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 הזמנה להציע הצעות 
 מבוא .א
 
הצעות  "העירייה")להלן:    נשרעיריית   1.1 1 בזה  מזמינה  עבודות (  העירוני  לביצוע  המוקד  מבנה    איטום 

במסמכיוהכ  (,"העבודות")להלן:   המפורטים  לתנאים  בהתאם  זה    ל  :  להלן  16/22    מכרז  –מכרז 
 .("הליך"ה

נ כי ההמסמאת   1.2 בסךליך  בעד תשלום  לרכוש  ₪( שישולמו באמצעו  600  יתן  )שש מאות  העברה  ₪  ת 
 בנקאית לחשבון:

 
 עיריית נשר 

 10בנק                               בנק לאומי 
 887סניף                              
 18060003חשבון                           

 
  oritg@nesher.muni.il: ליחידרסקי במי ב' אורית יר אל הגיש להעב שלוםביצוע התאת האישור על 

 
 תשלום זה לא יוחזר מכל טעם שהוא. 

1.3  

נספחיו,   2.1 2 על  ההתקשרות  הסכם  תנאי  פי  על  יהיו  זה  בהליך  לזוכה  העירייה  בין  ההתקשרות  תנאי 
 . הזמנה זוצורף למה

בלבד וייתכנו    לת הצעותן לשם קבאמד   זה הינם  התוכניות וכתבי הכמויות המצורפים למסמכי הליך 2.2
ו/או במידו   םשינויי ת ו/או בדרישות טכניות ו/או בהיקף העבודה המופיעים בהם. שינויים, בפרטים 

העבודה, לא יהוו עילה    ת לאשר ימסרו לקבלן הזוכה בביצוע העבודות, במועד ו/או לאחר מתן צו תחי
ו/או בתקופת ה היחידה/ות  ו/ לשינוי במחיר/י  עביצוע  וסוג  עה מכל מילה לתביאו    פרט לתשלום   -ין 

 ים המוסכמים בחוזה שיחתם. עבור העבודה המבוצעת בפועל לפי המחיר
  העירייה רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי  2.3

יעתם של  דבכתב, ליאו,  ויוב  יךל ה. השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי ההליךה
 ובות שנמסרו על ידם. ם ו/או בפקסימיליה לפי הכת וש כל המשתתפים בדואר ר

 
וללא כל כיתוב    ,לאיטום מבנה המוקד העירוני  -  16/22מס'    מכרזאת ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "  3

שבמשרדי    שינוסף   המכרזים  לתיבת  ולהכניס  ידנית  למסור    ה שנייה  הומבק  אשר  העירייה  מנכ"ללהקפיד 
ברחוב   העירייה  הבבניין  נתקבל  נשר,  20ום  לשדרך  בחותמת  כי    של, לאחר שהוחתמה  לוודא  יש  העירייה. 

 המזכירה המתאימה תחתום בשמה המלא וכן תציין את השעה שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפה.  
לבצע  מהאת   יש  בלבדסירה  ידנית  ליום  במסירה  ל  6.2223.  עד  אצעוה  12:00שעה  עד  לא  ת  נה  לבתתקשר 

בב אשר  המכרזים  שהוא  העירייה    מנכ"לרדי  שמ תיבת  טעם  ול  עדמכל  לעילשעה  למועד  לא    -  הנקובים 
   ולא תידונה.  תתקבלנה

 
בניין  ממחלקת ההנדסה ביור יצא  סה  13.6.22בתאריך    ,ב'  סיור קבלנים באתר העבודה יתקיים ביום 4.1 4

 11.00עה בשהאמור ריך  תאב נשר  20לום דרך השהעירייה, אשר ברחוב 
 תנאי להגשת הצעה בהליך זה. חובה ונים הינה לבהשתתפות בסיור הק

הערותשאלות 4.2 תיקון    ,  ו/או  הבהרה  בקשות  ניתן  ו/או  ותנאיו  זה  להליך  ו/או  לעבודות  הנוגע  בכל 
בלבד  הל בכתב  מר  פנות  העיר  מהנדס  הפרויקט")להלן:      פבלובסקיי  יור לסגן    יל ימל(  "מנהל 

esher.muni.ilnyuri@  על המשתתף הפונה לוודא טלפונית    12:00בשעה    15.6.22  עד לא יאוחר מיום
 04-8299208בטלפון:  החומרקבלת 

גם לשאר בכתב  תועברנה במקביל  הפונה בכתב ולמשתתף  מנהל הפרויקט    ידעל יתשובות תימסרנה  
  16.06.22  חמישי   וזאת לא יאוחר מיום  תף הפונהת תבו של המשק ממכרוף עותליך בציים בההמשתתפ

 .16:00בשעה 
ו/או על ידי כל גורם אחר בעיריה למעט מנהל  איננה אחראית לתשובות שתמסרנה בעל פה    העירייה

 א יחייבוה. לוהן הפרויקט 
 
 

 
 

mailto:yuri@nesher.muni.il
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   תנאים להשתתפות בהליך .ב
 

  ישראל דין בכ  רשומיםידים הגאו תא , שותפויות רשומות  אים להשתתף יחידים תושבי ישראלשרבהליך זה   5
העותתף"מש"הן:  )להל הקבוע    מדים,(  ההצעות כבמועד  להגשת  האחרון  התנאים    בכללהליך    מועד 

 המפורטים להלן: 

ל  עב  1968-רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"טקבלן  תף להיות  תעל המש 5.1
   100ענף    1-גסיווג 

ק 5.2 ניסיון  בעל  להיות  המשתתף  ר  ,םודעל  ב אשיכקבלן  שיפוץבעשל  לפחות  ות  וד עב  2-,    יקף בה   ודות 
 האחרונות.    השנים 3במהלך  ,פרויקטכל ₪ בתוספת מע"מ לפחות ל  500,000-חת מכספי שלא יפ

גופים ציבו2מי שמתקיים בו תנאי סעיף  על המשתתף להיות   5.3   1976-ים, התשל"ויר ב' לחוק עסקאות 
 כדין.  יםר זם בדבר תשלום שכר מינימום והעסקת עובדי

 . צת העירייהר מועבח או/עובד ול להיות נעדר קרבהף  על המשתת 5.4

יבצעו   5.5 אשר  משנה,  כקבלני  ובין  בשכר  בין  מטעמו,  יועסקו  אשר  העובדים  על  ו/או  המשתתף  על 
לעבודה כשירים  להיות  החינוך,  במוסד  חלקה  או  כולה  להוראות    עבודתם  בהתאם  חינוך  במוסדות 

יועסק אד  .2001-מים, תשס"אסדות מסוי ין במומ  ינייהחוק למניעת העסקה של עבר לשהו  ם כלא 
הז ידי  משטרה"  כועל  "אישור  לגביו   שניתן  לאחר  אלא  החינוך,  מוסד  בתחום  השירותים  בביצוע  ה 

זה   מונח  של  המכהגדרתו  במוסד  מין  עברייני  של  העסקה  למניעת  שירותים וכבתקנות  למתן  ון 
 (.ת""התקנוה: בפרק ז ןל ה)ל 2003-לקטינים )אישור המשטרה(, תשס"ג

הזוכה לידי   המשתתף  יאוחר  הע  יעביר  לא  שקיבל    5-מירייה  מיום  עסקים  ימי  על )חמישה(    הודעה 
ולגבי   לגביו  משטרה,  אשור  בהליך,  ידו  זכייתו  על  מועסקים  להיות  שעתידים  מהעובדים  אחד  כל 

 השירותים בתחום מוסד החינוך.  עבמסגרת ביצו 
 

ידי   6.1 6 על  תוגש  הצעהשפטית  מ  תוישההצעה  יותר  אחת.  שם  על  משפט  שתוגש    לא  –אחת  ית  מישות 
 תידון. 

