואינו ערב לדיוק 

להתווסף    ותעשוי  יהםואל  לחול שינויים  םעשויי  הלימים לכך שבתוכניות א כמו כן ידוע לנו ואנו מסכ
ן או בא כוחו רשאים  הרה, הסברה והשלמה ו/או לרגל שינויים אשר המזמיך הבת לצורנוספו  תוי תוכנ

 להורות על ביצועם בתוקף ההסכם.
יות שעל הקבלן  בלבד ואין לראותן ככמו  ןאומדכידוע לנו שהכמויות המופיעות בכתב הכמויות ניתנו   18.6

ל התמעלבצע  יהי ששה.  לפילום  וא  עושבוצ  יותהכמו  ה  תלמעשה  ע"בקישר  המזמענה  ע"י  י  ו/או  ין 
ו/או   חישובי  המנהל  סמך  על  מטעמו  מדידות  המפקח  סמך  על  ו/או  הקבלן  ע"י  שיוגשו  כמויות 

 שתיעשינה בשטח, הכל לפי העניין ובהתאם לחוזה.

תב  כבב  הנקויחידה  מחיר ה   ינו לשינו א תוכר כל תביעה מצידידוע לנו כי לא תשולם לנו כל תוספת ול 18.7
בסע ותכמוי ה הכמואש  יפים,  בהם  ר  ולת  לחלוטין  שיבוטלו  או  שהוא,  אחוז  בכל  תקטן  או  א  תגדל 

 יבוצעו כלל על פי החלטת המזמין או המנהל. 

דעתו, ואנו  ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שהמזמין יהיה רשאי להורות בכל עת על כל שינוי, לפי שיקול   18.8
 הסכם. אי הף לתנכפוה, באם להוראות אלתלפעול בהמתחייבים 

כוללנ תעהצ  םא 18.9 באחוזים  ת  ו  שצוינה  כללית  של  -הנחה  הכולל  מהסך  ההנחה  לפני    תיחשב  ההצעה 
שצוינה   כללית  הנחה  כוללת  הצעתנו  אם  בהצעתנו.  וסעיף  סעיף  כל  על  יחול  ההנחה  ואחוז  הנחה 

ניתנה באחוזים מהסךתיחשב ההנחה כאיל  -סכום בלבד  ב ש   ו  ה   להכולל  לפני  והנחהההצעה  אחוז  , 
 עתנו. יף בהציף וסעסע  ל כליחול ע הנחה  

 

נו ובשם שותפינו )אם שמותיהם פורטו על ידנו( או בשם הצעתנו זו מוגשת אך ורק בשמ אנו מצהירים בזה   19
ש מטה  הרשום  באישור  )כמפורט  זו  הצעה  גבי  על  כדין  לחתום  רשאים  ושהננו  רו"ח  התאגיד,  או  עו"ד    -ל 

 .פות או תאגיד(ת רה של שובמק

 

  זה הינם בגירים שאין   מכרז זוטאודות נשוא  ידנו בביצוע העבקו על  ר יועסאש  בדים בים כי העויי מתח  נונה 20
  . 2001 –, התשס"א החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימיםמניעה להעסקתם לפי 



 
 

 
 103/2021 מכרז זוטא 

 אקוסטי באולם ספורט בחט"ב לצורך שיפור האקוסטיקה באולם ספורט  טיחעבודות התזת 
 

 ' במסמך 
 

 12 

לאחר  לא  , אזהך  יל י הלפ  וויבויותנ רת קיום מחידנו במסג  לא יועסק אדם כלשהו על  מכרז זוטאהיה ונזכה ב
מוסד המכוון  שטרה" כהגדרתו של מונח זה בתקנות למניעת העסקה של עברייני מין במור  אישיו "ב גשניתן ל

 .2003-למתן שירותים לקטינים )אישור המשטרה(, תשס"ג
  אמכרז זוטה על זכייתי בעממועד ההוד ימי עבודה    5להעביר לידי העירייה תוך  כאמור לעיל,  הננו מתחייבים  

 ים להיות מועסקים על ידנו בביצוע העבודות. ם שעתידדיד מהעובחאה לעניין כל  שטרר משוא ,זה
 

 . יחידבלשון רבים דינו כדין לשון יחיד במידה והמציע הוא  האמור והמוצהר לעיל  21
 

 __ ________תאריך:________________________ חתימת הקבלן וחותמתו: _________

 _______ __ ________ _____________________ _____ __ קבלן : _____________ה שם

 __________ __________מס' ת.ז./מספר תאגיד:______________________________

 _________________________________ _______כתובת הקבלן, כולל מיקוד:_______

 _ ______________________ ______________"ל: ________________________דוא

 ___________ ________ _מס' פקס: __________ _________של הקבלן : ____לפון ט' מס

 ___________________________ ____ ____ ___מספר עוסק מורשה : _____________

 _____ _________סווג כספי: ________________ ____ מס' רישום בפנקס הקבלנים: 

 

 
 "דאישור עו

 

_________ נא הח"מ   ש__________ __ ____י  חתימתו  התאגיד  ל_________עו"ד  כי  בזה    של ם  /מאשר 

 _______  _______ __  -ו ________________ ת.ז. ___________ __________

  , וכימסמכי התאגידעל פי    התאגידחייבת של  המופיעה דלעיל היא החתימה המ ת.ז. ___________________  

 עה זו בפני. פס הצעל טו מו /חתםהנ"ל  

 
               + חתימתו  "ד ה עוותמת  ח    ____           _____ ____ :ךתארי



 

 
 103/2021 מכרז זוטא 

 פורטלם סבאור האקוסטיקה ורך שיפולם ספורט בחט"ב לצבאואקוסטי   טיחעבודות התזת 
 1/'נספח ב

 

 13 

 
 _____ : ____תאריך                                        לכבוד 

 נשר עיריית 
 נשר , 20דרך השלום 

 
 א.ג.נ.,

 
 1לצה לקבלןטופס המהנדון: 

 
 ______ _____ _____ __ ___________________________ שם הפרויקט: ________________________

הפ יקט: ורמיקום 

__ _________________________________________________________________ 

 פרויקט: צר של התיאור ק

_________________________________________________________ ______________________

_ 

_____________________________ _______________________ ___ ___ _____ _______________ _

_ 

 ______ _________________________________________________________________________

_ 

______________________________________________________________________ _________

_ 

 __ מועד השלמת הביצוע:___________________

 _____ ________לו"ז:___ב___ עמד/לא עמד _____ ___ ___ _הביצוע בפועל:_______ך מש

 ___ היקף החשבון הסופי המאושר לפני מ.ע.מ.:______________________

שם 

מין:___________________________________________________________________ המז

__ __ 

 ________ _____ ___ __ __ ___________________________כתובת המזמין:_____________________

 _______________ _________טלפון:

 נייד:_________________________ 

 

חברה   שם 

 _________________ ________________________________ _______מנהלת:___________ 

מנהל   שם 

 ______________ __________________________________________הפרויקט:__________ 

 _____________________________________ ________ _____________________ _____ __ כתובת:_

 טלפון:________________________ 

 ________ ______________ :___ נייד

 
 ת המהוות בסיס לקביעת הניסיון הנדרש. י כל אחת מהעבודו ף אישור נפרד לגברלצ. יש 1 1
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 אישור מזמין הפרויקט המתואר לעיל 

 
______________ _____ בלן:______________________ מאשר בזאת כי הקאני הח"מ _____________

נתי את הפרויקט המתואר לעיל וכי כל המפורט מעלה ובהזמ  צע עבורי י_____________ ב __________ __ __

 הוא הציון הטוב ביותר(:  10, כאשר 10 – 1לן )במדדים של תי מהקבלהלן התרשמו נכון הוא.

