
 
 

 
 

 08/21' מספומבי  מכרז
 ל"קק-נשר בפארק התלויים הגשרים לתחזוקת

 

 

 מסמכי ההליך

 הזמנה להציע הצעת מחיר  -מסמך א' 
 משתתף על נספחיה: הצעת - 'במסמך 

 הצהרת משתתף מקומי - 1נספח ב'/   
 בהקירהעדר הצהרה בדבר  -2נספח ב'/                       

 לחוק עסקאות גופים ציבוריים 'ב2הרה בדבר קיום הוראות סע' צה -3'/פח בסנ                       
 ל"קק-נשר בפארק התלויים הגשרים לתחזוקתהסכם      -' גמסמך 

 נספח ביטוחי – 1נספח ג'/                       
 יגוד ענייניםנ    -2נספח ג'/                       

 סודיותלשמירת  יבותחיהת   -3/ח ג'נספ                       
 התחייבות לשמירת סודיות ) עובד(    -4נספח ג'/                       
 תנאים מיוחדים -5נספח ג'/                       
 + כתב כמויות פז הנדסה אומדן – 6ספח ג'/נ   
 תחזוקהמפרט  – 7ח ג'/ספנ   
 של הגשריםתוכניות  – 8נספח ג'/   
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 'מסמך א

 
 ה להציע הצעותמנהז

 
 מבוא

 
הגשרים התלויים  של ה שוטפתלתחזוק( מזמינה בזה הצעות "העירייה")להלן:  נשרעיריית  .1

קבלן מומחה בעל ניסיון קודם בהקמת פרויקטים ו/או בתחזוקת באמצעות  ל"קק-בפארק נשר
 בליםכול ב/טיפ. עדיפות תנתן לבעל ניסיון בביצועאלמנטים קונסטרוקטיביים העשויים מפלדה

 זה.ך בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי הלי( "השירותים"להלן: )

 

 ותיקונים שינויים להכניס, ההצעות להגשת האחרון למועד קודם, עת בכל, רשאית העירייה .2
, בכתב, ויובאו ההליך מתנאי נפרד בלתי חלק יהוו, כאמור, והתיקונים השינויים. ההליך במסמכי
 .ידם על שנמסרו הכתובות לפי בפקסימיליה או/ו רשום בדואר המשתתפים כל של לידיעתם

 
 העברה באמצעות שישולמו( ₪ מאות שש) ₪ 600 בסך םלותש בעד לרכוש ניתן ההליך מסמכי את .3

 :לחשבון בנקאית

 
 נשר ירייתע

 10 לאומי בנק                               בנק
 887                              סניף

 18060003                           חשבון

 
: במייל סקידרחי אורית' הגב אל להעביר יש התשלום ביצוע על האישור את

oritg@nesher.muni.il  

 
 .שהוא םעט מכל יוחזר לא זה תשלום

 

 התלויים הגשרים לתחזוקת 08/21 'מספומבי מכרז ציון " תאת ההצעות, במעטפה סגורה נושא .4
בבניין  שונההראאשר בקומה , המכרזיםיס לתיבת ית ולהכנסור ידנמ" יש לל"קק-נשר בפארק
ותמת נתקבל וחתמה בחלאחר שה ,נשר 20דרך השלום (, ברחוב אדריהגב' אתי )אצל  נשרעירית 

תאריך והשעה ידי מקבלה וכן יצוינו ה פה תחתם עלעטדא כי המומועד קבלתה. יש לוו שעת ציוןב
 . שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפה

הצעות אשר  .0012:עד לשעה  19.8.21 מסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליוםה תא
 -ד שעה זו א, עשהי העירייה, מכל סיבהת במזכירות לתיבת ההצעובדואר ולא תוכנסנה תשלחנה 

 תתקבלנה.לא 
 

 בנייןניסה לת הכמרחבצא יהסיור  2.8.21 -ה שני סיור קבלנים באתר העבודה יתקיים ביום .5
 .10:00בתאריך האמור בשעה  נשר 20דרך השלום שר ברחוב יה, איהעיר

 

)בעניין זה ידרש המציע  תנאי להגשת הצעה בהליך זהחובה ונים הינה הקבלסיור השתתפות ב .6
 .לצרף טופס אסמכתא המעיד על השתתפותו בסיור הקבלנים(

1  

ניתן תנאיו יך זה ולהות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להער, שאלות .7
 או למייל 048299250 ( לפקס: הפרויקט" מנהל")להלן: ר הנדס העיאל מלהפנות בכתב בלבד 

avitalmo@nesher.muni.il באחריות הפונה  .00:21בשעה  5.8.21יאוחר מיום  עד לא
סרנה על ידי מנהל הפרויקט ת תימתשובו 048299208קבלת הפקס בטלפון:  לוודא טלפונית

ף עותק ירוגם לשאר המשתתפים בהליך בצ למשתתף הפונה בכתב ותועברנה במקביל בכתב
  ממכתבו של המשתתף הפונה.

 

mailto:avitalmo@nesher.muni.il
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בפורמט ( wordובץ וורד )בקנות את כל השאלות והבירורים בעניין מכרז זה בכתב בלבד ולהפ יש .8
 :שלהלן

 

 מס"ד

נספח או ה המסמך

אליו מתייחסת 

 ההבהרה

 עמוד 

פרק וסעיף 

 רלבנטיים

 נוסח השאלה

1    

 
 לעיל לא תיעננה כלל. שאלות הבהרה שלא תתקבלנה בפורמט .9

 
 .16:00שעה  12.8.21 מיום יאוחר לא עד תישלחנה ההבהרה לשאלות תשובות .10

 

רות פשה לא תינתן אף מועד זלוחבמובהר כי יש להגיש את כל השאלות עד למועד הנקוב לעיל.  .11
 .ותח שאלות הבהרה נוספלשלו

 

לכל המשתתפים אשר רכשו את חוברת התשובות לכל השאלות יינתנו בכתב ויופצו בנוסח אחיד  .12
חתום על מסמכי ל בעת הגשת ההצעה על כל מציע יהיה. יפורסמו באתר העירייה /אוו. מכרזה

תתייחס עירייה ההגשת ההצעות צעה. לאחר ההלהצעתו, כחלק בלתי נפרד מולצרפם התשובות 
את מסמכי בל ילא קמגיש ההצעה גם אם  ,לרבות מסמכי התשובות כמסמך אחדלמסמכי ההצעה 

 .טענה סותרת בעניין זה בפועל, ולא תישמע כלהתשובות 

 

ינתנו בעל פה למשתתפים במכרז ואלו יהסברים שהאו ו/רושים יפהאינה אחראית לכל עירייה ה .13
 .עירייההאת ם מחייבים ניכאמור א

 

למעט ידי כל גורם אחר בעירייה, שתימסרנה בעל פה ו/או על  תשובותית לראחאהעירייה איננה  .14
 מנהל הפרויקט והן לא יחייבוה.

 

למסמכי  רופהצילא תידון ו לעילו בקשת הבהרה שתוגש לאחר המועד האמור /או תוהסתייג .15
 ההליך עלול להביא לפסילת ההצעה.

 

וע יהיה מנלעיל ם להוראות בהתאה רהיו להבתייגויותיו ו/או בקשותעביר את הסי משתתף שלא .16
 ות.נטעו"ב ן טענות בדבר אי סבירות או אי בהירויות, שגיאות או אי התאמות וכילטעו

 
 

 בהליך הצעות המחירתנאים להשתתפות 
 

: ןלשום כדין בישראל )להיחיד תושב ישראל או תאגיד הרכל תתף השבהליך זה רשאים ל .17
התנאים  בכללהגשת ההצעות להליך האחרון  מועדכ עוהעומד, במועד הקב ("המשתתף"

 המפורטים להלן:
 

על  עיר.ו לחבר מועצת הייה ו/ארבד העילהיות נעדר קרבה האסורה על פי דין לעוהמשתתף על  .18
יה בנוסח המצורף קירבה לעובד ואו חבר מועצת העירי דרהעלחתום על הצהרה בדבר המשתתף 

 ליך זה.כי הלמסמ 2ב'/ חפכנס

 

בתחזוקת אלמנטים בעל ניסיון קודם בהקמת פרויקטים ו/או להיות  ףתתשמעל ה .19
 לפחות 2015-2020בין השנים  -קונסטרוקטיביים העשויים מפלדה 

 



                                        

 
 

  08/21 'סמפומבי מכרז 
 ל"קק-נשר בפארק התלויים שריםהג חזוקתלת

 

4 
 

 לפחות 2015-2020 השנים בין עדיפות תינתן לקבלן בעל ניסיון קודם בביצוע/טיפול בכבלים .20
 

  .בתחום נושא מכרז זה ןבעל ניסיו. : ללאסיווג ב .21
 

לא  –וגש על שם יותר מישות משפטית אחת שתהצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת. הצעה ה .22
 לבד.שם המשתתף ב היו עלסמכי ההליך ימהמצורפים לכל המסמכים ן. תידו

 
 צעההה
 

 . הצעת המשתתף -מך ב'סמי ן הצעתו על גבעל המשתתף לית .23

 

שתתף כי קרא את מסמכי ההליך עה מהווה אישור של המצההחתימה על מסמכי ההליך והגשת ה .24
 הסכם ההתקשרות והוא מסכים לתנאים המופיעים בהם.לרבות  ם,כולם, על נספחיה

 
ת לאוממותוגשנה  אשר צעותבהדפסה או בעט. הלא מושר יתק אתוגש בעו עת המשתתףצה .25

 א תידונה. ל –בעיפרון 
 

 ההליך במסמכי שיעשו פתתוס או/ו שינוי כל או/ו, ההליך במסמכי מילוי הטעון מקום השלמת אי .26
 או לוואי במכתב ובין המסמכים בגוף תוספת או שינוי ידי על בין, םיהאל ביחס הסתייגות כל או
 ירייהעה של המחיר הצעות ועדת לדעת אשר רותעה למעט, ההצעה סילתפל רוםגי אחרת דרך לכב

 .אותו ומשפרות המפרט דרישות על מוסיפות
 

. האיותנ ההצעה מהות לעומת סבירה בלתי שהיא בהצעה כלל להתחשב לא רשאית ההעיריי .27
 .ךליבה יםתתפהמש ידי על שיוגשו האחרות ולהצעותשנתי  לאומדן ביחס תבחן ההצעה סבירות

 
 החתימה מורשי מתובחתי בחותמתו יךההל מסמכי מודיעמ ודעמ כל על לחתום תףשתהמ על .28

 .בשמו
 

 .חותמתו תא ויצרף המלא שמו ציון תוך אהו יחתום יחיד המשתתף היה .29
 

 מסמכי כל על התאגיד בשם החתימה מורשי יחתמו "(התאגיד: "להלן) תאגיד המשתתף היה .30
 . גידהתא חותמת בצירוף ההליך

 בסיומו ופיעמה בנוסח התאגיד םבש החתימה זכות על ח"רו או ד"עו של הרהצה יצרף תףשתהמ
 .התאגיד של שומויר על הוכחה ויצרף המשתתף הצעת מסמך של

 
 .שם כנדרש ופרטיו ובתכתו את המשתתף הצעת טופס של בסיומו לציין תףהמשת על .31

 

 המסמכים את גם להצעתו ףלצר תףשתהמ על ליךהה למסמכי המצורפים הנספחים לכל בנוסף .32
 :לןלה םהמפורטי

 
 .המשתתף ידי על חתום  - קבלנים סיור סיכום 32.1

, ציבוריים גופים עסקאות חוק פי על שומותרו חשבונות פנקסי ניהול על תקף אישור 32.2
 .המשתתף שם על, 1976 ו"תשל

 אישור על ניכוי במקור, על שם המשתתף. 32.3

י פיס עדכנתדו ד הרשום בישראל כדיןאישור על היותו תאגי -ינו תאגיד שה ףתתלמש 32.4
 בתאגיד.פים השותת בעלי המניות או א חברות המפרטמרשם ה

 –או לבקשות ההבהרה, ככל שתהיינה כאלה ו/ תולהסתייגוישובות העירייה ת כל 32.5
 חתומות על ידי המשתתף.