 כל המסמכים המצורפים למסמכי ההליך יהיו על שם המשתתף בלבד. 6.2
 

 ההצעה .ג
 

  רק את סיכום    -לן  ב קהצעת ה  -  'בלמסמך    ולהעביר  כתב הכמויות גבי  על    ועל המשתתף ליתן הצעת  7.1 7
   כדין.  מ"מע לפניהצעתו, לאחר הנחה )אם ניתנה( 

מקר 7.2 טעבכל  של  הבהעתקת  ות  ה  הכללי,    או   סופיהמחיר  בחישובבחישוב  הכמות    דהיינו,  מכפלת 
המחיר הקובע הוא מחיר היחידה כפול הכמות המופיעה בכתב הכמויות, בהפחתת    –במחיר היחידה  

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

כאילו    דבריראה ה  –ות  כלשהם בכתב הכמוי   או סעיפיםסעיף    ביגל ר  במקרה והמשתתף לא ציין מחי 7.3
הואמוכ אי  להענ   ן  בגין  טענה  כל  תעמוד  לא  ולמשתתף  תמורה,  ללא  סעיף  באותו  המפורט  את  יק 

 לצידו.  ת תשלום תמורה בגין המפורט באותו סעיף, גם אם ישונו הכמויות המצוינו

 

סך כל  או תוספת כאמור ל  שתתף הנחהנתן המ.  דב בלכל הנחה או תוספת במחיר ההצעה תינתן באחוזים   8
 לכל אחד ממחירי היחידה שבסעיפי כתב הכמויות. התוספת באחוזים תחושב ההנחה או   – הצעתו

 
 :המשתתף בהתאם להוראות שלהלןבמילוי הצעתו יפעל  9

 כשהם לא כוללים מע"מ.   ו ירשמ הכמויותעל גבי כתב  המחירים 9.1

בד  ם בלהטכניי  המפרטיםלמעט    ,בעטפסה או  הד ב  ומולא י   ראש  ים עותקשני  בהצעת המשתתף תוגש   9.2
 . י המציעחתום על יד בלבד  אחד עותק אשר יוגשו ב

תצהיר   9.3 על  יחתום  סעיף  המשתתף  תנאי  של  קיומם  בדבר  עו"ד  ידי  על  המצורף    5.3מאושר  בנוסח 
 למסמכי הליך זה. 2/'בכנספח 

חבר   9.4 ו/או  לעובד  קרבה  העדר  בדבר  הצהרה  על  יחתום  ההעיריית  צעמו המשתתף  בנוסח  מצורף  ה 
 .זה למסמכי הליך 3ב'/כנספח 

 
גשת ההצעה מהווה אישור של המשתתף כי קרא את מסמכי ההליך כולם, על  מכי ההליך וההחתימה על מס  10

 נספחיהם, לרבות הסכם ההתקשרות והוא מסכים לתנאים המופיעים בהם. 
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על   11.1 11 לחתום  המשתתף  ה   כלעל  מסמכי  מעמודי  ה ובלר,  הליךעמוד  חוזה  ,  נספחיול  ע  התקשרותת 
 החתימה בשמו.  ירשמוובחתימת  בחותמתו 

 היה המשתתף יחיד יחתום הוא תוך ציון שמו המלא ויצרף את חותמתו.  11.2

המשתתף   11.3 חותכל  על    מויחת  תאגיד היה  בצירוף  התאגיד  בשם  החתימה  מורשי  ההליך    ת ממסמכי 
 התאגיד.  

של  סח המופיע בסיומו  תאגיד בנובשם ה  מהיתהחהמשתתף יצרף הצהרה של עו"ד התאגיד על זכות  
 התאגיד.  חה על רישומו שלמשתתף ויצרף הוכת המסמך הצע

חברה   שהינו  השותפים  משתתף  או  המניות  בעלי  את  המפרט  החברות  מרשם  עדכני  תדפיס  יצרף 
 בתאגיד.

 פס הצעת המשתתף את כתובתו ופרטיו כנדרש שם. וטעל המשתתף לציין בסיומו של  11.4

 

השלמת 12 במסהטעון  ם  וקמ   אי  ה מילוי  כ הליךמכי  ו/או  שינוי  ,  ת ו/אל  מחיקהוספת  ו  הערה  ו/או  ו/או    ו/או 
, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך  הליךשיעשו במסמכי ה הסתייגות  

  שיקול   פי   ת זאיה רשאית להתעלם מהם או לפסול את ההצעה הכוללת אותם וירלא יהיו קבילים והעי אחרת  
 עדי של העירייה.  דעתה הבל 

 
 . בלבדלי ישראטבע תתף תוגש במהמשהצעת  13.1 13

 . במסמכי ההליךבהתאם לאמור ביצוע העבודות הצעת המשתתף תכלול את כל ההוצאות הדרושות ל 13.2
 

י סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה ותנאיה.  תלהעירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא ב  14
 ך. י המשתתפים בהלייד  ת שיוגשו עלמדן ולהצעות האחרוביחס לאו ה תבחןצעהה ת סבירו

 
  בנוסף לכל הנספחים המצורפים למסמכי ההליך, לרבות כתבי כמויות מלאים, על המשתתף לצרף להצעתו  15

 גם את המסמכים המפורטים להלן:  

על  ,  1976-"ו,  תשליםיר בוהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציינ אישור תקף על   15.1
 שם המשתתף.

 .תףקור, על שם המשתבמ  על ניכויור איש 15.2

 ( בניה) 100ענף   1-גבסיווג רשיון קבלן רשום בתוקף  15.3

סעי 15.4 כדרישת  קודם  ניסיון  המוכיחות  המצורף  לעיל  5.2ף  המלצות  הממליצים  טופס  גבי  על    כנספח , 
 למסמכי ההצעה.  1/'ב

היב  רת תב של חבבכאישור   15.5 כי  תהא    נשר ת  עיריי  של  16/22  רזכמבויזכה המשתתף    ה יטוח בישראל 
מוכ ה היא  את  לבטח  הביטוחנה  פוליסות  בכל  גכמפורט    משתתף  ההתקשרות    5/'בנספח  להסכם 

 ובהתאם לתנאים המפורטים באותו אישור.  
  ר הביטוחיםנוסח אישו  ,וכחלק בלתי נפרד ממנאליו,   ףהאישור יהא חתום על ידי חברת הביטוח ויצור

 ת.להסכם ההתקשרו 5/'נספח ג –
 ם על ידי חברת הביטוח. ביטוחים עצמו חתוה צרף את נספחילופין ניתן לחל

במדויק ללא    5/'בנספח גלמען הסר ספק מובהר בזאת כי על אישור הביטוחים להיות בנוסח הנדרש  
 (. "הסתייגות ביטוחית" )להלן: כל הסתייגות, שינוי, או תיקון

המבק להכניס  מציע  הביש  הסתייגטבאישור  ביוחים  מכטוחיות  שהואת  סוג  בהסת  ל  גות  יייפנה 
 לעיל ויפרט את מהותה והנוסח החדש המבוקש על ידו. 4.2נגנון הקבוע בסעיף למם כתובה, בהתא

ל תותר. הסתייגות יעל  4.2רק הסתייגות ביטוחית שאושרה בכתב בתשובת העירייה כקבוע בסעיף  
 צעה.לפסילת הה יא אחרת תב

על 15.6 בדבר ק  תצהיר מאושר  עו"ד  ל  35.  נאי סעיף של תומם  יידי  ה  תהציע הצעולהזמנה  מצורף  בנוסח 
 למסמכי הליך זה. 2/'בכנספח 

המצורף   15.7 בנוסח  מועצה  לחבר  ו/או  לעובד  קרבה  נעדר  המשתתף  היות  אודות  ב'/ הצהרה    3כנספח 
 .למסמכי הליך זה

  ברות כני מרשם החיס עדפותד  בישראל כדין  שום ו תאגיד הרותאישור על הי  -שהינו תאגיד    תתףלמש 15.8
 לעיל.   11.3רישת סעיף בתאגיד, כדהשותפים ניות או  המ  רט את בעליהמפ

 בלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז על ידי המשתתף.ק 15.9

כאל 15.10 שתהיינה  ככל  ההבהרה,  לבקשות  ו/או  להסתייגויות  העירייה  תשובות  ידי    –  הכל  על  חתומות 
 המשתתף.
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על  מים  חתו  –משתתף  כאלה אל ה  עברושהו  ככל  מסמכי המכרז,בדי העירייה  נסו על ינים שהוכ קותי 15.11
 ידי המשתתף. 

סיור קבלנים   15.12 העירייה     -סיכום  נציג  ע"י  לוועדת מכרזים  בסיור הקבלנים  אך    –יימסר  השתתפות 
 הינה חובה ותנאי להגשת הצעה בהליך זה. 

 להלן.  18רישת סעיף דכערבות משתתף  15.13

חתום על    5נספח ב'/  –ן  הלל   21  י, כמוסבר בסעיף ממהעדפת משתתף מקוות  יהנ המבקש ל ף  למשתת 15.14
 ו. נדרשות באסמכתאות הה

 
 הערה: את המסמכים הנדרשים יש להגיש כשהם מאוגדים יחדיו ולפי הסדר הרשום לעיל. 

 
אשר    ף,תחולנה על המשתתבהליך  ות  פת כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה ובהשת 16

 שהוא.  א ומכל טעםשהו מקרהכל  שיפוי בגינן בל להחזרן ו/או א זכאי לא יה
 

יום מהמועד האחרון להגשת   90רזים ועד לתקופה של מועד הכנסתה לתיבת המכתהא בתוקף החל מ עה  ההצ 17
 ההצעות בהליך זה. 