 ____________;_____עמידת הקבלן בלוחות זמנים:  _________;ואיכות העבודות:____  טיב

 עלאת טענות: ________;ללא ה הפרויקט  ךם ושינויים במהליקוניתת שוירהענות לד

 שתוף פעולה עם המזמין: __________. 

 
 חתימה וחותמת המזמין:_________________        ________         _______תאריך:____

 

 
 ₪ לפני מע"מ.  200,000 -. ההמלצה תתייחס לפרויקט בסכום שלא יפחת מ2  
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 _______ ריך: ______תא         

           לכבוד 
   נשרית רי עי

 נשר , 20דרך השלום 
 

 .,נג.א.
 

 1976-התשל"ו, לחוק עסקאות גופים ציבוריים 'ב2ראות סע' קיום הו רהצהרה בדבדון: נה
 

או כל בעל זיקה לתאגיד אותו אני מייצג, המשתתף  /ו התאגיד אשר אנוכי מייצג ואני ו/אהנני מצהיר בזאת כי  
 1976-יים התשל"ויבורים צ פוג  ותא קפי סע' ב לחוק עס ות עלעביר   , לא הורשע ו/או הורשעו ביותר משתיבהליך זה

 במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. כי  ו/או
 

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

 
 ת. הינו אמ  ו האמור בהצהרה זו אים, לומם ינהינם נכו   רתי לעילם שמסהפרטיאני מצהיר בזאת כי 

 
 

 שם המשתתף: ___________________ 
 

  
 _ *שם נותן התצהיר: _________________ 

 
 .ז. / ח.פ. _________________ ר תמספ

 

  
 *מס' תעודת זהות: __________________ 

 
 

 המשתתף: ________________ חתימת 
 

  
 _ _ _ן התצהיר: ____________ת נות*חתימ

 
 
 
 

 ר עו"דשואי
 
 . ("המשתתף"הדין של _______________, ת.ז./ ח.פ. _______________ )להלן:  עורךמש כשאני מ 1
י _________________ ת.ז. ______________ הינו בעל השליטה ו/או בעל המניות  ר בזאת כ ני מאשנה 2

בה המשתתף  התאגיד  מנהל  ו/או  ההעיקרי  מוסמךצעות  ליך  והינו  בהרה  צה ן  ית ל  המחיר  התאגיד  זו  שם 
 .2__ ח.פ. _______________ ____________

בפנ  3 הופיע   _____________ ביום  כי  בזה  מאשר  ____ הנני  במשרדי   י,  עו"ד,   __________________
  _____ נושא_________________________, מר/גב' ___ ______________ ברח' ______________ 

וכי  עליו להצהיר את  ייו כ ת הרהזש  , ולאחר______________  ת.ז. צפוי לעונשים הקבועים    יהיה  האמת 
 עליה. ל וחתם בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות ההצהרה הנ" 

     
        _________________ 
 חתימה + חותמת עוה"ד       

 
 נו תאגידדי משתתף שהיעל י א רקר עוה"ד ימוללאישו 2סעיף  2
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 ריך: _________ תא        לכבוד 

 נשר עיריית 
 נשר , 20ום דרך השל

 
 א.ג.נ.,

 
 או לחבר המועצהו/ הרשות לעובד העדר קרבה בדברה רהצה הנדון:

 
 אים: יפים הבהביאה לידיעתי את הוראות הסע  נשרת  הנני מצהיר בזאת כי עיריי 1
 

 א')א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן:122סעיף  1.1
סוכנו  קרובו,  מועצה,  לאחד    "חבר  שיש  תאגיד  או  שותפו,  חלהאמור או  על  ים  העולה  ק 

א שהונו  ב ם  זיוח עשרה  או  ברווחיו  מא או  מהם  אוחד  צד    נהל  יהיה  לא  בו,  אחראי  עובד 
 בן או בת, אח או אחות." בן זוג, הורה,  -רוב" זה, "ק ןלעניילחוזה או לעסקה עם העירייה; 

עני12כלל   1.2 ניגוד  למניעת  כללים  בדבר  ההודעה  של  ברשויות  )א(  הציבור  נבחרי  של  מיות  המקו  ינים 
 הקובע:  

המוע צי א  ל  הצ"חבר  או    ד היה  הרשו  ה לעסקלחוזה  המקומית;  עם  "חבר    ןלעניית  זה, 
לי שליטה בו )ראה הגדרות  רובו בע חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או ק  -מועצה"  

 ()ב((."1) 2-()ב( ו1)1"בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף 
   ע כי:פקודת העיריות )נוסח חדש( הקוב )א( ל174סעיף  1.3

או בעקיפין, על ידי עצמו או    מישריןב  ,ייןנוגע או מעונ יהיה    לאה  יי"פקיד או עובד של עיר 
העירייה ובשום עבודה המבוצעת    נעשה עםזוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה ש-על ידי בן
 למענה." 

 
 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:   2

לו    או מי שאני  שותף   לא   ואףת  וח אח או אבן או בת,  ורה,  וג, ה רי מועצת העירייה אין לי: בן ז בין חב 2.1
 סוכן. 

על עשרה אחו 2.2 או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה  מועצה, קרובו, סוכנו  או  זים בהו אין חבר  נו 
 בו. ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי 

 העובד ברשות.   ו,סוכנ מי שאניין לי בן זוג, שותף או א 2.3
 

תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל,  ירייה  הע   של  המכרזיםמכרז  הת  עד וי  כ   ילידוע   3
 או אם מסרתי הצהרה לא נכונה. 

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

לפיהן  ריות,  עיהדת  ( לפקו3א')   122יף  סע   ראותבכלל ובפרט מהון  כל די  הוראות באמור לעיל כדי לגרוע מ  אין 5
ברוב העירייה  ס  2/3  של  מועצת  לפי  התקשרות  להתיר  רשאית  הפנים  שר  ובאישור  א')א(  122עיף  מחבריה 

 לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות. 
 