 –ככל שהועברו כאלה אל המשתתף , קונים שהוכנסו על ידי העירייה במסמכי ההליךית 32.6
 המשתתף. על ידי חתומים
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 . ליךלה 3נספח ב'/ -םורייק עסקאות גופים ציבולח 'ב2ות סע' ם הוראבר קיוה בדהצהר 32.7

 1נספח ב'/ –להלן  38עדפת משתתף מקומי, כמוסבר בסעיף המ קש ליהנותלמשתתף המב 32.8
 שות בו.מכתאות הנדרחתום על האס

 
 עיל.סדר הרשום לחדיו ולפי היש להגיש כשהם מאוגדים י יםהערה: את המסמכים הנדרש

 

המחיר ת עובהליך הצ תפותבהשתכות בהכנת ההצעה ורוסוג שהוא, הכל מין וצאות מכההוכל  .33
לא יהא זכאי להחזרן ו/או לשיפוי בגינן בכל מקרה שהוא ומכל טעם שר א ל המשתתף,תחולנה ע

 שהוא.

 

מהמועד יום  90ועד לתקופה של  צעות המחירת היבההצעה תהא בתוקף החל ממועד הכנסתה לת .34
 יך זה.ההצעות בהלהאחרון להגשת 

 
 ת והודעה על הזוכהבחינת ההצעו

 
דרוש מכל אחד מהמשתתפים, לעדי לבהעתה קול דפי שיה את הזכות לה שומרת לעצמרייהעי .35

ל כ הליך, להשלים ו/או לתקן בהתאם לדרישות ההליךלאחר המועד האחרון להגשת ההצעות ל
היתר, צעתו, בין תף לצרף להם נדרש המשתורים אותמסמך ו/או אישור מהמסמכים ו/או האיש

/או השלמת ו ןותאפשר תיקותינתן,  מור, היהדרישה כא ך.ההלישל  ך עמידתו בתנאי הסףרלצו
 לא מעבר לכך. המסמכים ו/או האישורים, תוך הזמן הקצוב שיקבע בה, אך

 

 אחד לכמ לדרוש הבלעדי דעתה שיקול לפי הזכות את העירייה לעצמה שומרת כן כמו .36
 אישורים או/ו המלצה או/ו חסר דעימ להשלים להליך ותצעהה הגשת חרלא מהמשתתפים

 בין, וזאת מטעמו הצוות חברי או/ו המשתתף של לותוכוי יונויסלנ הקשור בכל בייםדקלרטי
 לא אלה מסמכים אם אף ,ךההלי של הסף בתנאי מטעמו הצוות חברי או/ו תועמיד לצורך, היתר

 .ךליהה במסמכי נדרשו
 

 .הוככז אשהי הצעה כל או ותריב הזולה ההצעה את ועלקב חייבתתמ העירייה אין .37
 

 מהצעת זולה תהא ביותר הזולה וההצעה היה: ןללה כמפורט מקומי למשתתף ןנתתי עדיפות .38
, המקומי תףשתהמ הצעת כי לקבוע רשאית העירייה תהא 4% עד לש בשיעור המקומי המשתתף

. הזולה ההצעה למחיר הצעתו להוזיל םכייס המקומי שהמשתתף יבתנא וזאת הזוכה ההצעה היא
 כהצעה הזולה ההצעה בשחת, לעיל רכאמו הצעתו את זיללהו יסכים לא מיקומה והמשתתף היה

 .בהליך הזוכה
 

 :הלןלש התנאים מן  אחד בו שהתקיים מי הינו, לעיל 38 סעיף לעניין"  מקומי  משתתף" .39
 

משלם בגין עסק פעיל ו נשרבעיר י שמנהל מ או נשרנו תושב העיר באם אותו יחיד הי –"ביחיד"  .40
)ככל שמועסקים עובדים( הינם  וימעובד 30%ולפחות  ייהה לעירארנונ אלה וקעס וםקמדירתו או 

 תושבי העיר.

 

ה ארנונה לעירייה ז והוא משלם בגין משרד נשרעיר הוא בהתאגיד  שלו באם משרד –" תאגיד"ב .41
 .הם תושבי העיר תאגידמעובדי ה 30%ולפחות 

 
 סרה על ידולכתובת שנמ ישלחש בתיליה ובמכדעה בפקסימר על כך הומסהליך תילזוכה ב .42

  .אחרת שתמצא לנכון העירייה להודיע על זכייתוך כל דרב או ההליך במסמכי
 

 ל יקבל על כך הודעה בכתב.תו לא תתקבמשתתף שהצע
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 מסמך ב'
 
 כבודל

 נשרעיריית 
 רנש, 20דרך השלום 

 
 א.ג.נ.,

 ףהצעת המשתת
    

 ____________________ ת.ז.ח.פ./ח.צ./ ,___ הח"מאנו ________________________________
 בזה כדלקמן:מסכימים ים וריצהמ
 
 'מספומבי ז רכמל תנאי ראנו היטב והבנו את כו, קבדקנהירים בזאת כי בחנו בזהירות, הננו מצ .1

המפורטים המסמכים  ההסכם וכל, ל"קק-נשר בפארק יםהתלוי הגשרים לתחזוקת – _________
נו אחר שבדקתנת לינזו עתנו תתפים בהליך זה, והצשמש מאת הכל הנדר במסמכי ההליך, והבנו את

 נו.שפיע על קביעת מחיר הצעתושקלנו כל דבר העשוי לה

 

 ם:יביננו מצהירים, מסכימים ומתחיה .2
 

 תייגות.ללא כל הסלולים במסמכי ההליך לקבל על עצמנו את כל ההתחייבויות והתנאים הכ 2.1

ג כל יצמלהועים דלעיל ועל כן נהיה מנ 1בסעיף כאמור  צעתנו זאת מבוססת על בדיקותינוהכי  2.2
או  נה של תנאי ההליךהב אי נות של אי ידיעה וגם/אוו דרישות שתתבססנה על כל טעתביעות א

 וג זה.ואנו מוותרים מראש על כל הטענות מסמסמכי ההליך  קרבאיזה מ

ותים יצוע השירלשם בע ידהצועיים, הניסיון, ולכליים, הכישורים המקאמצעים הכי ברשותנו הכ 2.3
 נשוא ההליך.

  זה.יך כם עם כל משתתף אחר בהלסוללא כל קנוניה, קשר או ה גשת בתום לבמו תזא צעהה כי 2.4

כי ההליך לליים, בהסכם ובנספחיו ובכל מסמפורטות בתנאים הכהמ חר כל ההוראותאכי מילאנו  2.5
 האחרים.

 
תמורת הסך של  זה ךהלי במסגרת הכלולות ההוראות כל את למלא מתחייבים הננו .3

)במילים: מ כדין ת מע"פסבתו ₪ ___________________
השנתי _________ הנחה מהאומדן  %___________________________________( המהווה 

   רף להליך זההמצו
 

 מן:דלקל המסמכים כתנו זו את כננו מצרפים להצעה .4

 

 וד ועמוד בחתימתנו המחייבת.ספחיהם, חתומים בכל עמכולם על כל נמסמכי ההליך  4.1

, 1976 -תשל"ום, גופים ציבורייק עסקאות ת על פי חונות ורשומוי חשבוסקאישור תקף על ניהול פנ 4.2
 .מנועל ש

 .מנואישור על ניכוי במקור, על ש 4.3

 דכני מרשםותדפיס ע כדין ראלבישד הרשום אגיו תנל היותאישור ע -תאגיד  תתף שהינושמל 4.4
 ניות או השותפים בתאגיד. החברות המפרט את בעלי המ

 על ידנו.ות חתומ –כאלה כל שתהיינה ההבהרה, כ /או לבקשותויות וגיכל תשובות העירייה להסתי 4.5

 נו.ומים על ידחת – כאלה אלינו ככל שהועברותיקונים שהוכנסו על ידי העירייה במסמכי ההליך,  4.6

רשות סמכתאות הנדחתום על הא 1נספח ב'/משתתף מקומי, יהנות מהעדפת לקש המבלמשתתף  4.7
 בו.