 

סך   18 על  אוטונומית,  בנקאית,  ערבות  תצורף  המשתתף  )  5009להצעת  שקלים  ₪  מאות  וחמש  אלפים  תשעת 
ידי  ע  שהוצאה  (,חדשים לבקשבישראל  נקב ל  העי,  לפקודת  המשתתף  בתוקףת  ל  רייה    2022/09/21  יוםעד 
 . ("ערבות המשתתף")להלן: 

הצעה אליה לא תצורף זה.  הליך  למסמכי    4/'ב  להיות בנוסח הערבות המצורף כנספחהמשתתף  על ערבות  
 לא תידון.  4ערבות בנוסח המדויק הקבוע בנספח ב'/

  יו על יות ו במוד בהתחייכל אימת שהמשתתף לא יע   ביהלג  תתףהמש  ערבות  אתיה תהא רשאית להגיש  י רהעי
 .  הליךה פי תנאי 

 

 בחינת ההצעות והודעה על הזוכה .ד
 

העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי לדרוש מכל אחד מהמשתתפים, לאחר   19.1 19
ו/או    ךל מסמז כרות המכ ישתקן בהתאם לדרו/או ל   םהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, להשלי

בין היתר, לצורך עמידתו    , רף להצעתוהמשתתף לצנדרש  תם  ואהאישורים    אישור מהמסמכים ו/או
 . בתנאי הסף של המכרז

דרישה כאמור, היה ותינתן, תאפשר תיקון ו/או השלמת המסמכים ו/או האישורים, תוך הזמן הקצוב  
 .ך שיקבע בה, אך לא מעבר לכ

 משתתף. ת הומך ערבמסלא יחול על  1ס"ק  19.2

 

 עה שהיא כזוכה. או כל הצ  לה ביותר,ה הזוההצע  ת לקבוע אתאין העירייה מתחייב 20.1 20

תהא רשאית לדחות הצעות של משתתפים אשר ביצעו בעבר עבודתם שלא לשביעות רצונה,    העירייה 20.2
 ו/או שנוכחה לדעת שכישוריהם אינם מספיקים לפי שיקול דעתה.

  צעה הה עומת מהות  סבירה מבחינת מחירה ל   בלתישהיא    צעההכלל ב  שבירייה רשאית לא להתחעה 20.3
 המשתתפים בהליך.  בחן ביחס לאומדן ולהצעות האחרות שיוגשו על ידית ההצעה תיה. סבירוותנא

 העירייה תהא רשאית לפצל את הזכייה בין מספר זוכים.  20.4

 י. עד תאם לשיקול דעתה הבלה בלחלוטין  מפרטהעירייה רשאית לבטל חלק מסעיפי ה 20.5
א הזוכה  עה  צהה לאחר השמטת הסעיפים  להיריעהותם תחליט  תקבע  נשושמיט מההתיה  א  קשרות 

 הליך זה. 
לזוכה לא תהא תביעה ו/או זכות ו/או דרישה לתשלום נוסף ו/או לפיצוי בגין הפעלת העירייה זכות   20.6

 מזכויותיה לפי סעיף זה.   

 

מקומע 21.1 21 למשתתף  תינתן  להלן:  ידיפות  וה   כמפורט  הזוהצהיה  מ נמו  האת   הלעה  המשתתף  כה  הצעת 
הצעת המשתתף המקומי, היא ההצעה  ית לקבוע כי  העירייה רשא  האת  4%  יעור של עדהמקומי בש

השירות   את  לספק  או  העבודה  את  לבצע  יסכים  המקומי  שהמשתתף  בתנאי  וזאת  והזוכה  הזולה 
יס  לא  המקומי  והמשתתף  היה  הזולה.  ההצעה  כיכבמחיר  הצעתו  את  להוזיל  לעיאמם  תלור  חשב  , 

 ליך. זולה  כהצעה הזוכה בההצעה הה

 מי שהתקיים בו אחד  מן התנאים שלהלן:  הינו לעיל,  21.1סעיף ומי"  לעניין קמ  ףת"משת 21.2
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עסק פעיל ומשלם    נשראו מי שמנהל בעיר    נשרבאם אותו יחיד הינו תושב העיר    –"ביחיד"   21.2.1
עס בגין   מקום  או  לעירייה   האל  ו קדירתו  )ככ יובד עמ  30%  ותולפח  ארנונה  שמוו  עסקים  ל 

 שבי העיר. ות עובדים( הינם 

משר  –"  דגיתא"ב 21.2.2 התאגיד  דבאם  של  בו  ארנונה    נשר עיר  הוא  זה  משרד  בגין  משלם  והוא 
 הם תושבי העיר.  תאגידמעובדי ה 30%ולפחות לעירייה  

את המסמכים    ךעל משתתף המבקש ליהנות מהעדפת "משתתף מקומי" לצרף למסמכי ההלי 21.2.3
 זה. למסמכי הליך  5ב'/כנספח ף המצור הרהצ ח ההוסבנהנדרשים 

 

כך    ךיבהל  זוכהל 22 על  בפקסימיתימסר  והודעה  במסמכי  או  /ליה  ידו  על  שנמסרה  לכתובת  שישלח  במכתב 
 ההליך. 

 

בכתב. 23 הודעה  כך  על  יקבל  תתקבל  לא  שהצעתו  זכה    משתתף  שלא  משתתף  לידי  תושב  המשתתף  ערבות 
 הליך. בוכה על הז פיתווחלט ס י יום מהיום בו 30-ר מחובהליך לא יא 

 

 כהמחויבויות הזו .ה
 

יהזו  לע 24.1 24 להמציא  כה  ת הא  זכייתו,    5וך  לעירייה,  אודות  ההודעה  מקבלת  חתומים    6ימים  עותקים 
 כמסמך ג'.בחתימות מקוריות ומאושרים כנדרש של הסכם ההתקשרות המצורף להליך זה 

",  אישור משטרהו, "ת זכייאודות עה  דלת ההוקב ימים מ  5ירייה, תוך ע לעל הזוכה יהא להמציא   24.2
החוק  אין מניעה להעסקתם לפי להיות מועסקים על ידו, כי  ידיםהעת ובדיםד מהע אח לכלגבי ביו ולג

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

בי ע 24.3 קיום  על  אישור  לעירייה  להמציא  יהא  הזוכה  המצורף  וטל  בנוסח   וזהלח  5ג'/פח  סנ כחים, 
ימים מהמועד בו    5  טעמו, תוךת ביטוח מי חבריד  ל עיות  ת מקור בחתימו, כשהוא חתום  רותתקשהה

 קיבל הודעה על זכייתו. 

,  צמודה למדד המחירים לבנייה  ("ערבות הביצוע"על הזוכה יהא להגיש לעירייה ערבות ביצוע )להלן:   24.4
בנוסח  )כולל מע"מ(    ות עמוקשרתוזה ההח  מערך  10%בשעור  רות,  שקלהבטחת קיום תנאי חוזה ההת

הלחו  1ג'/כנספח    המצורף העבודות    90עד  ה  וקפ שת  התקשרותזה  ביצוע  לתום  שנקבע  מהיום  יום 
 ימים מיום שיודע לו על זכייתו.  5וזאת תוך  

 עם מסירת ערבות הביצוע לידי העירייה תוחזר לזוכה ערבות המשתתף, שצירף להצעתו.
 

ע  לתקופת ביצו כה  אר  ,קלינדרים  יםימ  60תוך  עד  יים העבודות  סל עליו  א  היומידי  ן  באופ יחל עבודתו  וכה  זה 25
 ור העירייה בלבד ולאחר פניית הזוכה בכתב לעירייה. שאיהעבודות ב

 

 כמפורט להלן:   נשרעל המשתתף הזוכה ליתן העדפה בביצוע העבודות לתושבי  26.1 26

 . נשריר הע  י, תושבתןודות יהיו, ככל הני בעמהעובדים שיועסקו בביצוע ה  30% 26.1.1

 . נשרהעיר תן, תושבי ו, ככל הנייהי   זוכהים על ידי המקבלני המשנה המועסק 30% 26.1.2
 עובר לחתימת ההסכם עם הזוכה יגיש הזוכה רשימה של קבלני משנה לאישור העירייה.

שבי העיר  ות מהחומרים שירכשו על ידי הזוכה לשם ביצוע העבודות ירכשו, ככל הניתן, מ  30% 26.1.3
 .נשר

  ן:שלהל אים אחד מן התנ ר" הינו מי שמתקיימים בועיה  תושב" הז סעיף  יןלעני  26.2

עסק פעיל ומשלם    נשראו מי שמנהל בעיר    נשרם אותו יחיד הינו תושב העיר  בא  –"  "ביחיד  26.2.1
עס בגין   מקום  או  לעירייה   אלה  ו קדירתו  שמועסקים  מעובדי  30%ולפחות    ארנונה  )ככל  ו 

 י העיר. בשתועובדים( הינם 

משב   –"  תאגיד"ב 26.2.2 שדראם  הו  ביד  תאג ל  משלם  נשר עיר  הוא  משר  והוא  אד  בגין  ה  רנונזה 
 הם תושבי העיר.  תאגידמעובדי ה 30%ולפחות לעירייה  

 

את  מ 27.1 27 לאלתר  לבטל  רשאית  העירייה  תהא  ההליך,  מסמכי  פי  על  בהתחייבויותיו  יעמוד  שלא  שתתף 
 זכייתו בהודעה בכתב. 