 
 
 

   ____________  __ : ____המשתתף___________      חתימת שם המשתתף: ________ 
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 ______ ___ך: תארי         בוד כל

 נשר עיריית 
 נשר , 20דרך השלום 

 
 א.ג.נ.,

 
 ערבות בנקאיתהנדון: 

 
 

 ____ בקשת  פי  )להלן:  ת.ז/_______  ____על   _____________ כלפיכם  "המשתתף"ח.פ.  בזה  ערבים  אנו   )
מס'   וטאז ז מכרב ף תתהמש שתתפותהקשר עם וזאת ב ("חש ארבעת אלפים₪ ) 4000ל לסילוק כל סכום עד לסך ש

 אקוסטי באולם ספורט בחט"ב לצורך שיפור האקוסטיקה באולם ספורט  טיח עבודות התזת יצוע לב – 103/2021
 

, צמוד למדד המחירים לבניה בשיעור ההתייקרות ד לסך הנ"לאנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים ע
יום    14תוך    ,רבותסכום הע  םך לפני יום תשלוסמוסם  רופ ד שלבין המד  2021  ינואר דש  בין המדד שפורסם עבור חו

דר בתהליך ישתמקבלת  דרישתכם  את  לנמק  או  לבסס  עליכם  להטיל  מבלי  אלינו,  שתגיע  בכתב  הראשונה  כם 
כ באופן  או  אחרת, כלשהו  דרך  בכל  או  משפטית  בתביעה  המשתתף  מאת  תחילה  הסכום  את  לדרוש  או  לשהו, 

 כלשהו כלפיכם.  חיובם בקשר לילה לעמוד למשתתפיכוי ש השלה כ לטעון כלפיכם טענת הגנ  ומבלי
 

רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן    היו אתם ת
 מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.  מתייחסת לחלק

 
 נת לביטול. נית לא  ו ה לויוזרת ובלתי תינה בלתי ח ערבות זו ה

 
 לל. כבועד   7.7.21 קפה עד ות אר בזו תישת וערב

 
 לא תענה. 7.7.21  דרישה שתגיע אלינו אחרי

 
 ת. ערבותינו זו בטלה ומבוטל 7.7.21לאחר יום 

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. 

 
 זה.ות תב ערבכן ניילע  לא תחשב כדרישהחשבת או בתקשורת ממודרישה בפקסימיליה 

 
 
 
 
 

          __________ ________ 
 בנק                                                                                              
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 תאריך: ________          לכבוד 
 נשר עיריית 

 נשר , 20דרך השלום 
 

 א.ג.נ.,
 

 1הצהרת משתתף מקומיהנדון: 
 

 ת כי:ר בזא מצהיני מקומי הנ  תףשתמהעדפת מת  על מנת ליהנו
 

העיהנני    –ליחיד   □ בגין    נשרר  תושב  ומשלם  פעיל  עסק  בעיר  מנהל  או  או  מגורי  ארנונה  אל   יעסק מקום  ה 
 מעובדי )ככל שיש לי כאלה( הינם תושבי העיר.  30%ולפחות   לעירייה

 

בעיר  משרדי    -לתאגיד   □ בו  נשרמצוי  הנכס  בגין  משלם  המשראני  מנוהל  לד  ו    30%  ולפחותיה  עירי ארנונה 
 שבי העיר. הינם תוובדי  מע

 
 ו מצ"ב: ם הוכחת הצהרתי ז לש

 

 עסקי בעיר. מגורי או שובר ארנונה משולם המעיד על מקום א.    –ליחיד  □
 . אישור רואה חשבון בדבר העסקת עובדים תושבי העיר )ככל שמועסקים עובדים( ב  

 

 ר. משרדי בעיקום עיד על מהמרנונה משולם שובר תשלום אא.    –ד לתאגי □
 סקת עובדים תושבי העיר.חשבון בדבר הער רואה אישו ב.  

 
 

 __________________     ____________________ 
 וחתימה   חותמת     שם המשתתף       

 
___________________________________________________________________ _ 

 אישור רואה חשבון 
 

 (. המשתתף""____ )להלן: _______ _____ ____ ___________ _ של _החשבון  אהאני משמש כרו
 

ותי היא לבקשת המשתתף ביקרתי את הצהרת המשתתף דלעיל. ההצהרה הינה באחריות הנהלת המשתתף. אחרי
 לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתי.

 
לתק בהתאם  ביקורתי  את  הערכתי  מקובלים.  ביקורת  כללה  ני  רבדביקורת  של   ונים בנתהתומכות    איותיקה 

לע המוצ להשיהרים  במטרה  סבור  יל  אני  מהותית.  מטעה  הצגה  הנ"ל  בהצהרה  שאין  בטחון  של  סבירה  מידה  ג 
 וות דעתי זו. שביקורתי מספקת בסיס נאות לח

 
 שתתף. המהותיות את הצהרת המלדעתי בהתבסס על ביקורתי הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות 

 
 
 

 ____________: __ימהחת   ____ ____ : ______יךתאר
 
 
 

_________ ______________________ 
 מולא רק על ידי משתתף המבקש ליהנות מהעדפת משתתף מקומי . י1
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 וע עבודותחוזה לביצ 
 ביום _____  נשרשנערך ונחתם ב

 
 

 נשר עיריית     ב י ן :
 נשר , 20שלום דרך המרחוב    
 04-8212116קס: פ  ,04-8299200 טל':   
 (ה"עיריי"ה :לן )לה   
 ד מצד אח          

 
 

 ______________________________    ל ב י ן : 
 ת.ז/ח.פ.________________________    
 _________________________ מרחוב    
 _____________ פקס:   ______________, טלפון:   
 ( "קבלן"ה  הלן:)ל   
 מצד שני           

 
 

הגישוה   :הואיל לביצוע  "ההליך")להלן:    103-2021  מס'  זוטא  מכרזבעתו  הצ   קבלן  התזת  (    טיח עבודות 
 (; "העבודות")להלן:  אקוסטי באולם ספורט בחט"ב לצורך שיפור האקוסטיקה באולם ספורט

 
ה    :והואיל בישיבתה    יםמכרז וועדת  העירייה  על    _______מיום  של  כהצעת  המליצה  וכה  זה  הצעה הקבלן 

 ; יםמכרזועדת ה המלצתאת   ישרוראש העיר אך  בהלי
 

ועל פי לוח הזמנים שיוגש  נאי הסכם זה על נספחיו  בהתאם לת  ודות העבבביצוע    נתייוהעירייה מעונ     :והואיל
 אושר ע"י העירייה; כפי שי ע"י הקבלן 

 
 הסכם זה. י ל פי תנא ל ע לביצועו הכ בקשת למוסרןהעירייה מו  ותבלן מעונין לבצע את העבודוהק והואיל: 

 
 קמן:  צהר בין הצדדים כדלהותנה והוסכם, וך הפיכל

 
 מבוא .א
 
 ים לו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. זה וכל הנספח המבוא להסכם 1.1 .1

 ותו. כותרות הסכם זה הינן לנוחות המשתמש בלבד ולא ישמשו כלי לפרשנ  1.2

וא  וה  אשר קדמו לו,   ן הצדדים בי  או התקשרות  וזה, זכ"ד, מצג, הצעההסכם זה מבטל כל הסכם, ח 1.3
 כמות בין הצדדים.י ומוחלט של כל ההססיכום סופ הווה מ

 
  מטרת ההסכם .ב
 
 .עבודותעצמו את ביצוע ה   עלמקבל  קבלן והקבלןסרת בזאת לעירייה מוה .2

 

  טים במסמכים המצורפים למפרטים וללוחות הזמנים המפורהעבודות תבוצענה בהתאם לפרטים, לכמויות,   .3
 להסכם זה. 

 

זה  וכי חתימתו על הסכם רים לכך, את כל הנתונים הקשוו  דותהעבויצוע  ות בכניכי בדק את תו  בלן מאשרהק .4
 סס על בדיקתו זו ועל הבנתו את דרישות העבודות, היקפן וכל הנדרש לשם ביצוען. נעשית בהתב

 

ציוד  האדם, ה  כוחוכי לרשותו    ותושים לביצוע העבוד וניסיון הדר  , מומחיות בעל ידעכי הוא  הקבלן מצהיר   .5
 ן.צוע ם לבירושיהד והחומרים
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 פן ביצוע העבודות  או .ג
 

להשתמש בחומרים מסוג ומאיכות טובים ובעלי  ת גבוהה,  ברמה מקצועי  תוהקבלן מתחייב לבצע את העבוד .6
 הצדדים.שנקבע בין ועל פי לוח הזמנים על פי התוכניות המוסמכות תקן, ככל שקיים כזה, 

 

מ 7.1 .7 לנהל  הקבלן  בטיחתוכ תחייב  העב   ותנית  אודולביצוע  ממ תושר  ת,  ע"י  בטיחכן  יועץ  ו/או  ות  ונה 
   ולפעול על פיה.