 . להליך 3נספח ב'/ -יבורייםים צגופ עסקאותלחוק  'ב2הצהרה בדבר קיום הוראות סע'  4.8
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עות תה לתיבת הצממועד הכנס תנו זאת, עם כל הנובע ממנה וכל המשתמע ממנה, הינה בתוקףעצה .5
 עד האחרון להגשת הצעות להליך.והמועד שנקבע כממן ום י( 90שעים )מחיר ועד תה

 

 .יחידא והמציע הו במידה דיהאמור והמוצהר לעיל בלשון רבים דינו כדין לשון יח כל .6
 

 
 
 

 :רטי המשתתףפ
 
 ______________ח.פ /ח.צ:_______/ספר ת.ז.מ___________________ ___________שם: _ה
 

 ____________________________________________________שתתף: _______כתובת המ

 
 ___________________: _________________________________  פקס'  _____הטלפון ס'מ
 

 
 /רו"חעו"ד   אישור

 

מאשר  _____.ר. _____המשתתף, משל /רו"ח עו"ד _________________________________ אני הח"מ 

 -ו _______. _____________________ ת.ז_______________ לש/ם כי חתימתובזה 

בת של המחיייא החתימה לעיל הד המופיעה__ ת.ז. ___________________ ______________________

 על טופס הצעה זו בפני. /מוחתםהנ"ל , וכי דאגימסמכי התעל פי  המשתתף

 

                       + חתימתו "ח/רוה"דהעותמת וח           ________   תאריך: _____
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 1נספח ב'/

 
 

 תאריך: ________        לכבוד
 נשרעיריית 

 נשר, 20 םודרך השל
 

 .,א.ג.נ
 2הצהרת משתתף מקומיהנדון: 

 
 ליהנות מהעדפת משתתף מקומי הנני מצהיר בזאת כי: תמנעל 

 
עסקי אלה ארנונה או מקום מגורי  גיןם בפעיל ומשל הל בעיר עסקאו מנ נשרהעיר ושב ני תהנ – ליחיד □

 תושבי העיר. מעובדי )ככל שיש לי כאלה( הינם 30% לעירייה ולפחות

 
 30%ולפחות  המשרד ארנונה לעירייה הלנוו מואני משלם בגין הנכס ב נשרבעיר שרדי מצוי מ -ד יגלתא □

 עיר.מעובדי הינם תושבי ה
 

 צ"ב: כחת הצהרתי זו מהו לשם
 

 מגורי או עסקי בעיר.עיד על מקום ה משולם המנוארנבר א. שו  –ד ליחי □
 .הב. אישור רואה חשבון בנוסח המופיע בסיומו של נספח ז   

 
 משרדי בעיר. וםמקעל שובר תשלום ארנונה משולם המעיד א.   – גידלתא □

 פח זה.ומו של נסב. אישור רואה חשבון בנוסח המופיע בסי   
 

__________________    ____________________ 
 חתימהו חותמת                   שם המשתתף      

 
____________________________________________________________________ 

 אישור רואה חשבון
 

 תתף"(. הלן: "המשרואה החשבון של _________________________________ )לכש שממי אנ
 

 .נשרנם תושבי העיר המשתתף הים על ידי יקסמועם המהעובדי 30%הנני מאשר כי לפחות 
 

תי תתף. אחריוהנהלת המש חריותאבביקרתי את הצהרת המשתתף דלעיל. ההצהרה הינה  המשתתףת לבקש
 ורתי.ו בהתבסס על ביקז רההצההיא לחוות דעה על 

 
ם ינובנתות יות התומכאיקה של רקורת כללה בדבלים. הבייקורת מקוערכתי את ביקורתי בהתאם לתקני ב

בור חון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מטעה מהותית. אני סבטטרה להשיג מידה סבירה של ם לעיל במהמוצהרי
 ות דעתי זו.ס נאות לחומספקת בסי קורתייבש
 

 תף.צהרת המשתתיות את הרתי הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהול ביקוע ססהתבלדעתי ב
 

 ______________ה: תימח   ______תאריך: ________
 
 
 ליהנות מהעדפת משתתף מקומי קש. ימולא רק על ידי משתתף המב2
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 2נספח ב'/
         

 _________ יך:ראת
 בודכל

 נשרעיריית 
 נשר, 32ן צמיו
 

 נ.,ג.א.
 

 הרשות ו/או לחבר המועצה ובדלע ההעדר קרבהצהרה בדבר הנדון: 
 
 ם:ראות הסעיפים הבאיהו את דיעתיילהביאה  רנשת הנני מצהיר בזאת כי עיריי 1
 

 א')א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן:122יף עס 1.1
ה ולה על עשררים חלק העאמוד הו שותפו, או תאגיד שיש לאחסוכנו א ,קרובו, צהוער מ"חב

מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או  ו שאחד מהםיו אברווח אחוזים בהונו או
 אח או אחות."ורה, בן או בת, ה ג,זו בן -זה, "קרוב"  ןינילערייה; יעה עם הקסלע

ת  ים של נבחרי הציבור ברשויוד עניינוגעת נינילמללים )א( של ההודעה בדבר כ12כלל  1.2
 ע: ומיות הקובהמק

זה, "חבר מועצה"  ןלענייעם הרשות המקומית;  לעסקהאו  "חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה 
דרות "בעל שליטה" בו )ראה הג טהליי שאו קרובו בעלשהוא  ידאגו או תבואו קר הצחבר מוע -

 "(.()ב(1)2-()ב( ו1)1ו"קרוב" בסעיף 
 י: ע כקובקודת העיריות )נוסח חדש( ה)א( לפ174סעיף  1.3

 ניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או עלמעו ד של עירייה לא יהיה נוגע אואו עוב"פקיד 
ובשום עבודה המבוצעת  יהריהעישום חוזה שנעשה עם ב ו,או סוכנ שותפו ואזוגו -ידי בן

 למענה."
 
  ר כי:היהציע ולבהתאם לכך הנני מבקש להוד 2

 מי או שותף ואף לא אח או אחות או בת, הורה, בן  וג,ן זבין חברי מועצת העירייה אין לי: ב 2.1
 סוכן. שאני לו

ו ל עשרה אחוזים בהונע להחלק העו חד מהםאלאין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש  2.2
 בו. יאד אחרובע הל אוברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנ וא

 .ברשות העובד סוכנו, אנימי שזוג, שותף או אין לי בן  2.3
 

אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם  התקשרות עמית לפסול את הרשאיידוע לי כי העירייה תהיה  3
 .נהכוה לא נרהרתי הצסמ

 
 ת.נו אמהינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הי ים שמסרתי לעילרטהפכי אני מצהיר בזאת  4
 

, ( לפקודת העיריות3א') 122אות סעיף ובפרט מהורלל בכ כדי לגרוע מהוראות כל דין ור לעילמאאין ב 5
י סעיף לפת התקשרו רת להתייאמחבריה ובאישור שר הפנים רש 2/3 של יהן מועצת העירייה ברובלפ

 בלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.יריות והעת קודא')א( לפ122
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   חתימה: __________________       ________________שם: ___
 
 

 3'/נספח ב
 

 _______תאריך: ______
 

           ודלכב
 נשרעיריית 
 20 לוםדרך הש

 24100, נשר
 
 

 א.ג.נ.,
 
 

  1976-התשל"ו, לחוק עסקאות גופים ציבוריים 'ב2ע' אות סה בדבר קיום הורהרהצהנדון: 
 

  -/או כל בעל זיקה לתאגיד אותו אני מייצג צג וי מייכוו התאגיד אשר אנכי אני ו/א מצהיר בזאת ניהנ
, לא הורשע ו/או הורשעו ביותר (ד"אגי"הת)להלן:  ת.ז. ______________/, ח.פ_________________

פה ההתקשרות חלד ועמבו/או כי  1976-התשל"ו ,ת גופים ציבורייםאוסקחוק עב ל2 עבירות על פי סע' משתי
 .רונהה האחעשלפחות ממועד ההרשנה אחת 

 
אגיד והנני מוסמך מנהל הת קרי ו/אוהנני מצהיר בזאת כי אני בעל השליטה ו/או בעל המניות העי

 אגיד. ו בשם התז רההצהליתן 
 

 ם ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.ניכוינם נעיל הלי הפרטים שמסרתי אני מצהיר בזאת כ
 

 
 __________________: תקשרהמשם 

  
 __________________היר: צת*שם נותן ה

 
 ________________ : מספר ת.ז. / ח.פ

 

  
 __________________ת זהות: מס' תעוד*
 

 
 : ________________תקשרהמ מתחתי

 

  
 _____________ן התצהיר: __ת נות*חתימ

 
 

------------------------------------------------ 
 

 ר עו"דשואי
 

 (. "קבלן"ה)להלן: ___________ , ת.ז. ____________ ____ן של ידאני משמש כעורך ה .1
  י______________________ עו"ד, במשרד, פניביום _____________ הופיע ב כי בזהמאשר הנני  .2

____ , ולאחר ___נושא ת.ז. ________ ____________ _, מר_______________ברח' __________
לא יעשה כן, אישר את היה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם כי ימת ואההרתיו כי עליו להצהיר את שהז

 וחתם עליה. ה הנ"לרהונות ההצנכ
      
     
       _________________ 
  חותמת עוה"ד חתימה +       
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 מסמך ג'

 
 כםסה

 ביום ___________ נשרשנערך ונחתם ב
 
 

  נשר עירית    בין:
 24100 נשר, 20השלום  ךדררחוב                                    

 ("העירייה"הלן: )שתקרא ל                                      
 אחדמצד            

 
    _____________________ ., ת.ז_________    לבין:

 --_________________________מ    
 _____________, פקס: ___________טלפון:     
 ("קבלןו הא/ו חברהה" ן :הלל )שיקרא    
 מצד שני           

 
 
 ל"קק-נשר בפארק התלויים הגשרים תחזוקתביצוע  לחברהור למס ייה מעוניינתוהעיר איל:וה

 ף ההסכם;והכל כמפורט בגו
 

 08/21 'מספומבי מכרז ה בביצוע העבודות במסגרת תזכ והחברה        :ילוהוא
 

לאחר  תנאי הסכם זה וזאתל אםביצוע העבודות בהת תא הל עצמע הקיבל והחברה והואיל:
 עירייה;ודרישות ה חיותהנ את השבדק

 
ייה רפי שייקבע ע"י העיצע העבודות בלוח הזמנים כלב תלמסוגא יה כי המצהיר והחברה :לוהואי

וע כוח האדם לשם ביצהאמצעים וכל תקופת ההתקשרות כל  הוכי עומדים ויעמדו לרשות
 עבודות;ה

 
ליתן  תוגלומס ויקטבאופן תקצוב הפר הומצוי הבקיא איכי ה המצהיר חברההו והואיל: 

 ב של העירייה ושלתקצולי הם לכלב, ללא חריגות ובהתאתקציבמסגרת ה השירותים
 לה;ם כאשישנמממנים, ככל מים ההגור

 
 בהסכם זה; והצדדים מבקשים להסדיר תנאי ההתקשרות ביניהם והואיל:

 
 

 ן הצדדים:בי כםסוותנה והוצהר, ההכך לפי
 
 

 ופרשנות ואמב .א
 
 ימנו.רד הלק בלתי נפו מהווים חנספחים לל הוכ המבוא להסכם זה 1.1 .1

 וראהין הסכם לבפח כלשהו לההוראה שבנס התאמה בין ו אירה את סתיבמקרה בו קיימ 1.1
 שבהסכם, תחייב ההוראה שבנספח.

 .וי לפרשנותשו כלישמ המשתמש בלבד ולא כותרות הסכם זה הנן לנוחות 1.2

אשר קדמו  בין הצדדיםהתקשרות או נה , מצג, הצעה, הזמ, חוזה, זכ"דכםהסהסכם זה מבטל כל  1.3
 .צדדיםכל ההסכמות בין השל  וחלטפי ומוהוא מהווה סיכום סולו, 

 



 

 
  08/21' מספומבי  מכרז

 ל"קק-נשר בפארק התלויים הגשרים וקתלתחז

 12 

 בהסכם זה: .2
 שוערת של ערך הפרויקט כמפורט בתנאים המיוחדים.עלותו המ  -ן" מד"האו

לק חה או כל ן הסכם זייענל ידו בכתב לך עסמוהייה לרבות מי שהעירמהנדס   -המהנדס" "
 ממנו;

וקף לכל הסכמה, הא תי ה. לאשי החתימה שלבאמצעות מור נשרעיריית  -" היירי"הע
מה החתיחתמו על ידי מורשי שם העירייה, אלא אם נמסמך ו/או התחייבות ב
הם למעט באותם עניינים ב עירייה,ה אשהעירייה ור של העירייה שהם גזבר

 ה  למהנדס.מכות בהסכם זהס תמוקני
 ל"קק-נשר בפארק התלויים הגשרים לתחזוקתעבודות  -הפרויקט" "

מדד הידוע בעת קבלת החשבון ע"י בסיס עד לדד הדה ממהפרשי הצמ  - "הפרשי הצמדה"
 המהנדס.