קאית  ערבות הבנה ה להגיש את  ירייאית הע רש  הה בזוכורמכל סיבה שהיא הקש   ך יהלבוטלה הזכייה ב 27.2
למי שייקבע על ידה והמשתתף שבוטלה זכייתו יפצה את    עבודותיצוע הב  ן למסור את ה וכלגביה  שביד

 העירייה על כל הפסד שיגרם לה בגין כך. 
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 מסמכי ההליך  .ו
 

רייה  לעי  הצעות  גשתהלמטרת  ם  והם נמסרים למציעי  ,יוקניינה הבלעדרכוש העירייה    םהינמסמכי ההליך   28
לד  במסגרת ההליך בלב , מלבד שימוש  שימוש כלשהו  הםות בר רשות לעשלכל אדם אח או  /ותף  משתואין 

   לצורך הגשת הצעה במסגרת ההליך.
 לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו.  הליך מקבל מסמכי ה

 
 
 
 
 
 
 

 _________________ ________ 
 נשר   יתעירי      
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 ף משתתה עתצה
 

 
 בזה כדלקמן:  יםם, ומתחייבמי , מסכייםמצהיר  ______________ . _____ ת.ז/ח.פהח"מ_____________  ואנ
 
איטום מבנה  ביצוע עבודות  ( ל"המזמין")להלן:    נשרשל עיריית    16/22  מס'  מכרזבעיון את כל מסמכי    נוקרא 1

העירוני מ  ("עבודות"ה)להלן:    המוקד  מסמכיו  להוויחד  ם  ולכ והעתידיים    טה המפורטים  כל  על  הסכם  ת 
המצ"בונ ההצ:  הלן)ל  ספחיו  הבנ "עה"מסמכי  מתחייבים    ו(,  ואנו  תוכנם  יבחר  במידה    –את  והמזמין 

 לבצע את עבודתנו בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם.  – להתקשר בהסכם עמנו 
 

 הזמנה להציע הצעת מחיר  -מסמך א' 
 חיה: ספ משתתף על נ תהצע - 'במסמך 

  לוי ממליצים. ס מיטופ – 1/' נספח ב
 ;לחוק עסקאות גופים ציבוריים 'ב2'  ות סעקיום הורא  דברהצהרה ב  - 2נספח ב'/
 ; הצהרה בדבר קירבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה  - 3נספח ב'/
 נוסח ערבות בנקאית )ערבות משתתף(.   - 4נספח ב'/
 הצהרת משתתף מקומי  – 5נספח ב'/

 על נספחיו:    ע"י הקבלן  תהעבודוע ווזה לביצי ח אנת -' גמסמך 
 רבות ביצוע( עערבות בנקאית ) וסחנ  - 1ג'/ פחנס

 נוסח ערבות בנקאית )ערבות בדק(  -א'  1נספח ג'/
 תעודת השלמה   - 2נספח ג'/
 כתב ויתור  - 3נספח ג'/
 תקופות הבדק   - 4נספח ג'/
 אישור ביטוחים   - 5נספח ג'/
 ורים ישבדיקות וא חפנס  – 6נספח ג'/

 .צורף(א מ)ל ול"ר הכח"הספ –  לעבודות בנין  הכללי המפרט - 'דמסמך 
 . כמויות יכתב - 'המסמך 

 
 וכן את המסמכים שלהלן:  אנו מצרפים לטופס הצעה זה את כל מסמכי ההצעה כשהם חתומים על ידינו 2

, על  1976-ול"וריים,  תשביאישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים צ 2.1
 .המשתתףם ש

 . מנוש  במקור, עלאישור על ניכוי  2.2

 . (בניה)  100ענף    1-גבסיווג  רשום בתוקף קבלן  וןשייר 2.3

סעיה 2.4 כדרישת  קודם  ניסיון  המוכיחות  מילוי  ל   5.2ף  מלצות  טופס  גבי  על  הצעות,  להציע  הזמנה 
 כרז. המלמסמכי  1/ 'בממליצים המצורף כנספח 

ביט  2.5 האישור  סעיף    במדויק  דמעו וחים  להצ  15.5בדרישות  חתוםלהזמנה  כשהוא  הצעות,  ידי    יע  על 
 ין בישראל. וח בעלת מוניטביטת ברח

בדבר קיומם של תנאי סעיף  2.6 עו"ד  ידי  על  להציע הצעות  5.3  תצהיר מאושר  בנוסח המצורף    להזמנה 
 למסמכי הליך זה. 2/'בכנספח 

המשתתף 2.7 היות  אודות  לעובדנ  הצהרה  קרבה  המצורף    רבלחו/או    עדר  בנוסח  ב'/ ספנכמועצה    3ח 
 .ך זהי הלילמסמכ

על  אישו  -ו תאגיד  ינ שהלמשתתף   2.8 כדיןגיד הרשו היותו תא ר  בישראל  סעיף    ם  למסמך    11.3כדרישת 
 ההזמנה להציע הצעת מחיר. 

 קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז על ידנו.  2.9

 חתומות על ידנו.  –לה אכו כל שהי קשות ההבהרה, כלבלהסתייגויות ו/או  מזמיןכל תשובות ה 2.10

 ים על ידנו.  חתומ   -נו עברו כאלה אלי ל שהוז, ככ י המכרבמסמכ  מזמיןעל ידי ה  קונים שהוכנסוית 2.11

 חתום על ידנו.   -סיכום סיור קבלנים  2.12

למסמכי    4בנוסח שצורף כנספח ב'/  ש"ח(,וחמש מאות    אלפים  תשעת₪ )  9500ערבות משתתף על סך   2.13
 המכרז.

 דרשות בו. חתום על האסמכתאות הנ 5ב'/ חנספ –קומי ף משתתדפת מת מהעבקש ליהנוהמלמשתתף  2.14
 ם יחדיו ולפי הסדר הרשום לעיל. הם מאוגדיוגשים כשהנדרשים מ כל המסמכים
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המזמין שומר לעצמו הזכות,  כי  , וההצעהאין הרשימה דלעיל מהווה רשימה סגורה של מסמכי  ידוע לנו כי   3
המוחלט   דעתו  שיקול  להוסיף  והלפי  נ בלעדי,  המסמכים   עה צההלמסמכי  וספים  מסמכים  לשנות את    ו/או 

 הקיימים. 

 

אים והפרטים האחרים  כוללים את כל התיאורים, הכמויות, התנ  מכי ההצעהתנו כי מסלהנחת דע  הוברר לנו 4
 הדרושים על מנת להגיש את הצעתנו זו ולבצע את כל העבודות המתוארות בה. 

 
  בלתי נפרד ואנו רואים אותו כחלק  ,"(לו אוגדן הכח)"ה  דות בניןט הכללי לעבופרהמ ',  דמסמך נמצא ברשותנו  5

 בהתאם לדרישות המפורטות בו.  ותודצע את העב זו, ומתחייבים לבה צע ממסמכי ה

 

ביקרנו במקום המיועד לביצוע העבודה, למדנו להכיר את התנאים השוררים  ל 6.1 6 זו  פני הגשת הצעתנו 
מעליו ובסבי  ,בו,  היטב  בתמתחתיו  בדקנו  דרכי  או,  את  ההגישה  והפעילות  במליו,  הקיימים  נים 

   .ותעל ביצוע העבוד ים להשפיעהגורמים העשוים ו איתנוכל יתר ההלת בהם, המתנ

לנו כי עלינו לדאוג בעצמנו ועל חשבוננו לקבלת כל האישורים מכל הרשויות המוסמכות לביצוע    ידוע 6.1
ות העתיקות  שרכבלים,  ברות ה, בזק, חרת חשמל לישראלחבהעבודות, כגון: אישורי חפירה ועבודה מ

 השונות.ן  מזמי קות הוכו', וכן ממחל

 

 כל ההסברים אשר ביקשנו לדעת. תר הגורמים אתמכל יין והמזמ קיבלנו מנציגי 7

 

ש 8 בחשבון  לאחר  זולקחנו  הצעתנו  במתן  לעיל  האמור  כל  בהתאם  ,  את  העבודה  את  לבצע  מתחייבים  הננו 
 הלן:רט לכמפום מיסכו ה זו תמורתצע לדרישות מסמכי ה

 )במילים:   ₪  _________ ________   :בנשר  ________________________ ב
 .כדיןמע"מ  בצירוף  ש"ח( ____________________________ __

הינה הנ"ל  הכמויות  םמחיריהלפי    הצעתנו  בכתב  פירטנו  הכלולות    אותם  התוספות  או  ההנחות  כל  ולאחר 
 בהצעתנו. 

 
ת  יבה, לרבוגורם או סש ולא ישתנו בעתיד בשל כל  אר וסכמים מים ומ קבוע   ינםו הה בהצעתנו ז ידמחירי היח 9

החלינוישי בשערי  מטים  של  מלאכות  פין  חומרים,  במחירי  שינויים  השונים,  המחירים  ובמדדי  חוץ  בעות 
 יים בשיעורי הריבית, הטלת מסים, היטלים, מכסים וכיו"ב.  ושכר, שינו 

 
ידי    שיקבע , או בתאריך  המזמין  ם עחתימת ההסכם    מיד עם  תובביצוע העבוד   ילהננו מתחייבים להתח  10 על 

  --------תחילת הביצוע בשטח לא יאוחר מ  .  ("החלת העבוד"תאריך הת  :ת העבודה )להלןחלהתזמין בצו  המ
. 