 ימים ממועד חתימת הסכם זה.  7ת הבטיחות לידי העירייה תוך  יר העתק תוכניהקבלן יעב
העבר 7.2 בטרם  העבודות  ביצוע  הקבלן  יחל  העיריי לא  לידי  הבטיחות  תוכנית  ידי  ת  על  ואישורה  ה 

העבובי  התחלתרייה.  העי לא  דותצוע  תבילעי  מורבניגוד  לעצירת  ל  וא  ההעבודה  את  קבלן  תחייב 
ומוער  מוסכם  כספי  בסכום  בפיצוי  מראש  אי    500של  ך  עקב  העבודות  תעוכבנה  בו  יום  כל  בגין   ₪

הקבוע   הפיצוי  סכום  כאמור.  בטיחות  תוכניות  מחיריהמצאת  למדד  צמוד  יהא  זה  תשומה    בסעיף 
)ל   –ם  בבנייה למגורי על  "המדד":  הלןכללי  כל  רכזית לסטכה המהלש  ידי( המפורסם  טיסטיקה או 

וכמדד הקובע  המדד  המדד הידוע במ אחר שיחליפו. כמדד בסיס ישמש  מדד   ועד חתימת הסכם זה 
 הידוע בעת התשלום בפועל. 

ובהקפדה ראויה אתבנוסף לאמור לעיל מתחייב הקבלן לקי  7.3 ת  תקנות הבטיחוהוראות    ים בדייקנות 
 . 2007-, תשס"זה בגובה(בודבעבודה )ע

 

ו/עירי ה .8 שימיה  מי  לאו  רשאית  ידה  על  ב ונה  על  ולהשגיח  העבודות  את  לבדבדוק  וכן  טיב  יצוען  את  וק 
בדוק  החומרים שמשתמשים בהם וטיב העבודה שנעשית על ידי הקבלן בביצוע העבודות. כן רשאית היא ל

הוראותיה,  ביצוע  אופן  והורא  את  החוזה,  דין,  הוראות  כל  קיום  לרב ות  הח ות  התקנים,  ונוקיכל  הלי  ם 
 לצורך הבדיקות הנ"ל .  ל המידע הדרושבלן לעזור ולספק לעירייה את כל ידי הקבלן. על הקבטיחות, עה

 

, בכל עת, על הגדלה או הקטנה של היקף החוזה או שינוי של חלק מתכנון המבנה או  עירייה רשאית להורותה .9
בין היתר, בשל עבודות  ,  בו  פורטלמ  מעברת נוספות  לן עבודו הקב או להזמין מלק מהעבודות במסגרתו  של ח

יקף החוזה או הזמנת עבודות נוספות וכמו כן  הקרה של הגדלת  בלבד שבמ חוזה, ולאחר חתימה ה  שהתגלו
 ה זה. משווי חוז 25%בנה, לא יעלה שיעור ההגדלה/השינוי כאמור על במקרה של שינוי בתכנון המ 

 
מחיר    לגביהן  קרי עבודות שלא ננקב  יגות,ת חרודויהא לכלול עב   יל, ניתןלע  החוזה כאמורבמסגרת הגדלת  

 י חוזה זה בעת חתימתו.  שוו מ 5%לה על במחירון, בשיעור שלא יע
 

ידי   .10 על  נחתמה  והיא  בכתב מהעירייה  הודעה  לכן  קודם  קיבל  בעבודה אלא אם  שינוי  כל  יעשה  לא  הקבלן 
 חתימה שלה. מורשיי ה

 

עבודה .11 ו/או   כל  בת   , לכתב הכמויות  מעבר   יגהחר  נוספת  "דקלאגר  למהתאם  הא  לאחר הנחמחירון  של    ה" 
15%  . 

 

   –זרים אי העסקת עובדים  .12

 זה:  בסעיף 12.1
רק ו' לחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואיזור יריחו  למעט עובדים זרים שפ   -"עובדים זרים" 

 יהם. על  חל 1994-נ"ה( )תיקוני חקיקה(, תש )הסדרים כלכליים והוראות שונות
הכ  1ה  בתקנ  דרתוכהג    -מחה חוץ" "מו מס  )ניכוי  לתקנות  חוץ(,  ה נסה  לתושבי  שהיה  וצאות 

 תושב חוץ שנתקיימו לגביו כל אלה:  , קרי:1979-"טתשל
 א שוהה בישראל או באזור כדין; הו  ( 1)
לן כוח אדם או מתווך  הוא הוזמן מחוץ לישראל בידי תושב ישראל שאינו קב  (2)

  בו יש לתושב החוץ חום של בתשרא לאותו תושב י  תת שירות י לאדם, כד כוח  
 ודית; חמומחיות יי

ב (3) שהותו  תקופת  באזובכל  או  בתחום  ישראל  שירות  נתן  או  הועסק  הוא  ר 
 ייחודית;מומחיותו ה

על   (4) העולה  בסכום  תמורה  לו  שולמה  כאמור  שירותו  שקלים    10,800בעד 
  כה ממנה במקורראל, שנוביששהייתו  דשי  כשהוא מוכפל במספר חוחדשים,  

סכום האמור, כשהוא מחולק  הודש, יחושב  ה בישראל פחות מחן; שהכדי  מס
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פי סעיף    ר ימי שהייתו בישראל; הסכום האמור יתואם עלומוכפל במספ  30-ב
ויעוגל למאה השקלים החדשים  120 סוציאלית,  הנחה  היה  כאילו  לפקודה  ב 

 הקרובים; 
 ה חוץ. מומח למעטים סיק עובדים זרות לא יע בודיצוע הערך בהקבלן מתחייב כי לצו 12.2

 

  ת העבודות אשר נקבע בצו התחלת המועד לתחילמ   לא יאוחר  ותתחיל ביצוע העבודהלן מתחייב ל הקב 13.1 .13
 (."מועד התחלת העבודות": )להלן העבודה

ביצוע  את    ולהשלים  עירייהרצון הלשביעות    ות אופן שוטף בביצוע העבודב להתקדם  הקבלן מתחייב   13.2
ועד מסירת  מ"להלן:  )  החתימה על הסכם זה ביום  דות  העבו  תחלת ד ה ממוע  ימים  60בתוך    ותדעבוה

 (.  העבודות"
ם כיפור, סוכות )לא כולל חול  ו', למעט ראש השנה, יו  –סעיף זה משמעם ימים א'  עבודה" לצורך  "ימי  

 המועד(, פסח, יום העצמאות ושבועות. 