 ספח התנאים המיוחדים. נט בהא כמפורוע העבודות יבגין ביצ קבלןשכר ה -"התמורה" 
 רויקט.ע הפהתקשרות בדרך אחרת עם קבלן לביצוו א זרמכ  - "ותשרתק"ה

ת שכה המרכזיי הלע"  גורים המתפרסםמדד מחירי התשומות לבניה למ  -"מדד" 
 טטיסטיקה.לס

 המדד הידוע במועד חתימת הסכם זה.  –"מדד הבסיס" 
 .ותירייה בכל הנוגע לעבודו לעא קבלןלפעולות יעוץ בצע מי שמ  -"מומחה" 
 קבלןייה לצורך ביצוע תאום תכנון בשיתוף פעולה עם ההעירמי שימונה  ע"י                  -"מפקח"   

צמוד ולצורך פיקוח  והיועצים( קבלןע ע"י היבוציות שיל מתאום תוכנלהבד)
 חוזה.  על ביצוע הפרויקט בהתאם ל

  .ת זושרוהתק ורךיה תמנה כנציגה לצריעיי שהמ       -ירייה" ג הע"נצי
ששמו מפורט בתנאים המיוחדים. ייה שון ישמש עובד העירה הראייריכנציג הע 

שתשלח אל  בכתבדעה גה מעת לעת בהונצירשאית לשנות העירייה תהא 
 .קבלןה

, מחושב כמפורט קבלןצרכי חישוב שכר הת הקמתו של הפרויקט לעלו  -"ערך הפרויקט" 
 לן.לה 33 -ו 7.10פים בסעי

 חלקו.  או  ביצוע הפרויקט כולול י שייבחרומ     -ספק""קבלן" או "
 חדים.מקום ביצוע הפרויקט, כפי שיפורט בתנאים המיו -"שטח התכנון" 

 5ג'/בנספח והמפורטים  דותהעבווע עו לעניין ביצשנקבדים וחמים תנאי  -חדים"ם המיו"התנאי
 להסכם זה.

 .ה וכל ההוצאות הנלוותלת את ערך המבנכולט הת הקמת הפרויקעלו  -תקציב" ה"

 

 מטרת ההסכם .ב
 
 ל"קק-נשר בפארק יםהתלוי יםהגשר לתחזוקתע עבודות לביצו החברההעירייה שוכרת בזאת את שירותי  .3

 העבודות. ביצוע  העל עצמ תלבקמ והחברה
 
 וששמ קבלןהעל ידי ה כי העבודות תבוצענ י אדם מוסכם בזאתנבתאגיד או חבר  הינה החברהבמקרה בו  .4

 האישי.  ווחקיהמיוחדים או בפ רט בתנאיםמפו
 יה.יריתב של העמראש ובכה חר בלי הסכמתור במבצע אאמה קבלןאת ה קבלןליף הלא יח

 
 סכם זה,להבהתאם  קבלןהו על ידי ות, אשר הוכנו מסמכים הקשורים בעבודישר המהנדס תוכניות אא .5

 ו דרישתו אתדס אלא ישחרר אישור המהנ -בהתאם להסכם זה הכינם ל קבלןהש מרשהמהנדס ד או
 כל חלק ממנו.נון הפרויקט או מקצועית לתכמאחריותו ה לןבקה

 
 נמצאות בשלביל התוכניות הקיימות או יבצע העבודות בהתאם ובכפוף להוראות כצהיר כי מ קבלןה .6

, התקנים והתקנות החלים על הנהליםוכן ון, תכנהלגבי שטח  כות לכך,מסהרשויות המו ידיהכנה על 
 דידותקות קרקע, מ, ממצאי בדיבלים, שטחים גויקותשטחי עת ברדב לרבות ההכרזותון, נושאי התכנ

 עירייה.יקבלן מידי הידועות לו במלואן, הוא וי להשפיע על העבודות ועד כמה שאין הן בר העשד כלו
טי אחר ת התכניות, הסקרים וכל חומר רלוונון אהתכנפת ולעיון לתק קבלןות התעמיד לרשייה ירעה

 הנמצא בידה. לככלשטח התכנון,  ייחסהמת
 
 : בהתאם למפרט מיוחד של המתכנן )מצ"ב(פירוט העבודות .ג
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    ביצוע העבודות .ד
 
ם למועדים יבצען בהתאם, וצדדידי הל יעזה  כםהסיד לאחר חתימת מת ודועבהיצוע יתחיל בב קבלןה .7

  .חקפציג העירייה והמם, בשיתוף פעולה מלא עם המהנדס, נוחדיהקבועים בתנאים המי

 

 לןקבהצהרות ה .ה
 
ם רושיהד םוהתנאי  ק את כל הפרטיםיה, וכן בדיריישות העדרואת  ותהעבודמאשר כי בדק את  קבלןה .8

 ות ו/או נהלי הגורמים המממנים הפרויקטת הנחילרבו, ןים ו/או הקשורים בעבודות ובביצועהכתוב אוו/
שים והציוד הדרו ות, כוח האדםלוכיהכישורים, וכי הוא בעל ה ותודמצהיר כי ביכולתו לבצע העבוהוא 

צוע לצורך בי זמיןו להדעתבמומחים של יועצים ו/או ייה בכתב עעיריודיע ל קבלןה בודות.לביצוע הע
 .יקטהפרו

 

שיונות, ההיתרים, התעודות, הידע והמומחיות יק מורשה ויש לו את כל הרעוס מצהיר כי הינו קבלןה .9
 וע העבודות. לביצהדרושים 

 

 םיחסי הצדדי .ו
 

ו לבין ינב וצרוולא ירייה וייחשב כעובד העי בודה מטעמו לאוכל מבצע ע קבלןאת כי הזבומוסכם מוצהר  .10
 מעביד.-סי עובדיחכל  רייהיהע

 

ין הוא רשאי להעביר או למסור לאחר כל סכם זה או כל חלק ממנו וכן אחר האינו רשאי להסב לא קבלןה .11
 .ראשיה בכתב ומיריע, אלא בהסכמת הבעת מהסכם זההנו זכות או חובה

 
 מראשנדס המה תאלא בהסכמ, , כולן או מקצתןעבודותהיצוע סור לאחר את באינו רשאי למ קבלןה .12

 ובכתב .

 

לאחר, כולן או עבודות הביצוע ובותיו על פי חוזה זה, או מסר את או חאת כל זכויותיו  קבלןהעביר ה .13
  זה.     יו על פי הסכםתויוזה, יישאר הוא האחראי להתחייבלאמור בסעיף תאם מקצתן, בה

 

 פן חישובההתמורה ואו .ז
 

 .בתנאים המיוחדים תמורה כמפורטה את קבלןלהעירייה  לםתמורת ביצוע העבודות תש .14
 

ות העירייה ואת כל הפרטים והתנאים הדרושים ו/או הקשורים בעבודות י בדק את דריששר כמא קבלןה .15
שכר צאותיו לרבות כל הו פית וכוללת אתוס הורה הקבועה בתנאים המיוחדים הינצוען וכי התמובבי

 כו' .ות, וכנית תוהעתק צילומים, ,תעובדים, הוצאות משרדיות, הדפסו
 

 מומחיםוה קבלןהוצאות הכל את  כוללחה המפורט בהסכם זה הטר להסרת ספק מובהר ומוסכם ששכר .16
 כמפורט להלן:

 
לצורך  בייחתים כמאישורים מהגורמים הרלוונט ש לצורך קבלתהדרוכל החומר  16.1

  מהנדסהי עותקים למשרד ניה בתוספת שנהיתר בקבלת 

בשלושה התקשרות  המהנדס לפנילבדיקת ם שירודהוהפרטים ת כל התוכניו 16.2
 העתקים.

המהנדס לפני ההתקשרות לבדיקת הדרושים י הכמויות והאומדנים ם, כתבטיפרהמ 16.3
 בשני עותקים.

 העתקים. רהשע -רז והתקשרות בלצורך יציאה למכ המעודכן חומרכל ה 16.4
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________________ 
 קבלןחתימת ה      

ותוכניות ט עם הקבלנים המבצעים את הפרויקהסכם מת הלצורך חתימר החוכל  16.5
 ישה העתקים.ש -ע בביצול

 , עד שלושה העתקים מכל הדמיה.נדסהמה לפי דרישת מיות תלת מימדיותהד 16.6

יכללו כל המומחים שושל  קבלןשל ה( AS  MADE)תוכניות ומפרטים לאחר ביצוע  16.7
  .עותקים ושה הלך ההקמה בשלו במצעובשבתוכם את כל השינויים 

 
ים נאבתנקוב ההשנתי אומדן לעבר קט מת היקף הפרוייל אצהר ומודגש בזאת כי שינוי המגדמו .17

ט, אלא אם כן רך הפרויקא יחייב את העירייה לעניין חישוב עולחסר כל תוקף  יהא            המיוחדים, 
 .ייהריעעם המה מטמורשי החתי ב על ידיבכתו מראשאושר 

 
 
 

 : לא יכלול ך הפרויקטסכם כי ערמו .18

 ;וכד'בזק  חברת החשמל,ים ל, תשלומרות עירוניות וממשלתיותאג 18.1

 ;ירוניותכר למחלקות עש 18.2

 ;שפטיות"ד והוצאות מעו ,שכר מגשרים, בוררים 18.3

 ;עהח והנום כומתקנים אחרים המספקי מכונות 18.4

ועד קידום מעבור ת מיופר :ןום כגשולמו ע"י העירייה לקבלניפיצויים וכו' שיות, פרמי 18.5
 ;כלשהיא ים מסיבהוספקקבלנים נזקים שיגרמו ל רם העבודות, פיצויים עבוסיו

 .קבלןהבתו ללא תכנון או סבי פרויקטכל עבודה שבוצעה ע"י העירייה בקשר ל 18.6
 

 יחושב כדלקמן:כר ערך הפרויקט לצורכי חישוב ש .19
 אומדן.הלפי  -ות ההתקשרות עד לקבלת תוצא 19.1

 וזה עם הקבלן אולפי הח –רויקט לביצוע מסירת הפתקשרות וות ההאצתוקבלת  עם 19.2
ט עלה ערך הפרויק .אומדןהעל  15%-בלמעלה מלא יעלה הפרויקט ערך לבד שבו ,םהקבלני