 

ם  תוך שילוב, תאום ושיתוף פעולה מלא עם המזמין ועם כל יתר הגורמי  ותלבצע את העבודהננו מתחייבים   11
נים  הזמ ח  לוובהתאם ל   ים אחרים, המפקח, עובדי המזמין וקבלנ  ,המנהל,  תכנניםלרבות המהנוגעים בדבר,  

  ימים קלנדריים  60  תוךת לשביעות רצונו המלאה של המזמין  ועבודהין, ולהשלים את  ידי המזמ   שייקבע על 
 .  ----------סיום העבודה לא יאוחר מ  ;(ע"ביצוה"תקופת להלן: ) מיום קבלת צו התחלת העבודה

לשלם    -  י כל דיןחריותנו לפנוסף לא   -  םו מתחייביהנ"ל, הננ  התוך התקופ  תודובהע יצוע  ב  אתנשלים  אם לא  
של    למזמין בשיעור  החוזית  האחוז(  מחצית)  0.5%סכום  כל התמורה  לפי  ,  )כולל מע"מ(  מסך  כפי שתקבע 

שלמת  בהם איחור  מראש על כל יו  יםכפיצויים מוסכמים וקבוע   איחור   יוםהעבודות שיבוצעו בפועל בגין כל  
 . מדד הבניה. סכום זה יהיה צמוד לתו ודבהע

 
רים בזאת כי אין  הורות על ביצוע חלק מן העבודות, ואנו מצהיצמו את הזכות ל ין שומר לע כי המזמ  ידוע לנו 12

 ולא תהיה לנו כל טענה או דרישה בקשר לכך. 

 

 ננו מצהירים ומאשרים בזה כי: ה 13

הנא 13.1 הידע,  בעלי  והן,  ויס ינו  ההמומחיות  עלדרואמצעים  הכ  מנת  שים  העבודות  כל  את  לולות  לבצע 
זובהצ שבכוחנו  שותבר  .עתנו  )או  במועדיםנו  הכל   להשיג,  הציוד,  כל  את  הדרושים(  ים, ובכמויות 

ולהשלים את העבוד וכוח האדם הדרושים על מנת לבצע  בהתאם לדרישות    ות המתקנים, החומרים 
הה במסמכי  המפורטים  הזמניםצעולתנאים  ובלוח  לבצע  ת יכל  מים  ומסוגלהנדרש,    ה  הבחינות  ר 

 הקבלן;יבויות המוטלות על חינאים וההת את כל הת  ולמלא
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והמחירים הכלולים בהצעתנו    ,תןבשלמו  ותת את כל הדרוש לדעתנו לשם ביצוע העבודזו כוללהצעתנו   13.2
אחרות,  ה  אוכלליות  הת,  דוכוללים את כל ההוצאות, המיוח  -זו כפי שנרשמו על ידינו בכתב הכמויות  

מין בביצוע  וג,ס ו  מכל  לדעתנו  מהוויםניקבל   רווח  לרבות  ,ותהעבוד   הכרוכות  והם  מלאה  ,  ,  תמורה 
ביצוע העבודת  וגנה עבור  ה  ותושלמה  ולהוראות של מסמכי  לדרישות  כל    הליך בהתאם  מילוי  ועבור 

 פיהם. לינו יתר התחייבויות 

 

)תשעים(    90של    הפקותל ועד    מין ז מהגשתה לממועד    ב אותנו ייו מסכימים כי הצעתנו תהיה בתוקף ותחאנ 14
ה ולתקנה במשך תקופה  לבטלה, לשנות   , וכי לא נוכלהלהליך זהצעות  ה  תגשלהשנקבע  ון  מועד אחרהיום מ

זו גם אם המזמין טרם הודיע לנו כי החליט לקבל הצעתנו זו. אם נפר ו/או לא נקיים התחייבותנו זו, נפצה  
  זו,הצעתנו  מסכום    10%  -כך, בסכום השווה ל  לבש  ויגרמו ל ש  ותוהוצא   נזקים  בגיןין,  זמ ימים את המ  7תוך  

לתבוע מאיתנו כל נזק נוסף העולה על    מזמיןמבלי לגרוע בזכות האת  וז  וערכים מראשכפיצויים קבועים ומ
 סכום זה. 

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

 :ביםיאנו מתחי ו תתקבל,אם הצעתנ 15

ל, כמפרפים אליו ל כל המסמכים המצועו המצ"ב    סחובנו  הסכםהעל  העתקים    6-בלחתום   15.1   עיל, ורט 
 ממועד שיודע לנו על זכייתנו בהליך.  ימים 5תוך 

כי אין מניעה   אישור משטרהימים מקבלת ההודעה על זכייתנו בהליך,  5להמציא למזמין תוך  15.2
 .2001 –התשס"א  מין במוסדות מסויימים, יניי עברקה של עת העסנילמנו לפי החוק  קת להעס

זכייתנו בהליךההודע  מקבלת  ימים  5ך  תובידי המזמין    קידלהפ 15.3 על  ערבות בנקאית בלתי מותנית    ה 
בשיעור    טובתול דעתו  מע"מ(  מערך    10%ולהנחת  )כולל  בהסכם  הקבוע  קיום    -העבודות  להבטחת 

 לחוזה ההתקשרות.  1ג'/ חספנכף המצור בנוסח  "("ערבות ביצוע :לן)לה ה תנאי החוז

למ 15.4 תוך  להמציא  ההודעה    ימים  5זמין  בהל מקבלת  זכייתנו  המצורף    יךעל  בנוסח  ביטוחים  אישור 
 על ידי חברת ביטוח ישראלית.  בחתימות מקוריות לחוזה, כשהוא חתום 5ג'/כנספח 

בטיחותלהזמין   15.5 ממונה  ע"י  שתוכן  בטיחות  בטיחות  א   תוכנית  יועץ  עו  מבולפעול  פיה.  ללל  וע  ר גי 
 .והגהות בעבודהות טיח דיני הב  בוד עפ"יעל -ממחויבותנו זו 

ולא   ה  נפעלבמידה  של  הבטיחות  על  הממונה  הנחיות  להבטחת    יפסקו  מזמיןעפ"י  עד  העבודות 
והגהות לאחר הזהרה בכתב והמתנה להסרת הסכנה  הבטיחות. ודרישות הבטיחות    חריגה מנוהלים 

ך צפיית הנזק  ות  י זה נקבעו כי פיצו לכל יום. מוצהר על ידנ  ש"ח  500כם של  כספי מוסחייבנו בפיצוי  ת
   וב כאמור. ה מעיכ כתוצא מזמיןי להצפו

 

אותנו   16 היא תחייב  זו  כי מיום חתימתנו על הצעה  בזה  עם כל מסמכיה    -הננו מצהירים  כאילו היינו    -יחד 
ם, או אם נדרש לבצע  כסהה   ת תימלפני חהעבודה    להתחיל בביצוע  יןחתומים על הסכם, ואם נדרש ע"י המזמ

  -לי שייחתם כלל הסכם בינינו לבין המזמין  מב  -די המזמין  ת עבודה שתוצא על ימנ על סמך הזת העבודה  א
 לו היתה הסכם חתום ונפעל בהתאם לכל דרישותיה והוראותיה. תיראה הצעתנו זו על כל מסמכיה כאי 

 
 בזה כי:ם אנו מצהירים ומאשרי 17

ל 17.1 ואנידוע  למסו  נו  שכ כימים  המסמך  רכוש  הם  ההצעה  וקני מכי  הבלעדזמין  לנו  י  ינו  נמסרו  והם 
  הצעתנו זו, ולא לשום מטרה אחרת כלשהי, ואנו מתחייבים להשתמש בהםלה למטרת הגשת  בהשא

 . בלבד למטרה זו

בי  17.2 לנו ואנו מסכימים לכך שהמזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה    ר או איזה הצעה ות ידוע 
ו רששהיא,  מהעבוד  רמסולאי  הוא  חלק  רק  לב,  ות לביצוע  לאו  לפצלן,  שיעורי צען  מס   ןאו  פר  בין 

כל טענה    מוותרים בזאת עלכלל לביצוע, הכל לפי שיקול דעתו המוחלט, ואנו    ןלא למסרים, או  מציע
 בקשר לכך.

הצעה   17.3 לדחות  או  לקבל  אם  שבשיקוליו  לכך  מסכימים  ואנו  לנו  המזמיכלידוע  זכאי  להביא  שהי  ן 
לגבי שיקוליו,  כלשהם    לבקש הסבריםנהיה רשאים    ואנו לא  בעיניו,  הושיקול שירא  םגור  כל  בחשבון

 לערער על השיקולים האמורים או לטעון טענות נגדם.