השלמת   13.3 רצוןעם  לשביעות  תי  העבודות  ידיל   ןנת העירייה  על  השתעו  ייההעיר  קבלן  בנוסח  דת  למה 
 ות. , בה יצוין מועד מסירת העבוד2ספח ג'/כנהמצורף להסכם זה 

 תהווה הפרה יסודית של החוזה. ו חלקן, ן, כולן אמעיקרי החוזה והפרת ן ינלעיל ה   2-ו  1ק הוראות ס" 13.4
 

ו .14 איחור בהשלמת העבודות  יום  כל  לעירייה מעבר  בגין  בבועה   למועד מסירתמסירתן    9.2סעיף  דות הקבוע 
 מהתמורה. 0.5%אש בסך ר מוערך מם הקבלן לעירייה פיצוי קבוע ו ל ישללעי

 

, סגנונן, איכותן, סוגן, גודלן, כמותן,  להורות בכל עת על כל שינוי, לרבות שינוי צורתן  העירייה רשאית 15.1 .15
העב של  מימדיהן  ו/או  מיתארן  מהגובהן,  חלק  כל  של  או  מת ודות  והקבלן  אחר  ב  יחין  למלא 

 ה. ראותיהו

  שהוא או לבטל   כתב הכמויות בכל שיעור/אחוז   ים מסעיפ רשאית להגדיל או להקטין סעיפירייה  העי 15.2
לבטל כתב הכמויות,  כמויות מכל אחד מסעיפי  לבצע את    כליל  והקבלן מתחייב  עבודות  להוסיף  או 

 בחוזה. כל שינוי מן המפורט  הוראותיה על פי מחירי היחידה ללא

אף  זאבר  מובה 15.3 על  כי  האת  זה בהס  מורכל  להור  כם  תוקף  יהא  לא  ולהלן  המגד לעיל  את  יאה  לה 
פרטים    ות ו/או פרטים קיימים ו/או המוסיפה עבודות ו/אומויות של עבוד התמורה ו/או המגדילה כ

קרי:   העירייה,  מטעם  החתימה  מורשי  ידי  על  כדין  נחתמה  עם  אלא  וראש  חדשים,  העירייה  גזבר 
 יר.  הע

זכאי לתשליה  לאהקבלן   כל  בגי  שהוום כלא  לעילן  נחתמה    ם, אלא אהגדלה מההגדלות המפורטות 
או דרישת  /על כל טענה ו/או דרישה כספית ו/או זכות תביעה ו הקבלן מוותר    כאמור בסעיף זה לעיל.

חתמה  ר להוראת הגדלה שלא נפיצוי בכל עילה שהיא נגד העירייה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה בקש
ולא במשפט    ריית עושא שולמה, לרבות טענות בדבר עשיכך לולפ   עילמור לי החתימה כארשומ   על ידי

 י מטעמה. מצד העירייה או מ
 רייה.זה הינו מעיקרי החוזה ותנאי לחתימתו על ידי העי ס"ק 

 
            ______________ 
 חתימת הקבלן                

 תקופת הבדק .ד
 

ת  ותקופ או  להסכם זה    4ח ג'/בנספ  נקובה כמניינ שושה תקופה  יר פ"  "תקופת הבדקלצורך הסכם זה   16.1 .16
שיקבעו מעת לעת, לפי התקופה הארוכה    , כפי1973  –ג  התשל"  ,ות בחוק המכר )דירות(בדק הנקוהב

 ם. מבין השתיי
בהתאם לה מדובר    לרבות טענה אשרהמכר )דירות(,  הקבלן לא יעלה טענה כלשהי בדבר תחולת חוק  

  גורים בלבד.למ יםהחל על מבנ  בחוק
העבוד   תקופתשל    ינהמני השלמת  מיום  יתחיל  כמצוהבדק  או י ות  לעבודות,  ההשלמה  בתעודת    ן 

תעו של  העבודות  במקרה  של  שונים  חלקים  לגבי  השלמה  ה  –דת  חלקים  מיום  אותם  של  שלמתם 
   כמצוין בתעודות ההשלמה.

תקופת   16.2 תוך  בעבודות,  אשרנתהווה  פגם  או  נזק  כתוצא  הבדק,  אעב מה  נגרם  לקויה  שימ ודה  וש  ו 
לגבי  יה. הוא הדין  כאמור, הכל לפי דרישת העירי  ם ק או פגגומים, חייב הקבלן לתקן כל נזרים פבחומ

תי  בכל  הבדק  תקופת  תוך  שנתהווה  פגם  או  מעבודה  נזק  כתוצאה  נגרם  ואשר  בעבודות  שבוצע  קון 
 . לקויה או שימוש בחומרים פגומים
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 אחריות וביטוח  .ה

 

כל אדם או גוף    כושו שלנזק אשר ייגרם לגופו  ו/או לרן או  אובדה,  פגיע   לאה בגין כלהמ  ותישא בחב  בלןקה .17
ה(  וכל הבא מטעמו  קבלן )לרבות ה  של  ו/או של מי מטעמוקבל עקב מעשה או מחדל  קשור לביצוע  הבכל    ן 
 העבודות.  

 
אי  נזק להם אחרו  א/ובדן, פגיעה  ישתה הראשונה בגין אומתחייב בזה לשפות את העירייה מיד עם דר  קבלןה .18

ירייה  אשר הע  ת עו"דושכר טרח  בגין הוצאות סבירות  , וכןיןו/או על פי כל דמור בהסכם זה  פי האעל    בלןקה
או שחויבה לשלמם  ,  וגשה בגין אובדן, פגיעה ו/או נזק כאמוראשר הלשם התגוננות מפני תביעה    בהם  נשאה

בגין האמור  רישה  או דו/   תביעה ות קבלת כל  ודא  םבהקד   קבלן ל   ירייה מתחייבת להודיעובלבד שהע לצד ג',  
 הידועה לעירייה.   כתובת האחרונהמפניה. הודעה כאמור תינתן ל ן להתגונ  ןקבל לעיל ולאפשר ל

 

  דין, הקבלן מצהיר כי יערוך, לפני מועד תחילת ביצוע   כל   לפי חוזה זה ו/או לפימבלי לגרוע מאחריות הקבלן   .19
ביטוהעבודות בחברת  מוני,  בעלת  ביטו פ   יןט ח  הבאי  ורטכמפח  וליסות  זהשור  להסכם  המצורף   ביטוחים 

 ומסירתן לעירייה. הסופי   ןסיומ  העבודות ועד יחזיקן בתוקף כל תקופת ביצוע ו 5ח ג'/כנספ
לן על  ל, לעניין ביטוח חבות מוצר יחזיק הקבלן ביטוח זה בתוקף כל תקופת אחריות הקבעל אף האמור לעי 

 . םמביניה המועד המאוחר  –ן לידי המזמין מסירת זה וכם פי הסהעבודות על ע צוי שנים מתום ב 7פי דין ו/או 
 

יורחב  יםהביטוח העירי  וכללוי   וכאמור  מעכיה  את  עקב  עליה  המוטלת  חבות  בגין  נוספת  או  מבוטחת  שה 
 פועלים מטעמו בכל הקשור לביצוע הוראות הסכם זה.הן ו/או קבלמחדל של ה 

 
 ם  התמורה ולוח תשלומי .ו
 

הה  רמובת 20.1 .20 כל  הקויותחייבלביצוע  עת  זה,  בלן  חוזה  פי  העירייתל  לו  סכום  שלם    ל ש ה 
____(  ₪ כדין   בצירוף  ____ש"ח(______________________________  במועד    מע"מ  כשיעורו 