 .15%הוא עומד על האומדן +  ן, יחושב ערך הפרויקט כאילועל האומד 15%-בלמעלה מ

( יחושב ון"כרז הראש"המ: ןללהסבירים )ם בלתי אולם בוטל עקב מחירימכרז  נערך 19.3
 : ערך הפרויקט כדלקמן

לפי סכום                   –מיום ביטול המכרז הראשון ודשים ח 12תוך  זרהוצא מכרז חו 19.3.1
 זר.המכרז החועם הקבלן מכוח החוזה 

לפי  –ל פסנחודשים כנ"ל, או הוצא מכרז אולם  12לא הוצא מכרז חוזר תוך  19.3.2
 .שי הצמדהספת הפרבתו  האומדן

 ום הגשתחודשים מי 12וך לא נמסר לקבלן לבצוע ת פרויקטהאולם  רזמכ רךענ 19.4
ה הזולה לפי סכום ההצע –כל סיבה שהיא, למעט עקב מחירים בלתי סבירים  עות, מההצ

 רויקט.וא ייחשב כערכו הסופי של הפבמכרז, והביותר 

                ושחוזה עם הקבלן, עקב תוספות שנעמחיר הוה ממחיר גבהביצוע בפועל ב הושלם 19.5
החשבון  עפ"יעל בפו הפרויקטופי בהתאם לערך התכנון הס, ישולם שכר יהעירילבקשת ה

 .הסופי של הקבלן

 

 : טלעיל, לא ייכללו בערך הפרויקעל אף האמור  .20

וד אשר אינם אמורים להיכלל בו על פי התנאים /או ציים וקנאו מת/חלקים ול אותם ערכם ש 20.1
 המיוחדים. 

  ך מוסף.מס ער 20.2
            

 ח תשלומים ומועדי תשלום  לו .ח
 

 הסכם זה.המגיעה לו לפי  רה"ח התמוינם מפרעות בלבד עזה, ה, לפי הסכם קבלןל התשלומים לכ .21
 

בהסכמת גזבר  ול דעתו,שיקתשלומי ביניים, לפי  לןבקלאשר ל רשאיהנדס הא המי על אף האמור לעיל .22
אך בתנאי  -פני גמר השלב הנדון ל ףא – קבלןה לש עבודתו מותהעירייה לגבי כל שלב, בהתאם להתקד
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העירייה, בהתאם לאישורי תשלומי הביניים הנ"ל, לא  יע" קבלןל שישולמותשלומי הביניים כל ך שס
 ושלב.  שלב לעיל בכל וריםהאמ שעוריםיעלה על ה

 
  – מועדי התשלום .23

 . הינציג העיריכל חשבון שיוגש בהתאם להסכם זה, ייבדק ע"י  23.1

)כולו או חלקו בון ישולם החש – נציג העירייהחלקו ע"י כולו או  וןבשר החאוש 23.2
 .  ם מתום החודש שבו הוגש החשבוןימי 45 תוךהתאמה( ב

באשמת העירייה  שלא תוהעבודצוע כוב בביגין  עילא תשולמנה כל התייקרויות ב 23.3
יום סם זה לכהקבוע בהסיה ובכל מקרה לא תשולמנה התייקרויות מעבר למועד ונציג

 .ודותעבה

י הפרש קבלןשולמו לי –  עירייהיה בא הועברו התשלומים במועד מסיבה התלול 23.4
-שכ"אבית והצמדה, התבהתאם לחוק פסיקת רי ("תשלום פיגורים"ריבית והצמדה )להלן: 

יום  30גור בתשלום של עד פי ד ליום התשלום בפועל.פיגור ועל 30 -ום ההחל מהי 1961
ה יהווה תשלום הפיגורים בהתאם לס"ק ז פיגורים. ריבית ל לא ישא כלבוע לעימהמועד הק

 בגין איחור בתשלום כאמור לעיל. קבלןל נזקי הבגין כחלט ופי ומופיצוי ס
 

 תקופת ההתקשרות .ט
 

 ניתנת והיא חודשים 12 של לתקופה, החוזה תנאי פי על ינהה, זה מכרז פי על הקבלן עם ההתקשרות .24
 .אחת כל פחות או חודשים 12 בנות נוספות קופותת 2 -ל, העירייה בחירת פי על, להארכה

 

 בהודעה, זה הסכם פי על ההתקשרות את להפסיק, הבלעדי דעתה שיקול ולפי עת בכל רשאית העירייה .25
, טענות או/ו תביעות כל תהיינה לא קבלןול בהסכם פורטכמ, הלקבלן הזוכ בכתב םיו 45 של מוקדמת
 אם, בפועל ידו על שניתנו השירותים בגין לו המגיעה רהוהתמ לקבלת זכותו למעט, אחרות או כספיות

 בין ההתקשרות בהסכם לאמור בהתאם וזאת לתוקף ההתקשרות הפסקת היכנס למועד עד, ניתנו
 .הצדדים

 
 המצוי מסמך או מידע כל לעירייה להשיב זוכהקבלן הה חייבמת יםהצדד בין ההתקשרות הופסקה .26

 לכל החומר של מסודרת העברה לבצע הזוכה מתחייב כן כמו .עימה בקשר או לעירייה והשייך ברשותו
 .אותו שיחליף גוף

 
 או/ו המכרז כימסמ פי על מהתחייבויותיו יותר או אחת מילא לא זוכהקבלן הה אם, לעיל האמור למרות .27

, הזכות שמורה לעירייה זה במקרה, לאלתר ההתקשרות את להפסיק רשאית תהא ירייההע כםההס
 .ההפרה לתיקון מוגדר זמן לזוכה להקציב האם, דיעהבל דעתה לשיקול

 
 

 הפרתו ותרופותביטול ההסכם,  .י
 
 כםסההבלעדי להביא דעתה ת ולפי שיקול  זה, רשאית העירייה בכל עאף ובנוסף לכל האמור בהסכם על  .28

 אמור,כדעה יתנה הומאת המהנדס. נ קבלןידי גמר על ידי הודעה בכתב על כך לכולו או מקצתו, ל זה,
 יים ההסכם בתאריך הנקוב בהודעה.תיס

 

עבודות החלק מ שכרו בעד אותו קבלןירייה לתשלם הע ,1ן אם לסעיף קטא ההסכם לידי גמר בהתהוב .29
בכפוף , תמורה סופית ומוחלטתכ ההודעה,קבלת עת וי במצ בו הוא , לרבות השלב התכנוניאותו ביצע

או מי מטעמו עד למועד הפסקת  קבלןידי הנו על שהוכמסמכים התוכניות ו/או הלהעברת כל 
 ירייה. לע קבלןההתקשרות, מה

 
 או חלק מהן לפיעבודות הת העירייה להמשיך בביצוע לאחר מכן היה בדעודי גמר הובא ההסכם לי .30

 שיבחר על ידה. קבלןלכל עבודות הלמסור את המשך רייה יאית הע, רשהעניין
 

 היסודית.  הפרתולבטל מיידית הסכם זה בגין  זכאיתתהא העירייה  .31
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באמצעות קבלת  קבלןנגד ה את הזכות לפעול יההעיריה לעצמשומרת בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל  .32

 .לפי כל דין סעד משפטיכל 
 

ייבויותיו, שאינן או יותר מהתח אחת הפר קבלןף לאמור לעיל רשאית העירייה לבטל הסכם זה אם הבנוס .33
את המהנדס תוך זמן ל התראה על כך מקבחר שה לאראת ההפלא תקן  קבלןוההתחייבויות יסודיות, 

 קבע בהתראה.  , כפי שיסביר
 

בעד אותו חלק  לו ר המגיעאת השכ קבלןה לתשלם העיריי 33או  32פים בסעי אמורבוטל ההסכם כ .34
  יטול ההסכם.בטרם בל ידו  עבודות שהושלם עהמ

 
ה לפי ם זוטל הסככאילו בהדבר  ברגל, או נעשה בלתי כשיר לפעולה משפטית, ייחש, פשט קבלןנפטר ה .35

 .32 יףסע
 

שק שביתה ו/או עיצומים ו/או מצב רוץ במו תפדים לפיהתחייבויות הצד /אוהיה ובמהלך ביצוע ההסכם ו .36
למי מן  ואפשרי ( אשר לא"השביתה"בע )להלן: של פגעי טתנאים חריגים  מלחמתי ו/או כוח עליון לרבות

סה בשקידה ראויה למלא צד ני ותועל אף שארעהו,  פיכל והצדדים או שניהם למלא את התחייבויותי
בות כלשהי לא ייחשבו אי מילוי התחיי –בצען כדי ל בירהלופית ס/או למצוא דרך חהתחייבויות אלה ו
מעשה או מחדל של אותו מישרין עקב השביתה ולא עקב ר נגרמו בההתחייבות, אש ו/או איחור בביצוע

 צד, כהפרה של אותו צד.
 

יחשב  –יל מלא את ההתחייבויות כאמור לעיתן יהיה לד בו נלמועיתה עד יום השבל קן שממשך הז .37
 ותה תקופה בה נתקיימה השביתה., למשך אייבויותיחור בקיום ההתחדקת לאומוצמספקת  כסיבה

 

 חבות וביטוח .יא
 

ו דם אל אככל פגיעה, אובדן או נזק אשר ייגרם לגופו  ו/או לרכושו של שא בחבות המלאה בגין יי קבלןה .38
שור קהבכל עמו ל מי מטו/או ש קבלןל הוכל הבא מטעמו(  עקב מעשה או מחדל ש קבלןה גוף )לרבות

 לביצוע העבודות. 