  המזמין אנו מוותרים מראש ונהיה מנועים מלהעלות כל טענה, דרישה או תביעה מכל סוג שהוא נגד   17.4
בין אם    ור הכנתה,שר להוצאות שהוצאו עבקב או    זוהצעתנו  בקשר ל  וו/או שליחי  וגי ציאו נגד מי מנ

ו/או בקשר להליכי    ותין מסירת העבודיבענ  שהמזמין יקבל בקשר לכל החלטה בל ובין אם לא, או תקת
 הדיון בהצעות.
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ר  חיכי ההצעה הן "להצעת ממידוע לנו שהתוכניות המופיעות במערכת התוכניות המהווה חלק ממס 17.5
 . ןלדיוק   בער וחראי ואינ ן אינו אבלבד" והמזמי

להתווסף    עשויותים ואליהם  לחול שינוי  ייםעשו  הות אלשבתוכני  ימים לכךמסכלנו ואנו  כמו כן ידוע  
תוכניות נוספות לצורך הבהרה, הסברה והשלמה ו/או לרגל שינויים אשר המזמין או בא כוחו רשאים  

 להורות על ביצועם בתוקף ההסכם.
הקבלן  מויות שעל  כלראותן כ  בלבד ואין  ןאומדכתנו  ינ ות  י כתב הכמובמופיעות  הכמויות הלנו שע  ידו 17.6

לפלמעשה.    לבצע יהיה  ע"י    יהתשלום  ו/או  המזמין  ע"י  תיקבענה  ואשר  למעשה  שבוצעו  הכמויות 
ו/או   מדידות  המנהל  סמך  על  ו/או  הקבלן  ע"י  שיוגשו  כמויות  חישובי  סמך  על  מטעמו  המפקח 

 .וזהתאם לחניין ובהטח, הכל לפי העבששתיעשינה 

תב  ה הנקוב בכנוי מחיר היחידל תביעה מצידנו לשיכ  ולא תוכר  כל תוספת  לנו כי לא תשולם לנו  עויד 17.7
ולא  הכמויות לחלוטין  שיבוטלו  או  שהוא,  אחוז  בכל  תקטן  או  תגדל  בהם  הכמות  אשר  בסעיפים   ,

 יבוצעו כלל על פי החלטת המזמין או המנהל. 

נו  וא ול דעתו,  , לפי שיקת בכל עת על כל שינויו רלהו  שאי יהיה רמזמין  שהך  ו מסכימים לכאנ ידוע לנו ו 17.8
 אלה, בכפוף לתנאי ההסכם. בהתאם להוראות  מתחייבים לפעול 

באחוזים   17.9 שצוינה  כללית  הנחה  כוללת  הצעתנו  לפני    -אם  ההצעה  של  הכולל  מהסך  ההנחה  תיחשב 
ב וסעיף  סעיף  כל  על  יחול  ההנחה  ואחוז  הצעתנ הצהנחה  אם  כוללת  עתנו.  כו  נה  יושצ   תלליהנחה 

ניב ההנחה כתיחש  -סכום בלבד  ב לפני  זים מהסך הכוללבאחותנה  אילו  ואחוז    של ההצעה  ההנחה, 
 הנחה יחול על כל סעיף וסעיף בהצעתנו. 

 

הצעתנו זו מוגשת אך ורק בשמנו ובשם שותפינו )אם שמותיהם פורטו על ידנו( או בשם אנו מצהירים בזה   18
רשא אגהת ושהננו  לחתוםיד,  באישורצ הבי  געל  כדין    ים  )כמפורט  זו  מט  עה  עו"דהרשום  של  רו"ח  א  ה    -ו 

 ד(.שותפות או תאגי במקרה של 

 

הננו מתחייבים כי העובדים אשר יועסקו על ידנו בביצוע העבודות נשוא מכרז זה הינם בגירים שאין מניעה   19
  .2001 – , התשס"אוסדות מסויימיםבמהחוק למניעת העסקה של עברייני מין להעסקתם לפי 

ה, אלא לאחר שניתן  תנו לפי הליך זגרת קיום מחויבויוסבמעל ידנו    אדם כלשהו ונזכה במכרז לא יועסק    היה
סקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן  לגביו "אישור משטרה" כהגדרתו של מונח זה בתקנות למניעת הע

 . 2003-"גשירותים לקטינים )אישור המשטרה(, תשס
  ,רז זהה על זכייתי במכודע הה  דה ממועדימי עבו  5יר לידי העירייה תוך  בעלה  ,מור לעיל אכחייבים  הננו מת

 ין כל אחד מהעובדים שעתידים להיות מועסקים על ידנו בביצוע העבודות.טרה לעני אשור מש
 

 . יחידהאמור והמוצהר לעיל בלשון רבים דינו כדין לשון יחיד במידה והמציע הוא   20
 

 _____ _________________תאריך:___ ____ ____ _ _________ חותמתו: חתימת הקבלן ו

 ________________________________ ___________ _______________ בלן :שם הק

 _____________ _______מס' ת.ז./מספר תאגיד:______________________________

 ______ ______________________ ____________כתובת הקבלן, כולל מיקוד:_______

 __ ______________________________________ _____________________ "ל:אדו

 ___________ ________ ___________________מס' פקס: ____ל הקבלן : _מס' טלפון ש

 ___________________________ ________ מספר עוסק מורשה : ________________

 _____ _________י: ___פס ג כוסו______ ________ ___ס הקבלנים: נקמס' רישום בפ 
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 עו"ד אישור

 

של  __________________________    הח"מאני   חתימתו  התאגיד________עו"ד  כי  בזה    של ם  /מאשר 

 ________________    -ו ________________ ת.ז. ___________ __________

  , וכימסמכי התאגידפי    על   דהתאגי של    ייבת המח  תימה עיל היא החדלהמופיעה  ת.ז. ___________________  

 פני. הצעה זו בעל טופס   מו /חתםהנ"ל  

 
              + חתימתו  "ד ה עוותמת  ח ___              __________  יך:תאר
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 תאריך: _________                                         לכבוד 
 נשר עיריית 

 נשר , 20דרך השלום 
 

 נ.,ג.א.
 

 1צה לקבלןטופס המלהנדון: 
 

 _____ ___________________________________________ _________הפרויקט: ____________  שם

הפרויקט:  מיקום 

 ___________________________________________________________________ 

 תיאור קצר של הפרויקט: 

__________________________________ ________________ _________________ _ ____ _______

_ 

________________________________________________________________ _______________

_ 

 _______________________________________________________________________________

_ 

_________________________________________________ ______________ ________ ________

_ 

 _____ _________השלמת הביצוע:_______  דמוע

 __ עמד/לא עמד בלו"ז:________________ ______________בפועל:______  ביצועמשך ה

 היקף החשבון הסופי המאושר לפני מ.ע.מ.:_________________________ 

שם 

המזמין:___________________________________________________________________ 

__ __ 

 _______ ________________________________ ___________ _________ובת המזמין:_________ תכ

 טלפון:________________________ 

 נייד:_________________________ 

 

חברה   שם 

 מנהלת:___________________________________________________________________ 

מנהל   שם 

 ___________ ____________________ _________________________ הפרויקט:__________ 

 ________________________________________ ____________________ ________ ______כתובת:

 טלפון:________________________ 

 נייד:_________________________ 

 
 ת המהוות בסיס לקביעת הניסיון הנדרש. ודו עבגבי כל אחת מהיש לצרף אישור נפרד ל. 1 1
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 אישור מזמין הפרויקט המתואר לעיל 
 

____________ _____ __ י הקבלן:_שר בזאת כ______________________ מא_________ _ אני הח"מ __

כל המפורט מעלה   __________________________ ביצע עבורי ובהזמנתי את הפרויקט המתואר לעיל וכי_

 הוא הציון הטוב ביותר(:  10, כאשר 10 – 1להלן התרשמותי מהקבלן )במדדים של  נכון הוא.

 __________;_______לוחות זמנים: עמידת הקבלן ב  __;________ודות:___בעואיכות ה  טיב

 תיקונים ושינויים במהלך הפרויקט ללא העלאת טענות: ________;דרישות הענות ל

 שתוף פעולה עם המזמין: __________ 

 תאריך:___________________                חתימה וחותמת המזמין:_________________ 
 

 
 ₪ לפני מע"מ.  200,000 -פחת מום שלא י. ההמלצה תתייחס לפרויקט בסכ2  
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 _______ ______ יך:תאר         

           לכבוד 
   נשרעיריית 

 נשר , 02דרך השלום 
 

 א.ג.נ.,
 

 1976-התשל"ו, לחוק עסקאות גופים ציבוריים 'ב2הצהרה בדבר קיום הוראות סע' הנדון: 
 

תף  ת שהנני מצהיר בזאת כי אני ו/או התאגיד אשר אנוכי מייצג ו/או כל בעל זיקה לתאגיד אותו אני מייצג, המ
 1976-אות גופים ציבוריים התשל"וחוק עסקל פי סע' ב ל ת עביותר משתי עבירו הורשע ו/או הורשעוזה, לא  בהליך

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

זו    תן הצהרהילהנני מצהיר בזאת כי אני בעל השליטה ו/או בעל המניות העיקרי ו/או מנהל התאגיד והנני מוסמך  
 התאגיד.  בשם 

 
 ים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. נם נכונסרתי לעיל היכי הפרטים שמ יר בזאתאני מצה 

 
 

 שם המשתתף: ___________________ 
 

  
 *שם נותן התצהיר: __________________ 

 
 מספר ת.ז. / ח.פ. _________________ 

 

  
 __ _*מס' תעודת זהות: _______________

 
 

 __ המשתתף: ______________ מת חתי
 

  
 __ _______צהיר: ______ *חתימת נותן הת

 
 
 
 

 אישור עו"ד
 
 . ("המשתתף"אני משמש כעורך הדין של _______________, ת.ז./ ח.פ. _______________ )להלן:  1
ות  בעל המני  ו הנני מאשר בזאת כי _________________ ת.ז. ______________ הינו בעל השליטה ו/א 2

התאגיהעיקר  מנהל  ו/או  הצי  בהליך  המשתתף  והינו  עותד  התאגיד  מוסמך    המחיר  בשם  זו  הצהרה  ליתן 
 .2______________ ח.פ. _______________ 

במשרדי    3 עו"ד,   ______________________ בפני,  הופיע   _____________ ביום  כי  בזה  מאשר  הנני 
_____ נושא  _______________ ___________ מר/גב' _  , _____ברח' ________________________ 

וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים    שהזהרתיוולאחר    ,___________ת.ז. ___  כי עליו להצהיר את האמת 
 בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם עליה. 