 (."התמורה"החשבון )להלן:  הוצאת

הקבלן,  ת  וצא ת, לרבות הות את כל רכיבי העבודווכולל  תוסופי ה קבועהינה  1התמורה הקבועה בס"ק  20.2
 סכם זה.  ההוראות ת לביצוע העבודות ו/או לקיום הנלווות,  קיפות ועישיר

 .שהןכלהתייקרויות ה  ללא תווספנה והתמורה הינה סופית   20.3

 

יגיש עם סיום   21.1 .21 ם ספורט בחט"ב לצורך שיפור האקוסטיקה  אקוסטי באול   טיחהתזת  עבודות  הקבלן 
 העבודות שבוצעו.   רט אתהמפ  יותב כמו ו, בצירוף כתד ל יע  וות שבוצעחשבון בגין העבוד ורטבאולם ספ 

 הוגש החשבון לבדיקתו. שממועד  ימים 15העירייה יבדוק החשבון ויאשרו, כולו או חלקו, תוך  נציג  21.2

בו    החודש הגרגוריאני  יום מתום  90ישולם תוך    -שאושר על ידי נציג העירייה    ככל ובמידה  -  החשבון  21.3
וה תוקן  או  בההוגש,  מחדש  נציג    תאםוגש  מביןהמאו   לפי  יה,העירי להערות  ובתנאי    חר  השניים 

 .3'/הקבלן יחתום על כתב ויתור בנוסח המצורף להסכם זה כנספח גש

 

 וף להמצאתה.ובכפ  בונית מסחש שלומים לקבלן יבוצעו כנגדתה .22
 

תשלום   .23 מכל  לקזז  רשאית  להעירייה  שהקבקבלן  המשולם  סכום  מכל  כל  לעירייה  חב  שהיאיעלן  בי לה  ן  , 
 ות אחרות.ייבויהתח כוחבין מוח הסכם זה וכמ

 

 ות ביצוע וערבות בדק(בטחונות )ערב .ז
 

  ערבות ביצוע
ה 24.1 .24 מילוי  עלו תחייבוילהבטחת  הקבלן  של  זה  -תיו  חוזה  לביצועפי  ידי    וכתנאי  על  כלשהו  תשלום 

ע לעירייה  הקבלן  ימציא  ערבהעירייה,  החוזה  חתימת  אוטונומית  ם  בנקאית  מותניות    –ת  ובלתי 
ובנוס המחבתנאים  ג'/בנבע  שנק  ייבח  ה)להלן    1ספח  של  ביצוע""ערבות  בשיעור  מהתמורה    10%( 

__ ש"ח(,  _____________ _____ ₪ )במילים: __________________ )כולל  מע"מ( דהיינו: ___
 עבודות. יום מהיום שנקבע לתום ביצוע ה  90עד שתוקפה  

 מת הסכם זה.  יחת  הידוע במועדצוע תהיה צמודה למדד ערבות הבי
ן מדי פעם בפעם, כתבי הארכה של ערבות הביצוע כך  חייב הקבלן להמציא למזמי ך, מתהצוררה  במק 24.2
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ד שיהיה מאוחר בחודשיים לפחות  ועד למוע  פועל משך כל תקופת בצוע העבודות בלבתוקף    שזו תהיה
  ערבות הביצוע   כוםלהגדיל את ס, וכן מתחייב הקבלן  הודות על פי חוזה זממועד השלמת ביצוע העב 

בו היקף החוזה יגדל מעבר לסכום אשר מהווה את    וזאת בכל מקרהעירייה  ת הדריש  קבלתעם  מיד  
 .  ערבות הביצוע וב סכוםהבסיס לחיש

גדלת היקפה  רבות הביצוע ו/או בהארכת תוקפה ו/או בגבייתה ו/או בהקשורות במתן על ההוצאות הכ 24.3
 . ויד  וישולמו על  ין, יחולו על הקבלןינ לפי הע

ערבות ביצוע    עירייהבלן להמציא מיד ל, כולה או חלקה, חייב הקביצועות ה ערבימוש  במקרה של מ 24.4
 רבות הביצוע. לערבות שמומשה, לרבות סכום ע ם הזהיםחדשה, לתקופה ובתנאי

 
  וזה ו/או עלמהקבלן על פי הח  הו לאו כל שיפוי שיגיעלגבות מהקבלן כל תשלום ו/או פיצוי ו/   תזכאי  עירייהה .25

 יצוע. ות הבערב  מושדי מיכל דין, על י פי
 

 קערבות לתקופת הבד
וב  26.1 .26 במלואן  הקבלן  של  התחייבויותיו  כל  מילוי  הקבלן ב מועדן,  להבטחת  ימציא  הבדק,  תקופת    משך 

נוסח  ית ובלתי מותנית בבתחילת תקופת הבדק ערבות בנקאית צמודה, אוטונומ  הודת ולפק  עירייה ל
הקבועים ג'/  ובתנאים  הערבות    .א'1בנספח  ממ חודש  14יהיה  תוקף  הבדק ים  תקופת  תחילת    ועד 

 "(. ערבות הבדק הלן: ")ל
 התמורה הסופית )כולל מע"מ(.  ךמער  5% סכומה של ערבות הבדק יהא בשיעור של  26.2
 וכתנאי לתחילתה. תחילת תקופת הבדק עם  עירייהומצא ל ערבות הבדק ת 26.3
 .זה הסכם במועד חתימת עידו ישמש המדד הודה למדד. כמדד בסיס רבות הבדק תהיה צמע 26.4

 
 הסכם וסעדיםפרת הה .ח
 

,  23-21,  16-14,  13.2,  7  ,6,  5ים  מוסכם בין הצדדים כי סעיפלגרוע מקביעות נוספות בהסכם זה  מבלי   27.1 .27
ית  ם תחשב כהפרה יסודתנאים עיקריים ויסודיים של חוזה זה והפרת כל אחד מה  הינם  31-ו  29  ,28

 של החוזה. 

יסודית של    וזה זה, יחשב הדבר כהפרהצוע חמבי   תלקלן הסירייה כי הקבע ל ההנחת דעתה שהוכח ל 27.2
 הסכם זה. 

דבר  תוקנו, יחשב הואלה לא    ביצוע העבודותגלו ב ת ויים שנניתנו לקבלן שתי התראות בכתב על ליק  27.3
 כהפרה יסודית של הסכם זה.

הסעדים   27.4 מן  לגרוע  לע מבלי  העומדים  הדהאחרים  הוראות  מכוח  הסכ ירייה  ו/או  זין  כל הם  תזכה   ,
העירייה בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך  לעיל את    3  -  1טות בס"ק  המפוררות  ההפת מן  אח

מדד בסיס ישמש המדד הידוע  . כמודים למדדכשהם צת ש"ח( בגין כל הפרה,  וחמש מא  אלף)₪    1,500
 וע בעת התשלום. המדד היד  –הקובע  במועד חתימת הסכם זה וכמדד

 

עפ"י הסכם זה או עפ"י  אחרים המוקנים לעירייה    תרופה או    סעדומכל  לעיל    24עיף  סר בלגרוע מהאמובלי   .28
  הקבלן נהגות  בדבר אופן הת  בודד של הפרת הוראות הסכם זה  כל מקרהכל דין, מוסכם בין הצדדים כי בגין  

 לכל הפרה.  ש"ח   500מראש בסך  תהא זכאית העירייה לפיצוי מוסכם ומוערך 

 