 

 .לחוק 197פיצויים לפי סעיף  על תביעותלא תחול  1ס"ק הר בזאת כי החבות לפי הסר ספק מוצ למען .39
 

או נזק להם ו/ן אובדן, פגיעה גיה בנומתחייב בזה לשפות את העירייה מיד עם דרישתה הראש קבלןה .40
לשם  בהן אשר העירייה נשאה סבירותאות גין הוצהסכם זה לעיל, בעל פי האמור ב קבלןאחראי ה

כ"ט אותן ק כאמור וכן בגין הוצאות ושה ו/או נזין אובדן, פגיעאשר הוגשה בגתביעה  התגוננות מפני
קדם אודות קבלת כל בה קבלןלהודיע ל תייבחמת, ובלבד שהעירייה חויבה לשלם לצד ג' בתביעה כאמור

ונן מפניה. הודעה כאמור תינתן לכתובת להתג קבלןלאפשר לין האמור לעיל ותביעה ו/או דרישה בג
 . נה הידועה לעירייההאחרו

 
כל  תקופת ההסכם את  קבלןאו עפ"י הסכם זה, יחזיק העפ"י כל דין ו/ קבלןריות הלפגוע באחמבלי  .41

 .1/'גכנספח  להסכם זהצורף המ הביטוחים שוריאט בם כמפורהביטוחי
 

עקב מעשה או  עליהבגין חבות המוטלת  תנוספ תוטחמבכיה עיריול את האמור יורחב ויכלכ הביטוח .42
ין ביטוח אחריות יזה. לענ ל הקשור לביצוע הוראות הסכםמטעמו בכ פועליםהו/או  קבלןדל של המח

 –שנים מתום תוקפו של ההסכם  7ו ו/א "י כל דיןעפ תחריוקופת האביטוח בתוקף כל תהקצועית, יהיה מ
 ם.י המאוחר מביניהלפ

 

 ותבתוכנייין קנה .יב
 

ים שיוכנו על ידי מכים האחר, המפרטים והמסמיםהקניין בכל התוכניות, הנספחים, הטיוטות, התרשי .43
זמן  כלב יכים לעירייהיהיו שיעל ידי המומחה והנוגעים לעבודות ולביצוע הוראות הסכם זה,  או קבלןה
 הוא.ש
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צוע הפרויקט, פרסומו )כשלעצמו זה, ביסכם וראות הות אלא במסגרת היה לא תעשה שימוש בתכניהעירי .44
 ת מימון לו.   השגאו כחלק ממצגת רחבה יותר( ו

 
 לעיל וכן 45עיף בסל עת שיידרש לכך על ידה העתקים מכל המפורט מתחייב להעביר לעירייה בכ קבלןה    .45

 כם זה.ביצוע הוראות הסו בכל הקשור לפרויקט או לה ברשותם שיהיחריאעה יך ו/או ידכל מסמ
 

ות אם המשך העבוד יל, גםפסקת העבודות תהא העירייה רשאית לעשות שימוש במפורט לעה של הבמקר .46
 אחר. קבלןליינתן 

 
  ר.ת לאחלשם מסירת המשך העבודוכזו,  ככל שתידרש ,ליתן הסכמתו בכתב מתחייב קבלןה .47
 

 גוד ענייניםות מנית והימנעועימקצ התנהגות .יג
 

 בו: להיות לול ו או שעע מכל מצב שיש בימנ קבלןה .48

 
כתנאי לחתימת . רונייםגידיה העימך שלה ו/או תאסבין ענינו לבין ענינה של העירייה, גופי  ניגוד 50.1

יר כי צהמ קבלןהו 2/'גפח כנסזה  על שאלון למניעת ניגוד עניינים המצורף להסכם קבלןהזה חתם הסכם 
 יס ותנאי להתקשרות בין הצדדים.וים בסמהו לשאלון ו על ידו בתשובהלו כי הפרטים שנמסרר וידוע ברו

המנעות מניגוד לפטור אותו מהתחייבויותיו לם זה כדי להסכ 2/'גפח נסעל השאלון  קבלןהאין בחתימת 
 עניינים כקבוע בסעיף זה.

 

 ותן של העבודות.יין ומהו לאור אופמנמ םמהימנות הנדרשיאמון והחשש לפגיעה ביחסי ה 48.1

לפי הכללים, התקנים והנוהלים המקובלים בביצוע  לה שלאפעו נות, אודר הקפדה על הגיהע 48.2
 לא לפי מיטב שיקול הדעת;דות, או שמטיבן של העבוועבודות מסוגן 

ו א קבלןהאו תאגיד שרובו ו/, קקבלןהדום או עיכוב או השפעה על מהלכו של פרוייקט, אשר קי 48.3
 פין.ו בעקיין א, במישרם בו באופן אישייטה בו,  מעוניניבעלי שלרובו הינם ק

 כל אלה.   אצאיהם שלבני זוגם וצכן בן זוג, צאצא, הורה, אח, ו –ס"ק זה "קרוב" הינו  לעניין
ולה על חלק הע מנהל או עובד אחראי בתאגיד או מי שיש לו –בעל שליטה" הינו ס"ק זה " לעניין

 יד.ותו תאגווחים של אבר ון אבהו 10%

 חר.לאדם אתים יו שירוט שהוא נותן לגבעיסוק בפרויק 48.4

 

 שמירת סודיות ואבטחת מידע .יד
 

 ירייה, לתושביה,הנוגע לעולי, מנהלי או אחר עסקי, תפעמידע ודיות כל מתחייב לשמור בס קבלןה .49
, ויגיע אלישחר, הא ווחני אהר ילותה, לקניינהיה, לפעלקבלניה, לעסקלבעלי/או מחזיקי הנכסים בה, 

אחסנם במקום ובאופן המתאים ביותר, לשם שמירת , ולזהסכם וראות הו במהלך ביצוע הגב, בקשר אא
 וף אחר.בין בעקיפין לכל אדם ו/או גבמישרין ובין  לא למוסרםסודיותם כאמור ו

 

 על: א תחול לעיל לסעיף הלשמירה על סודיות לפי  ההתחייבות .50
 

 במועד מסירתו. ללהכ תבחינת נחלו במידע שהינ 50.1
 ל ידי העירייה.ו לו עסירתלפני מ קבלןהיה ברשות מידע שה 50.2

 קבלןרה כזה יודיע הבלבד שבמקדין, ו, על פי לגלות קבלןהמידע או כל חלק ממנו אותו יידרש  50.3
בידי העירייה  להותיר ה, תוך זמן סביר, על דבר הדרישה ויעשה כמיטב יכולתו על מנתלעיריי

 ני דרישה כזאת.בפנן ות סבירה להתגשהו

 

, והוא מתחייב להסכם זה 3'/ג כנספחיות בנוסח המצורף רת סודלשמיחייבות יחתום על ההת קבלןה .51
 .להסכם זה 4/ג'כנספח ף לשמירת סודיות בנוסח המצור התחייבות לחתום על וובדילגרום לע
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 4'/ג-או 3'/ג חיםפעובדיו על נסה וו גם קבלן המשננה יחתמחלק מהשירותים לקבלן מש קבלןמסר ה .52
 לנציג העירייה. קבלןספחים החתומים יועברו על ידי הים והנתבקשויים המותוך עריכת השינאמה בהת

 

ורם על ידי העירייה כקבלני ור בס"ק זה תהווה תנאי לאישפחים כאמסלן המשנה על הנחתימת קב .53
 משנה.

 

 שונות .טו
 

 202402750מס'  מאושר"ר זה מתוקצבת בתבי הסכם ההתקשרות לפ .54

 

נתקבלו לכך כל ההחלטות והאישורים אים וכל התנלכך תקיימו ננערכת לאחר ש הז התקשרות בהסכםה .55
 . הנדרשים לכך על פי דין

 
כויתור על כל הפרה  דברות חוזה זה, לא ייחשב הלמשנהו על הפרת הוראה מהורא יםד הצדדחויתר א .56

א ד הצדדים לעם אחמטה או הנחה ארכ אחרת. כל ויתור,שונה או היא הפרה דומה, בין אם שלאחר מכן, 
 אם נעשו מראש ובכתב ונחתמו על ידי הצדדים להסכם זה.ף אלא בתוקיהיו 

 
על אף חילוקי דעות  ותביצוע העבודיפגע בכל צורה אחרת בהמשך א ולבודתו עלא יאט את קצב  קבלןה .57

 יכוב שכרו.ת בגין ע, לרבולך ביצועהיים במהאו מחלוקות העשויות להתק
 
 
 

המחוזי בחיפה תהא הסמכות הבלעדית המשפט בית ול נשרבמשפט השלום ית הלבקובעים כי  םדידהצ .58
 עוץ.ות היים זה ו/או מביצוע עבודסכעים מהבשורים ו/או הנווהייחודית לדון בסכסוכים הק

 
אישור טלפוני  בליוויה מצעות הפקסימילים או באבדואר רשו ומסמך או הודעה לעניין הסכם זה ישלח .59

 כם זה. וא להסבמב כמצוין הצדדיםפי כתובת ל אישית ירהסבמאו 
 

מי עסקים י 3 וםן עם תעהנמקבל על ידי ראו אותו כאילו נתכל מסמך שנשלח בדואר רשום כאמור, י .60
ל ידי הנמען נתקבל עאו בפקסימיליה יראו אותו כאילו מסמך שנשלח במסירה אישית  שלוח.מתאריך המ

הפקס על ידי לקבלת וני ור  טלפבלת אישבמועד ק או, הנמעןבת ותו על ידי השליח בכסירתעד מבמו
 הנמען, לפי העניין.

 
 
 

 ום:ולראיה באו הצדדים על החת
 
 
 

__________________   ________________ 
 קבלןה                                                                 נשרת עיריי

 
 
 
 
 
 
 
 

 אישור עו"ד/רו"ח
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על ידי ה"ה  קבלןסכם זה נחתם מטעם הכי המאשר  רו"ח, עו"ד/_________________"מ ___הח ינא
שר הינו/הינם ____ )שם מלא ות.ז(, א________________________________________________

ו האישורים הנדרשים ות ו/אלשם כך כל ההחלטנתקבלו ולאחר ש קבלןהמוסמכים לחתום על ההסכם בשם ה
 . ןדי יפעל 

 
____________  __             ________________ 

             ךתארי          חתימה                                        
 
 

                             
 .הסכם זה מאושר לחתימת העירייה

זכויות יח את הסכם מבטההדין ודרישות ההתקשרות עומדת ב
 העירייה כנדרש.

 
 

_________      _____         ________________ 
                                       תאריך                                  ת יועמ"שחתימ  
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                                                                                          לכב'          

  נשרעיריית 
 (""המזמיןו ו/א ה"י"העירי)להלן: 

  
 

________________________________ ל קיום ביטוחים של אישור ע הנדון:
ם יום מכבקשר להס רטוים כמפושירותים נלומתן בגין "( קבלן"ה ן:להל)

 (ו/או "העבודות" "השירותים": לן)לה _________
 
 

 

 בקובץ נפרד
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 נייניםע  לניגוד  חשש  לאיתור  שאלון
 

 נשריריית בע___________________________________ דלתפקי ת/מועמד
 

 נותווכה פקידיםת -  א' חלק
 

 אישיים פרטים .1
 

 _____________________________________________ :משפחה שם

 ____________________________________________טי: ___פרשם 

 ___/___/___ לידה שנת    |__|__|__|__|__|__|__|__|__| זהות  מס'

 ___ ________________________רחוב: ____________  :בתוכת

 וב: ___________________ מיקוד: ____________שי/עיר

 _________________ :ון ניידלפ_ מס' ט_______טלפון: _________מס' 

 מס' פקס: ___________________

 
 ועיסוקים תפקידים .2

 
שנים  4לתקופה של  קודמים סוקיםיוע ידיםותפק םנוכחיי ועיסוקים קידיםפת פירוט

 ת/כיועץ ית,/כקבלן בתאגיד, משרה ת/כנושא ת,/יכעצמא ה,/רכשכי לרבות(אחורה 
   .וכד'(

 
  .ב("וכיו עמותה שותפות, וג )חברה,ס מכל ידאגבת ידיםתפקל גם להתייחס נא
 

דים תפקי גם במפורש לציין שבהתנדבות )י או בשכר לתפקידים להתייחס נא
  .תנדבות(בה
 

 שם המעסיק
 וכתובתו

י הפעילות של ומתח
 המעסיק

 יפקיד ותחומהת
 האחריות

 תאריכי העסקה
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 שם המעסיק
 וכתובתו