     
        _________________ 
 חתימה + חותמת עוה"ד       

 
 רק על ידי משתתף שהינו תאגיד לאישור עוה"ד ימולא 2סעיף  2
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 _________ תאריך:         ד ובלכ

 נשר עיריית 
 ר נש, 20דרך השלום 

 
 א.ג.נ.,

 
 לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה העדר קרבההצהרה בדבר הנדון: 

 
 הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:  נשרת  הנני מצהיר בזאת כי עיריי 1
 

 א')א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן:122סעיף  1.1
מו  קרובוצע"חבר  סוכנו  ה,  תאגי,  או  שותפו,  האמוריאו  לאחד  שיש  חד  על  ם  העולה  לק 

אח  צד  עשרה  יהיה  לא  בו,  אחראי  עובד  או  מנהל  מהם  שאחד  או  ברווחיו  או  בהונו  וזים 
 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות."  -זה, "קרוב"  ןלענייה או לעסקה עם העירייה; לחוז

כללים12כלל   1.2 בדבר  ההודעה  של  ני   )א(  עניינ למניעת  הציב גוד  נבחרי  של  המקוים  ברשויות     מיותור 
 הקובע:  
המועצ"חב יהיה  ר  לא  או  ה  לחוזה  המקומית;    לעסקה צד  הרשות  "חבר    ןלענייעם  זה, 

חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות    -מועצה"  
 ."(()ב(1) 2-()ב( ו1)1"בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף 

 ח חדש( הקובע כי:  לפקודת העיריות )נוס)א( 174סעיף  1.3
וניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או  יה לא יהיה נוגע או מעשל עיריקיד או עובד  "פ

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

 
 היר כי:  צהבהתאם לכך הנני מבקש להודיע ול 2

או מי שאני לו    ואף לא  שותףות  ח או אח אבן או בת,    ין לי: בן זוג, הורה,ברי מועצת העירייה אבין ח 2.1
 סוכן. 

או   2.2 על עשרה אחוזים בהונו  או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה  מועצה, קרובו, סוכנו  אין חבר 
 י בו. עובד אחרא ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או

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

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

 
 . ו אמתה זו הינ אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהר 4
 

( לפקודת העיריות, לפיהן  3א')   122אות סעיף  רלל ובפרט מהווע מהוראות כל דין בכ באמור לעיל כדי לגר  אין 5
ברוב העירייה  סעיף    2/3  של  מועצת  לפי  התקשרות  להתיר  רשאית  הפנים  שר  ובאישור  א')א(  122מחבריה 

 לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות. 
 
 
 
 

   __________  ימת המשתתף: ________ ___________      חת______ ף: __שם המשתת
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 תאריך: _________          לכבוד 

 נשר עיריית 
 נשר , 20דרך השלום 

 
 א.ג.נ.,

 
 ערבות בנקאיתהנדון: 

 
 

 ____ בקשת  פי  )להלן:  ת.ז/_______  ____על   _____________ כלפיכם  "המשתתף"ח.פ.  בזה  ערבים  אנו   )
כ סכולסילוק  לל  עד  של  ם  )  9500סך  מאות  לפים א   תשעת₪  ע  "ח(ש   וחמש  בקשר  המשתתף הם  וזאת  שתתפות 

 . לאיטום מבנה המוקד העירוני 16/22 מס' מכרזב
 

בשיעור ההתייקרות , צמוד למדד המחירים לבניה  אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל
  הערבות, לום סכום  לפני יום תש סם סמוך  שפור  דבין המדל  ת,בין המדד הידוע האחרון, נכון ליום הנפקת הערבו

נה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם  יום מקבלת דרישתכם הראשו  14תוך  
דרך  בכל  או  בתביעה משפטית  לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתף  או  כלשהו,  באופן  או  כלשהו  בתהליך 

 כלפיכם. לחיוב כלשהו   תפים בקשרלעמוד למשת י שיכולהכלשה הענת הגנכם טאחרת, ומבלי לטעון כלפי
 

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

 
 לביטול.  לא ניתנתויה ול ובלתי תזרת ערבות זו הינה בלתי חו

 
 ועד בכלל.  23/09/2022 עד קפה  וישאר בת רבות זו תע
 
 לא תענה.  23/09/2022  רישה שתגיע אלינו אחריד
 

 נו זו בטלה ומבוטלת. ערבות 23/09/2022לאחר יום 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. 
 

 .תב ערבות זה לעניין כרישה דתחשב כ  לאת או בתקשורת ממוחשבדרישה בפקסימיליה 
 
 
 
 
 

         _____ _____________ 
 בנק                                                                                              
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 תאריך: ________          לכבוד 
 נשר עיריית 

 נשר , 20דרך השלום 
 

   א.ג.נ.,
 

  1ף מקומימשתתהצהרת הנדון:     
 

 ר בזאת כי:מי הנני מצהימשתתף מקונות מהעדפת מנת ליה  על
 

ת  –ליחיד   □ העיר  הנני  בגין    נשרושב  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   □ מ  נשרמצוי  הנשלם  ואני  בו  כ בגין  המס  ארנונה  מנוהל    30%לפחות  ולעירייה  שרד 
 ובדי הינם תושבי העיר. מע

 
 הוכחת הצהרתי זו מצ"ב:  לשם

 

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

 

 י בעיר. מקום משרדם המעיד על ונה משולם ארנוובר תשלשא.    –לתאגיד  □
 קת עובדים תושבי העיר.אישור רואה חשבון בדבר העס ב.  

 
 

 __________________     ____________________ 
 חותמת וחתימה      שם המשתתף       

 
 ____________________________________________________________________ 

 ן וואה חשבור ראיש
 

 (. משתתף""ה____________ )להלן: ____ ____________ ___ של __  רואה החשבוןי משמש כאנ
 

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

 
בי לתקני  בהתאם  ביקורתי  את  הבים מקובלי  קורתערכתי  כלל .  של  קורת  בדיקה  התוה  בנתונים ראיות   מכות 

להשיג במטרה  לעיל  סבור    המוצהרים  אני  מהותית.  מטעה  הצגה  הנ"ל  בהצהרה  שאין  בטחון  של  סבירה  מידה 
 שביקורתי מספקת בסיס נאות לחוות דעתי זו. 

 
 תף. המשת תאת הצהריות  לדעתי בהתבסס על ביקורתי הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהות 

 
 
 
 ____________חתימה: __   _________ אריך: _____ ת
 
 
 

__________ _____________________ 
 מולא רק על ידי משתתף המבקש ליהנות מהעדפת משתתף מקומי . י1
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 חוזה לביצוע עבודות 

 ביום _____  נשרשנערך ונחתם ב
 
 

 נשר עיריית     ב י ן :
 ר נש, 20דרך השלום מרחוב    
 04-8212116פקס:   ,04-8299200: 'טל   
 (רייה""העי )להלן :   
 מצד אחד           

 
 

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

 
 

ה   :הואיל בוהקבלן  הצעתו  לביצוע  ך""ההלי:  )להלן  16/22  מס'  כרזמגיש  המוקד    עבודות(  מבנה  איטום 
 (;"העבודות")להלן:  העירוני

 
המכרזים    :והואיל בישיבתה    וועדת  העירייה  על    _______מיום  של  כהצעת  המליצה  ההקבלן  זוכה  הצעה 

 המכרזים; ת ועד  ת המלצתא ר אישרוראש העיבהליך  
 

ועל פי לוח הזמנים שיוגש  ם זה על נספחיו  בהתאם לתנאי הסכ   העבודות צוע  בבי  נתיימעונ והעירייה      :והואיל
 אושר ע"י העירייה; כפי שי ע"י הקבלן 

 
 הסכם זה. לביצועו הכל על פי תנאי  בקשת למוסרןוהעירייה מ ותוהקבלן מעונין לבצע את העבוד והואיל: 

 
 דלקמן:  הצדדים כ והוצהר ביןה הותנוסכם, הך לפיכ

 
 ואמב .א
 
 הווים חלק בלתי נפרד הימנו. א להסכם זה וכל הנספחים לו מהמבו 1.1 .1

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

  וא לו, וההסכם זה מבטל כל הסכם, חוזה, זכ"ד, מצג, הצעה או התקשרות בין הצדדים אשר קדמו   1.3
 הצדדים.הסכמות בין ט של כל הסופי ומוחלם סיכומהווה 

 
  ת ההסכםמטר .ב
 
 .עבודותעצמו את ביצוע ה   עלמקבל  קבלן והקבלןת לעירייה מוסרת בזאה .2

 

העבודות תבוצענה בהתאם לפרטים, לכמויות, למפרטים וללוחות הזמנים המפורטים במסמכים המצורפים   .3
 להסכם זה. 