העירייה בזכות  ת של הסכם זה המזכים את  יסודיפרה  כה  יחשבורועים הבאים  י הא  ן הצדדים כימוסכם בי  .29
 זה: מדים לה מכוח הדין ו/או הסכםוספים הע לבטלו ללא כל התראה וזאת בנוסף לסעדים הנו

עיק  29.1 לפועהוטל  הוצאה  של  כלשהי  פעולה  נעשתה  או  קבוע  או  זמני  הול  נכסי  לגבי  או  קבלןל  כולם   ,
 יצועם. ימים ממועד ב  21טין תוך  לחלו וסרוו ה סקו אאמורה לא הופהלה  קול או הפעוחלקם, והעי

מרצון,    תקבלה על ידו החלטה על פירוקנקם, או  , כולם או חלקבלןניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסי ה 29.2
שה שהו או  או  פירוק  צו  נגדה  ניתן  או  לפירוק  בקשה  נגדו  סוגשה  או  לפשרה  הגיע  נושיו  א  עם  ידור 
  233"י סעיף  פשרה למען הסדר איתם עפ  כה או ל ארקב  למען   א פנה לנושיו ושה  או חלקם, אוכולם,  

 . 1983-לפקודת החברות )נוסח חדש(, תשמ"ג

אחר מטעמו נתן או הציע שוחד, מענק או  או אדם  קבלן  הייה הוכחות, להנחת דעתה, כי  רידי העיש בי 29.3
 יצועו. ר עם הסכם זה או בטובת הנאה  בקש

לא    ה אינה נכונה, או שהקבלןסכם זמת החתיר עם  שניתנה בקש  ןלקבהה כלשהי של  התברר כי הצהר 29.4
 יע על ההתקשרות עימה. פכדי להשגילה לעירייה עובדה מהותית אשר לדעת העירייה היה בה 
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  שונות .ט
 

 2403מס'  מאושר רות לפי הסכם זה מתוקצבת בתב"רההתקש 30.1 .30

נערההתקשרו 30.2 זה  בהסכם  לכך ת  שנתקיימו  לאחר  התנאים    כת  הקונתכל  כל  לכך  ת  החלטו בלו 
 הנדרשים לכך על פי דין.  ורים האיש ו

 

ידוה .31 על  שיועסקו  העובדים  כל  כי  בזאת  מצהיר  בגיה(  "העובדים"  :)להלןהעבודות    בביצוע  קבלן  רים  ינם 
. 2001  –שס"א  ת מסויימים, התהחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדוה להעסקתם לפי  שאין מניע

  
טרה כהגדרתו של  מועד חתימת הסכם זה אשור משודה מ י עבימ   5תוך  ידי העירייה  ליר  מתחייב להעב הקבלן  

זה   שמונח  העסקה  למניעת  עבריי בתקנות  שירנל  למתן  המכוון  במוסד  מין  לקי  )אישור  ותים  טינים 
על    עתידים להיות מועסקיםאחד מהעובדים שכל (, לגביו ולגבי "התקנות")להלן:  2003-המשטרה(, תשס"ג

 ת. ביצוע העבודו גרת ידו במס
כלחייב  ל מת פעי המ עובד  ידו  על  יועסק  לא  זה, אלא כי  לפי הסכם  קיום מחויבויותיו  לאחר    שהו במסגרת 

 מאוחר יותר במהלך ביצוע העבודות.עבודתו בשלב   אם תחל יתן לגביו "אישור משטרה", גםנש
 

ז  הקבלן 32.1 .32 יהיה  זכולא  להמחות  חובה    תכאי  או  לפמזכויותיו  אסה י  מחובותיו  אלא  זה,  קיבכם  ל  ם 
 מראש ובכתב של העירייה . לכך  סכמהה

לא אם  תמורה או שלא בתמורה לאחר, א בחלקן,    קבלן אינו רשאי להעביר ביצוע העבודות, כולן אוה 32.2
 יה מראש ובכתב את ההעברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.ן אישרה העיריכ

ידי  אושרה על     כם זה ת הסראווח הו יות הקבלן מכ רבאחכדי לפגוע    העירייה, לא יהא בכך  ההעברה 
 ו/או מכח כל דין. 

     
חוי .33 מהוראות  הוראה  הפרת  על  למשנהו  הצדדים  אחד  זה,תר  ה  וזה  ייחשב  כל    דברלא  על  הפרה  כויתור 

דים לא  ה מטעם אחד הצדאם היא הפרה דומה, שונה או אחרת. כל ויתור, ארכה או הנחאחר מכן, בין  של
 סכם זה. ים לההצדדדי על י ובכתב ונחתמו  ראשא אם נעשו מ יהיו בתוקף אל

 
על אף חילוקי דעות או    תו העבוד  צב עבודתו ולא יפגע בכל צורה אחרת בהמשך ביצוע לא יאט את ק  הקבלן  .34

 ן, לרבות בגין עיכוב תשלום התמורה. מהלך ביצועיות להתקיים בות העשומחלוק 
 

לענמסמ 35.1 .35 הודעה  או  ישלח ך  זה  הסכם  אובד   ויין  רשום  הפקסימי מבא  ואר  ישור  א   ויליובליה  צעות 
 כתובת הצדדים כמצוין במבוא להסכם זה.   טלפוני או במסירה אישית לפי

ימי עסקים    3הנמען עם תום    נתקבל על ידי  ו כאילו בדואר רשום כאמור, יראו אות  חמך שנשלכל מס 35.2
ב  או מתאריך המשלוח. מסמך שנשלח  אות  מסירה אישית  יראו  נתקבפקסימיליה  ידי  עבל  ו כאילו  ל 

במועד קבלת אישור  טלפוני לקבלת הפקס  , או  די השליח בכתובת הנמעןעל י  ירתומס   במועדהנמען  
 י העניין. פנמען, ל על ידי ה

 
כי .36 קובעים  ה  הצדדים  ב לבית  השלום  הבלעדית    שרנמשפט  הסמכות  תהא  בחיפה  המחוזי  המשפט  ולבית 

 ת. ועבודאו מביצוע ה/וזה בעים מהסכם כים הקשורים ו/או הנודית לדון בסכסווהייחו
 
 

 באו הצדדים על החתום: ראיה ול
 
 

   ____________________   _____________________ 
 הקבלן       ה העיריי

 
 
 

 ו"חאישור עו"ד/ר
 

ידי ה"ה מטעם הקבלן על  סכם זה נחתם  מאשר כי ה, עו"ד/רו"ח  _______________________י הח"מ ___ אנ
)שם____ ________________________ ___________ ____________ הינו/הינם    _  אשר  ות.ז(,  מלא 



 
103/2021 זוטא מכרז        

אקוסטי באולם ספורט בחט"ב לצורך שיפור האקוסטיקה באולם ספורט  טיחעבודות התזת   
 

  מסמך ג'  

 

 

22 

ם על הנדרשי  כך כל ההחלטות ו/או האישורים  בלו לשםהמוסמכים לחתום על ההסכם בשם הקבלן ולאחר שנתק
 .  פי דין

 
 

 ________________               ______________ 
 ריך תא                             ה             חתימ

 
                             

 יה. הסכם זה מאושר לחתימת העירי 
 כדין. מכרז להתקשרות קדם  

ב עומדת  זכויות  הדרישות  ההתקשרות  וההסכם מבטיח את    העירייה דין 
 כנדרש.