י הפעילות של ומתח
 המעסיק

 יפקיד ותחומהת
 האחריות

 תאריכי העסקה

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 יםציבורי דיםיתפק .3
 

 .לעיל 2בשאלה  צוינו שלא ציבוריות וכהונות הציבורי בשירות תפקידים פירוט

 .שנים אחורה 4של  קופהתל ודמיםק ידיםולתפק נוכחים יםלתפקיד להתייחס נא
 

 תאריכי מילוי התפקיד וףהג
 התפקיד
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 תאריכי מילוי התפקיד וףהג
 התפקיד

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 

 ביליםמק םופיבג או רקטוריוניםבדי חברות .4
 

 גופים ת בדירקטוריונים או בגופים מקבילים של תאגידים, רשויות אוורוט חברפי

 .םציבוריישאינם בוריים ובין אם הם צי םאחרים, בין א
 

 .אחורה שנים 4תקופה של ל קודמות ולכהונות חיותוכנ לכהונות להתייחס נא
 

שם התאגיד/ רשות/ גוף 
 ותחום עיסוקו

אריך התחלת ת
ך אריתה והכהונ

 סיומה

פעילות מיוחדת  1הנוג הכהוס
  2בדירקטוריון

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

                                                 
שמינו  ותמניה שמות בעלי –לפרט גם נא  –השני  גות. ככל שמדובר בדירקטור מהסועלי מניני או מטעם בויצירקטור חד 1

 אותך
 ריםם אחרות בוועדות או תפקידיחב כגון 2
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 תהמקומי הרשות לפעילות קשר .5

 
 כאזרח המקבל שלא קשר, וא זיקה בו, עניין בעל האתש לגוף לך, או ש, או היוי האם

 שרק או זיקה זה כללאליה )וב הקשוריםלגופים  או נשרלפעילות עיריית  ,שירות
 קשורה שהיא אחרים לגופים או נשרעיריית  שבשליטת סטטוטוריים דיםילתאג

 אליהם(?
 

 כל יןציל נא .אחורה שנים 4של  הפולתקו םנוכחיי ולקשרים לזיקות תייחסהל נא

 .מפורט ןבאופ קשר או זיקה
 
 או ,טורכדירק מכהן או/ו בגוף אחזקות לו שיש מי כל לרבות -בגוף  עניין" בעל"

 צורך לו. אין חיצוני יועץ או/ו אותו מייצג או/ו בו עובד או/ו וב קביליםמ בגופים

 ,1968 –ח "התשכ ערך, ותרניי חוקב שמעוכמ בתאגיד עניין כבעל אשל לפרט אחזקה
  .3בבורסה אגידים הנסחריםבת

 
 אל / כן
 

                                                 
 1968-וק ניירות ערך, תשכ"חח  3

  –בתאגיד  ין",ני"בעל ע
אי למנות מי שרש ח ההצבעה בו,ומכגיד, או פק של התאמונתר מהון המניות המי שמחזיק בחמישה אחוזים או יו (1)

ר של התאגיד או ללי, מי שמכהן כדירקטוהכלו נהשל התאגיד, או את מ מהדירקטורים דירקטור אחד או יותר
המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה שבו,  מהוןר או יות 25%אגיד שאדם כאמור מחזיק או תלי, הכל כמנהלו

 –קה זו לענין פס ;לושם דירקטוריו יותר מהא 25%או רשאי למנות 

 לעניין ;יםמורהאמחזיק בניירות הערך ת בנאמנות כויראו מנהל קרן להשקעות משותפ (א)

עניין זה, ל ;םרית הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמוגם אראו ן, ייירות ערך באמצעות נאמהחזיק אדם בנ (ב)
 כנאמן להסדר וידמכוח תפקת ערך רק ירועט מי שמחזיק בנילמעט חברת רישומים ולמ –"נאמן" 
לפקודת מס'  102סעיף ב רתוגדת מניות לעובדים, בהנאמן, להקצאכ()ו(, או 2)א()46תו לפי סעיף כמשמעו

  ;כנסהה

 ת רישומים.חבר למעטיד, חברה בת של תאג (2)

(3)  
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___________ י: ________________________________/פרט כן, אם

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________ ________________________________________ 

 
 חהפמש רוביק לגבי 5-2ת ושאלב כאמור תפקידים פירוט .6
 

 .משפחתך קרובי לגבי לעיל  5-2בסעיפים  כאמור, תפקידים, פירוט
 

 .דבלב והבהו ולכהונות יםלתפקיד להתייחס יש

  
רשו דשנ לבנטייםהר והפרטים המשפחתית בהקרה סוג הקרוב, שם את לפרט נא

 דאגיתה םש לפרט יש וריון,בדירקט חברה זוגך ת/בן )למשל: אם לעיל  בשאלות

 .בדירקטוריון( מיוחדת ופעילות הכהונה סוג הכהונה התחלת אריךת יסוקו,ע ותחום
 

 שולחנך. על וךשסמ ומי צאצא ה,הור ג,וז ת/בן -"קרוב" 
 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_________________________________________________ __________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

 ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

____ _______________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

______________________ _____________________________________ 
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 בתפקיד לממונים או לכפופים זיקות .7

 

לך  כפופים או ,בעקיפין( או )במישרין ך יעל וניםממ יותלה שאמורים ומי ה/את םאה
  ?אחרים בארגונים משותפת בכהונה מכהנים ת,/עמדומ ה/את ליושא בתפקיד

 
 קשרי עסקיים, קשרים רות,חא סגרותבמ כפיפות סיחי םביניכ ם מתקיימיםהא

  ?אחרות או זיקות משפחה
 
 לא / כן
 

____ ____________________________________י: ___/פרט כן, אם

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_____________________________________________ ______________ 

 

חשש  של במצב להעמידך לוליםהע קרוביך, של או שלך יניםיוענ דיםתפקי .8
  עניינים לניגוד

 
לים לושע ביך,קרו של או שלך ,לעיל רטופו שלא ועניינים תפקידים על לך ידוע האם
  ?ת/מועמד ה/את שאליו בתפקיד עניינים לניגוד חשש של במצב אותך ידמלהע

 
 חנך.לשו על ךשסמו יומ צאצא הורה, ,זוג ת/ןב -קרוב" "
 

 לא / כן     
 

___________________ ___________י: _____________/פרט ,כן אם

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________  

 
 ך,מקורבי ושל אחריםה קרוביך של ועניינים עיסוקים, כהונות תפקידים, .9

 עניינים לניגוד חשש של במצב דךמילים להעעלוש
 

האחרים,  קרוביך של יםראח ועניינים כהונות עיסוקים, תפקידים, על לך ידוע האם
חברים  זה ובכלל( מקורביך של וא לעיל, בשאלות להתייחס שתקהתב לא שאליהם
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ים עניינ לניגוד חשש של במצב אותך להעמיד , שעלולים)עסקיים ושותפים יםבקרו
  ?ת/מדעמו ה/את ושאלי ידתפקב
 

 .ראשונה מדרגה שאינם ולקרובים זוגם ולבני לאחים גם להתייחס נא
 

 לעיל )לדוגמה, 8-1אלות שב נשאלת עליהםש לנושאים מיוחדב ייחסתלה נא
 מקבילים, בגופים או בדירקטוריונים ויותראלה, חב יםקרוב של קידים ועיסוקיםתפ

 .ת(ומיקהמ הרשות הם לפעילותל שיש וקשר
 

 לא / כן
 

י: ___________________________________________ /פרט כן, אם

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

________________________ ___________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_____________ ______________________________________________ 

 
 קיםיסועו םחיי קורות פירוט .10

 

 ופירוט השכלה השאלון, הכוללות מילוי ליום מעודכנות חיים, קורות רדפבנ י/רףצ נא

 .םתאריכי כולל וה,ובהו רבעיסוקים בע
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 ואחזקות נכסים -ב'  לקח
 
 ניותבמאחזקות   .11

 
עסקיים  בגופים שותפות או בעקיפין, או במישרין ,בתאגידים תמניו החזקת פירוט
 .ךוביקר של או הם, שלךכלש

 

ח "התשכ ערך, ניירות בחוק כמשמעו בתאגיד עניין כבעל שלא קהזאח לפרט ךצור אין
 .4בבורסה סחריםנה בתאגידים  1968 –
 
 ולחנך.ש על שסמוך ומי צאצא הורה, זוג, ת/בן -" קרוב"
 

 לא / כן
 

 י:/פרט ,כן אם
 

ם ש
 התאגיד/הגוף

 שם המחזיק
אם המחזיק אינו 

 המועמד

ק ועיסתחום  וזי החזקותאח
 ףגותאגיד/הה

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

                                                 
 1968-כ"חתשחוק ניירות ערך,  4 4

  –"בעל עניין", בתאגיד 
ההצבעה בו, מי שרשאי למנות ו מכוח של התאגיד, א פקיות המונמהון המנ ותרמישה אחוזים או ימי שמחזיק בח (4)

או גיד התא מי שמכהן כדירקטור של ד, או את מנהלו הכללי,גיהתאל יותר מהדירקטורים ש קטור אחד אורדי
 מכוח ההצבעה שבו,או יותר מהון המניות המונפק שלו, או  25% חזיקמ מנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמורכ

 –לענין פסקה זו  ;רים שלוותר מהדירקטויו א 25%ות רשאי למנ או

 נייןלע ;ירות הערך האמוריםניק בזימשותפות בנאמנות כמחרן להשקעות קיראו מנהל  (ג)

לעניין זה,  ;ת הערך האמוריםיירובנת נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק מצעוך באת ערהחזיק אדם בניירו (ד)
נאמן להסדר פקידו כרך רק מכוח תעת ק בניירומי שמחזי מעטחברת רישומים ול למעט –"נאמן" 

לפקודת מס'  102 עובדים, בהגדרתו בסעיףל יותמנ, או כנאמן, להקצאת ()ו(2)א()46 כמשמעותו לפי סעיף
  ;הכנסה

 ל תאגיד, למעט חברת רישומים.בת שברה ח (5)

(6)  



 

 
  08/21 'מס פומבי כרזמ

 ל"קק-נשר בפארק התלויים שריםהג לתחזוקת
 2/'גנספח 

 9 

ם ש
 התאגיד/הגוף

 שם המחזיק
אם המחזיק אינו 

 המועמד

ק ועיסתחום  וזי החזקותאח
 ףגותאגיד/הה

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 

 של בבמצ להעמידך ייםעשו הםב שימוש או מכירתם  שאחזקתם, נכסים .12

 ד ענייניםולניג ששח

 
 או מכירתם שאחזקתם, ,ךקרובי עלותבב או בבעלותך אחרים יםכסנ קיימים האם

 אתה ליושא התפקיד עם ניםעניי ניגוד של צבבמ להעמידך עשויים שימוש בהם
 מועמד? 