 
____ ________________               __________ 

                                     תאריך                                      מ"שת יוע חתימ  
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 תאריך: _________            לכבוד 
 נשר עיריית 

 נשר , 20דרך השלום 
 

 א.ג.נ.,
 

 ערבות בנקאיתהנדון: 
 
 

וק  זה כלפיכם לסיל( אנו ערבים ב"קבלן"הח.פ. _____________ )להלן:  ת.ז/__  _____________י בקשת  על פ 
עבודות ביצוע  ( וזאת בקשר עם  ש"ח  _____ ________ ________₪ )  ______________   כל סכום עד לסך של

 אקוסטי באולם ספורט בחט"ב לצורך שיפור האקוסטיקה באולם ספורט  טיח התזת 
 

המחירים לבניה בשיעור ההתייקרות , צמוד למדד  ללסך הנ" ם לכם כל סכום או סכומים עד  ליבים לש אנו מתחי 
יום    14תוך    ום תשלום סכום הערבות,פני י וך לסמ  פורסםלבין המדד ש   2021ינואר    ודשח ין המדד שפורסם עבור  ב

הראשונה דרישתכם  א  מקבלת  לנמק  או  לבסס  עליכם  להטיל  מבלי  אלינו,  שתגיע  דרישתבכתב  בתהליך כת  ם 
י  ו בכל דרך אחרת, ומבל בתביעה משפטית א  קבלןם תחילה מאת הלדרוש את הסכוהו, או  כלשהו או באופן כלש

 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.  קבלןלעמוד לה ליכושהי שטענת הגנה כל םיכטעון כלפ ל
 

אחת מהן    ל שות, שכאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דריאתם תהיו רשאים לדרוש מ 
 הנ"ל.  סך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכוללבלבד, בתנאי שם הנ"ל מתייחסת לחלק מהסכו

 
 ול. לביט נת א נית בלתי תלויה ולו ת לתי חוזרה בערבות זו הינ

 
 ועד בכלל.   ______קפה עד וערבות זו תישאר בת 

 
 לא תענה.  __________  ה שתגיע אלינו אחרידריש

 
 וטלת.ערבותינו זו בטלה ומב ___________ לאחר יום

 
 ולהסבה בכל צורה שהיא.  ניתנת להעברה ערבות זו אינה

 
 .ות זה ערב  כתבניין חשב כדרישה לע תא לת ממוחשבת בתקשור אובפקסימיליה דרישה 

 
 
 
 

           __________________ 
 בנק                                                                                                  
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 ________ תאריך: _           לכבוד 
 נשר עיריית 

 נשר , 20דרך השלום 
 

 נ.,א.ג.
 

 איתקבנערבות דון: הנ
 
 

בים בזה כלפיכם לסילוק  ( אנו ער"קבלן"הח.פ. _____________ )להלן:  ת.ז/__  ____________קשת _על פי ב
של   לסך  עד  סכום  )  ______________כל  עם  ש  _____________________₪  בקשר  וזאת  עבודות    טיב"ח( 

 ט באולם ספור צורך שיפור האקוסטיקהאקוסטי באולם ספורט בחט"ב ל טיח התזת 
 

, צמוד למדד המחירים לבניה בשיעור ההתייקרות או סכומים עד לסך הנ"לסכום  כל    לכםשלם  לאנו מתחייבים  
יום    14תוך    ם סכום הערבות,ויום תשללבין המדד שפורסם סמוך לפני    2021ינואר  ורסם עבור חודש  בין המדד שפ

הראשונהמ דרישתכם  שתג  קבלת  אבכתב  להטיליע  מבלי  לבסס  לינו,  דריש  או  עליכם  את  יך תהלב  תכםלנמק 
רת, ומבלי  בתביעה משפטית או בכל דרך אח  קבלןאו באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת הלשהו  כ

 קשר לחיוב כלשהו כלפיכם.ב  קבלןל לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד
 

הן  ת מאחכל  ספר דרישות, שבמ   בפעם אחת אוו של הסכום הנ"ל  שלומאתנו את תם תהיו רשאים לדרוש מ את
 ת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל. תייחס מ
 

 ת זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. ערבו
 

 ועד בכלל.   _______קפה עד וו תישאר בת זערבות 
 

 ענה. לא ת  __________  יאחרגיע אלינו  דרישה שת
 

 מבוטלת.טלה וזו בנו רבותיע __________ יוםלאחר 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. 
 

 זה. תתב ערבולא תחשב כדרישה לעניין כאו בתקשורת ממוחשבת קסימיליה דרישה בפ
 

 
 

          _________ _________ 
 בנק                                                                                             



 
103/2021 מכרז זוטא        

קה באולם ספורטלצורך שיפור האקוסטי קוסטי באולם ספורט בחט"בא  טיחתזת עבודות ה  
 
 נספח ג'/2

 

 

25 

 
 

 לכבוד:
 _______________ 

 
 _______________ 

 
 
 

 א.ג.נ.,
 
 

 ודת השלמהתעהנדון : 
 
 

סעיף   הוראות  פי  _ ל  13.3על  ביום  שנחתם  בינ ________חוזה  לבין  י_  כי  ה  ,נשרעיריית  כם  בזה  מאשר  ריני 
כהגדרתן   בהתאם  בוצעו    בחוזה,העבודות  כונמסרו  כי  הלחוזה,  הטכניי מסמכל  כתים  תעודת  יות,  האחרבי  ם, 

 בוצעו.   עירייהדרשות לאנשי ההביטוח והערבויות הדרושים נמסרו, וכי כל ההדרכות המתאימות והנ
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,           
 
 
 

          __________________ 
 נציג העיריה          
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 לכבוד 
 נשר  עיריית

 נשר , 20ם רך השלוד
 
 א.נ.,ג.
 
 

 כתב ויתור  ון:הנד
  

 
לנו מכם,  שהסך של _______________ ש"ח שקיבלנו מכם מהווה את כל היתרה המגיעה  בזה    שריםמא  הננו

כ העבודות  ביצוע  עבור  ומוחלט  סופי  מלא,  ב בהגדרתן  לסילוק  לביניכם  בינינו  שנכרת  יום חוזה 
  ._________________ 

 
בזאנו מצהי כי עם רים  ה  ה  ות הנ"ל קבלנו א קבלת הסכום  ולא חוזה  פי הת להסופי תמורה המלאה  לנו  אין  וכי 

סוג שהוא, כלפיכם ו/או כל הבאים מכוחכם ו/או מטעמכם, תהיינה לנו יותר כל תביעה ו/או טענה, מאיזה מין או  
 הנ"ל ו/או הנובע ממנו.   ה שר לחוזבק

 
 
 
 

 בכבוד רב,          
 
 
 

        __ _____________ ___ 
 תימת הקבלן  ח        
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   קופות הבדק ת
 
 
 

 .1973-פי חוזה זה יחולו בין היתר הוראות חוק המכר )דירות(, התשל"ג  ות עלעבודל הע .1

 

 ספח זה. נהוראות אם תתגלה סתירה בין הוראות החוזה לבין נספח זה יגבירו  .2
 
 כמפורט להלן: תקופות הבדק תהיינה .3
 

 חמש שנים   –ם בקירות ובתקרות סדקים עוברי .1
 שנתיים    –פנים   ייפועבודות ריצוף וח .2

 
 
 
 
 

 _______ __________     ___________________ 
 חתימה וחותמת הקבלן         א ר י ך  ת  
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