 

 שולחנך. על שסמוך ומי צאצא הורה, זוג, ת/בן -קרוב" "
 

 לא / כן     
 

______________________ ______________י: _______/פרט כן, אם

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_____ ______________________________________________________ 

 
 תימשמעו ףבהיק כספים חבות   .13

 

 ערב או כספים ייבח ישנם, אם העסקיים, ותפיךשמי מ אורוביך ק ה,/את האם
 כלשהם?  בויותילהתחי ת אולחובו
 שולחנך. על סמוךש ומי צאצא הורה, זוג, ת/בן -קרוב" 
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 אל / כן
 

___________________________________________  י:/פרט ן,כ אם

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________ ________________________ 

 

 םענייני לניגוד חשש של במצב אחרים שעלולים להעמידך נכסים  .14

 
של  במצב אותך להעמיד יםשעשוי לעיל, פורטו שלא ,םאחרי יםנכס על לך ידוע האם

 ת ?/מועמד ה/את שאליו בתפקיד נייניםע לניגוד ששח
 

 קרובים חברים זה )ובכלל יךמקורב לש ,ךוביקר של שלך, נכסיםל להתייחס נא

 מקורביך או ביךושקר גופים ושל בהם עניין בעל שאתה גופים , של)ושותפים עסקיים

 .בהם ןי ענייבעל הם
 

 .הראשונ דרגהמ שאינם ולקרובים זוגם ניולב לאחים גם להתייחס נא
 

בין  בו, בעההצ זכויות או/ו ףבגו אחזקות לו שיש מי לרבות -בגוף  בעל עניין""
 בו עובד או/ו בו מקבילים בגופים או בדירקטוריון מכהן או/ו בעקיפין, ןובי ריןישבמ

 .לו ניחיצו יועץ או/ו אותו גצאו מיי/ו
 
 אל / כן
 

__ ___________________________________י: ______/פרט כן, אם

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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 הצהרה -  'ג חלק
 

 _________________מס' ז.ת _____________________ מטה ה/החתום אני

 :יכ בזאת ה/רימצה
 
 ולמקורבי, הם מלאים, לעצמי, לקרובי בקשר זה, בשאלון שמסרתי והפרטים דעיהמ כל .1

 ים.ואמיתי נכונים
 

 יעההם מיד ולמקורבי, קרוביל לעצמי, בקשר זה, בשאלון ישמסרת םוהפרטי המידע כל  .2
 שבו וזאת במקרה ,הידיעה למיטב היא ההצהרה כי במפורש נאמר כן אם אלא אישית,

 אישית. לי מידיעה בחלקם ו/או אינם ידועים ו/או מלואםב לי עיםדוי אינם טיםרהפ
 

 במצב לי להיות לגרום לשעלו חרא נייןע כל על לי ידוע לא וןלבשא שמסרתי לפרטים מעבר .3
 תפקיד.ה עם עניינים לניגוד ששח של

 

ד יגונש לחש של במצב להיות לי לגרום שעלול עניין בכל מלטפל להימנע ת/מתחייב יאנ .4
 נשרהמשפטית של עיריית  היועצת התפקיד, עד לקבלת הנחייתה של במילוי יםעניינ

 בנושא.

 

 וררו במהלךתעי או בשאלון, הצהרותיי ןכבתו ייםשינו ויחול בו שבמקרה /ת לכךבמתחיי אני .5
 יגודלנ חשש במצב של אותי העלולות להעמיד מראש, נצפו לאש סוגיות ל,הרגי הדברים

 בכתב הרלבנטי המידע לה את , אמסורנשריריית עטית של שפועצת המבי ץוועעניינים, אי
 הנחיותיה. לפי ואפעל

 

וק חופש ח ך לי, במידת הצורך, יחולרים שייעעניינ דר למניעת ניגודעל ההס מובהר לי כי .6
 .1998 –המידע, התשנ"ח 

 
 

 

 

____________________                                  _________________ 
 חתימה                      ךתארי          
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 3/'גפח נס
 

 ___תאריך: ______                       לכבוד
 נשריית עיר

 נשר, 20 וםדרך השל
 

 א.נ.,ג.
 ירת סודיותשמהתחייבות להנדון: 

 
 

( ים"ת"השירו: להלן) ל"קק-נשר בפארק התלויים הגשרים לתחזוקת םותירנעניק שיו הואיל ואנ
 כם בתקופת מתן השירותים ולאחריה כדלקמן:ם  כלפיבייכם, אנו מתחייינו לבינבמסגרת הסכם בינ

לעירייה, לתושביה, הנוגע אחר הלי או עולי, מנ, תפסקיור בסודיות כל מידע עאנו מתחייבים לשמ .1
 ,או האחר ה, לפעילותה, לקניינה הרוחניילניה, לעסקמחזיקים הנכסים בה, לקבו לבעלי ו/א

 תים.רומהלך ביצוע השיקשר או בגיע אלינו, אגב, בשי
דה, עבותכניות מחשב, שיטות  תוכניות,נתונים, לרבות:  -לעניין התחייבות זו משמעו  ידע""מ

 .או אישי ידע מקצועי, ממיותש תורשימ
גבי המידע הסודי שלנו, וזאת לידינו -על באמצעי הזהירות הננקטיםט אנו מתחייבים לנקו .2

 אחר.המידע או הגעתו ל בדןולמניעת א

 זו לא תחול על: תחייבותה ות האמור לעיל,למר .3

ו לנו חר גילויל לאהכלו או הפך לחלק מנחלת מידע שהיה חלק מנחלת הכלל לפני גילויו לנ .א
 ת התחייבות זו;לא עקב הפרש

 נו;לפני שנמסר להוכיח שהיה ידוע לנו לל מידע אשר נוכ .ב

 ת סודיות.לכם חוב ידיעתנו, אינו חב יטבמי אשר, למידע אשר קבלנו מצד שליש .ג

 פי הוראות כל דין.-יו נדרש עלשר גילוא מידע .ד
 
 

 בכבוד רב,
__________________________ 

 _________________: _באמצעות
__________________________ 

 ____________________חתימה:
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 4/'גפח נס
 

 
 _תאריך: ________                       לכבוד

 נשרעיריית 
 נשר, 20שלום דרך ה

 
 א.נ.,ג.
 

 )עובד( התחייבות לשמירת סודיותהנדון: 
 

לבין ביניכם  רת הסכם( במסג"םהשירותי"להלן: וימים )תים מסהואיל ואני אספק לכם שירו
ת בתקופם כיתחייב כלפאני מ, ל"קק-נשר בפארק התלויים הגשרים לתחזוקת  ______________________

 ים ולאחריה כדלקמן:מתן השירות
לבעלי הנוגע לעירייה, לתושביה, הלי או אחר ולי, מנפעל מידע עסקי, תמתחייב לשמור בסודיות כ יאנ .1

שיגיע אלי, אגב, אחר, נה הרוחני או הלפעילותה, לקנייעסקיה, יה, לו/או למחזיקי הנכסים בה, לקבלנ
 ים.או במהלך ביצוע השירות שרבק

 תומשישיטות עבודה, רתוכניות, תכניות מחשב, נתונים, לרבות:  -משמעו התחייבות זו ניין לע ""מידע
 .או אישי , מידע מקצועיותשמי

וי בידי, וזאת המצעירייה של ה י המידעי לגביד-באמצעי הזהירות הננקטים על לנקוט אני מתחייב .2
 תו לאחר.געלמניעת אובדן המידע או ה

 א תחול על:זו ל ותביעיל, התחילמרות האמור ל .3

ילויו לי שלא עקב לאחר ג לללחלק מנחלת הכ ידע שהיה חלק מנחלת הכלל לפני גילויו לי או הפךמ .א
 הפרת התחייבות זו;

 ;נמסר ליפני ששר אוכל להוכיח שהיה ידוע לי למידע א .ב

 לכם חובת סודיות.ב ר, למיטב ידיעתי, אינו חי מצד שלישי אשמידע אשר קבלת .ג

 ל דין.פי הוראות כ-רש עלנד ואשר גילוימידע  .ד
 
 
 

 
 בכבוד רב,

 
 _______שם: ___________________

 
 __________________________ ת.ז.:

 
 _______________חתימה: ________

 
 _____________תאריך: ___________
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 םתנאים מיוחדי

 

  ל"קק-נשר בפארק התלויים הגשרים לתחזוקת: הפרויקט .1

 

 –תחזוקה שוטפת של הגשרים התלויים בנשר בהתאם למפרט מיוחד העבודה כוללת  :מרכיבי העבודה .2
  יר.דס העפי הנחיות קונסטרוקטור ודרישות מהנב ולמצ"

 
 תקופתי : ותודעבהלוח זמנים לביצוע  .3

 
 לומר אבי פסק העירמהנדס  –ורודצקי לאון ג אינג': ציג העירייהנ .4
 
   תשלום ומועדי תשלומים וחל -ח' פרק בור לאמ התאםתשולם ב: התמורה .5

 
 אין .: ום איחורי לכל סוכםיצוי מפ .6

 

 אין. : מורהדת התהצמ .7
 
נסטרוקטיביים נטים קווכח בהקמת פרויקטים ו/או תחזוקת אלמניסיון קודם מ רישיונות נדרשים: .8

  בליםבכ פלדה. עדיפות לבעלי ניסיון בביצוע/טיפולהעשויים מ
 

 202402750מס' וקצבת בתב"ר מאושר הזמנת העבודה מת: ודהבעהוע תקציב לביצ .9
 

 מיום העברת פנייה של המזמין לטיפול. שעות 48עד וזמינות זמינות : מתן מענה  .10
 

   pazinfo@pazeng.co.il :דוא"ל 048704585פז הנדסה וניהול בע"מ, טל:  :למכרז ץ מלווהיוע .11
 

 + כתב כמויות  שנתי אומדןמצורף  –ן בתוספת מע"מ כדי ₪ 152697ת: ודולביצוע העב שנתי ןומדא .12
 

 : _____________%האומדןאחוז הנחה מ .13
 

 
 

  
 
 
     

 ולראיה באו הצדדים על החתום
 

 
___________________  ___________________ 

 קבלןה                 העירייה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:pazinfo@pazeng.co.il
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 + כתב כמויות ומדןא
 

 יצורף בנפרד
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 08/21' מס פומבי מכרז

 ל"קק-נשר בפארק יםהתלוי הגשרים לתחזוקת
 

 

 

16 

 
 
 
 
 

 7/'גפח נס
 

 מפרט תחזוקה
 

 בנפרדיצורף 
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 ריםתוכניות הגש
 

 פו בנפרדיצור
 