 

ל הסכם זה  וכי חתימתו ע שורים לכך, נתונים הקואת כל ה   תדוהעבוביצוע   ות תוכני הקבלן מאשר כי בדק את  .4
 דיקתו זו ועל הבנתו את דרישות העבודות, היקפן וכל הנדרש לשם ביצוען. נעשית בהתבסס על ב

 

וכי לרשותו כוח האדם, הציוד    ותוניסיון הדרושים לביצוע העבוד   , מומחיות כי הוא בעל ידעהקבלן מצהיר   .5
 .ן צוע שים לבירורים הדוהחומ
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   ע העבודותאופן ביצו .ג
 

להשתמש בחומרים מסוג ומאיכות טובים ובעלי  ,  ברמה מקצועית גבוהה  ותהעבוד  חייב לבצע אתהקבלן מת .6
 שנקבע בין הצדדים.על פי התוכניות המוסמכות ועל פי לוח הזמנים תקן, ככל שקיים כזה, 

 

בטיחות 7.1 .7 תוכנית  לנהל  מתחייב  ע תואשר    ת,העבודולביצוע    הקבלן  ו/א  "יכן  בט ממונה  יועץ  יחות  ו 
   על פיה. ולפעול

 ימים ממועד חתימת הסכם זה.  7ות לידי העירייה תוך  בלן יעביר העתק תוכנית הבטיח הק
ידי   7.2 על  ואישורה  העירייה  לידי  הבטיחות  תוכנית  העברת  בטרם  העבודות  ביצוע  הקבלן  יחל  לא 

העבודותהתחלת  העירייה.   תביל  לאמור  בניגוד   ביצוע  לעעיל  העבודה  ציא  אתורת  הקבלן    תחייב 
מוסכבפיצ כספי  של  וי  בסכום  מראש  ומוערך  אי    500ם  עקב  העבודות  תעוכבנה  בו  יום  כל  בגין   ₪

תשומה   מחירי  למדד  צמוד  יהא  זה  בסעיף  הקבוע  הפיצוי  סכום  כאמור.  בטיחות  תוכניות  המצאת 
)להלן:    –בבנייה למגורים   ידי( המפורסם  "המדד"כללי  כל    לסטטיסטיקה ת  רכזילשכה המה  על  או 

וכמדד הקובע  המדד  ס ישמש המדד הידוע במועד חתיפו. כמדד בסיד אחר שיחלי מד מת הסכם זה 
 הידוע בעת התשלום בפועל. 

ובהקפדה ראויה את הוראות   7.3 תקנות הבטיחות  בנוסף לאמור לעיל מתחייב הקבלן לקיים בדייקנות 
 . 2007-בעבודה )עבודה בגובה(, תשס"ז

 

החומרים    שיח על ביצוען וכן לבדוק את  עבודות ולהשג לבדוק את ה  ידה רשאיתשימונה על  י  או מ רייה ו/עיה .8
כן רשאית היא לבדוק את אופן   בביצוע העבודות.  ידי הקבלן  על  וטיב העבודה שנעשית  שמשתמשים בהם 

, על  ותבטיח ונהלי ההחוקים    ביצוע הוראותיה, הוראות החוזה, והוראות כל דין, לרבות קיום כל התקנים,
 הבדיקות הנ"ל . יה את כל המידע הדרוש לצורך ולספק לעירי  הקבלן לעזורקבלן. על ידי ה

 

העירייה רשאית להורות, בכל עת, על הגדלה או הקטנה של היקף החוזה או שינוי של חלק מתכנון המבנה או   .9
ודות  תר, בשל עב היבין  רט בו,  עבר למפומשל חלק מהעבודות במסגרתו או להזמין מהקבלן עבודות נוספות  

וזה או הזמנת עבודות נוספות וכמו כן  לבד שבמקרה של הגדלת היקף הח מה החוזה, ובלו לאחר חתישהתג
 משווי חוזה זה.  25%במקרה של שינוי בתכנון המבנה, לא יעלה שיעור ההגדלה/השינוי כאמור על 

 
הן מחיר  ננקב לגביבודות שלא  ע  קרי  חריגות,עבודות    במסגרת הגדלת החוזה כאמור לעיל, ניתן יהא לכלול

 זה בעת חתימתו.   משווי חוזה 25%שלא יעלה על  ירון, בשיעורבמח
 

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

 

הכמ  .11 לכתב  מעבר  חריגה  ו/או  נוספת  עבודה  בהתאםתה  ,ויותכל  "ד  גרלמא  א  ותשתיות    בנייהקל"  מחירון 
  י משנה.ולא תחול תוספת עבור קבלנ 10%חר הנחה של לא

 

   –אי העסקת עובדים זרים  .12

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

 . חל עליהם 1994-"הה(, תשנ וני חקיק)הסדרים כלכליים והוראות שונות( )תיק
בתקנה  כה    -חוץ" "מומחה  הו  1גדרתו  )ניכוי  הכנסה  מס  חוץ(,  לתקנות  לתושבי  שהיה  צאות 

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

יש לתושב החוץ    אל בתחום שבותו תושב ישרשירות לאו, כדי לתת  דםוח אכ
 דית; מומחיות ייחו

בתחום   (3) שירות  נתן  או  הועסק  הוא  באזור  או  בישראל  שהותו  תקופת  בכל 
 מומחיותו הייחודית;

על   (4) העולה  בסכום  תמורה  לו  שולמה  כאמור  שירותו  שקלים    10,800בעד 
מנה במקור  , שנוכה מיתו בישראלהישי ש ספר חודמוכפל במחדשים, כשהוא  

כום האמור, כשהוא מחולק  בישראל פחות מחודש, יחושב הסס כדין; שהה  מ
ומוכפל במספר ימי שהייתו בישראל; הסכום האמור יתואם על פי סעיף    30-ב

ויעוגל למאה השקלים החדשים  120 סוציאלית,  הנחה  היה  כאילו  לפקודה  ב 
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 הקרובים; 
 חוץ. למעט מומחה  עובדים זריםלא יעסיק ע העבודות  צוך בי כי לצורמתחייב  הקבלן 12.2

 

  המועד לתחילת העבודות אשר נקבע בצו התחלת לא יאוחר מ   ותחיל ביצוע העבודהקבלן מתחייב להת 10.1 .13
 ( .  ________) לא יאוחר מ (."מועד התחלת העבודות")להלן:  העבודה

את ביצוע  ולהשלים    עירייהון הרצעות  לשבי  ות וע העבודאופן שוטף בביצ ב להתקדם  הקבלן מתחייב   13.2
קלינדרים  60  עד  ותבודהע ליום    ימים  התחלת העבודות    ___ ______ עד    _________ ביום  ממועד 

 (. "מועד מסירת העבודות")להלן: 
ו', למעט ראש השנה, יום כיפור, סוכות )לא כולל חול    –"ימי עבודה" לצורך סעיף זה משמעם ימים א'  

 ושבועות.  מאות יום העצ (, פסח,המועד

הע 13.3 השלמת  לשבי ם  העיעבודות  רצון  העירעות  ידי  על  לקבלן  תינתן  בנוסח  רייה  השלמה  תעודת  ייה 
 , בה יצוין מועד מסירת העבודות. 2כנספח ג'/המצורף להסכם זה 

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

יום  ןבגי .14 הואיח  כל  ומר בהשלמת  לעירי עבודות  למועסירתן  בסעיף  יה מעבר    9.2ד מסירת העבודות הקבוע 
 מהתמורה. 0.5%לעיל ישלם הקבלן לעירייה פיצוי קבוע ומוערך מראש בסך 

 

ותן,  העירייה רשאית להורות בכל עת על כל שינוי, לרבות שינוי צורתן, סגנונן, איכותן, סוגן, גודלן, כמ 12.1 .15
מיתבגו מימדיה/ו ארן  הן,  העבואו  של  כן  של  או  והדות  מהן  חלק  אחר  ל  למלא  מתחייב  קבלן 

 ה. הוראותי

העירייה רשאית להגדיל או להקטין סעיפים מסעיפי כתב הכמויות בכל שיעור/אחוז שהוא או לבטל   15.2
ל והקבלן מתחייב  עבודות  להוסיף  או  לבטל  כתב הכמויות,  כמויות מכל אחד מסעיפי  בצע את  כליל 

 ה. המפורט בחוז כל שינוי מןחידה ללא י מחירי היפ על  וראותיהה

הא 15.3 כל  אף  על  כי  בזאת  את  מובהר  המגדילה  להוראה  תוקף  יהא  לא  ולהלן  לעיל  זה  בהסכם  מור 
התמורה ו/או המגדילה כמויות של עבודות ו/או פרטים קיימים ו/או המוסיפה עבודות ו/או פרטים  

ע כדין  נחתמה  עם  אלא  מ חדשים,  ידי  החתול  העיריימימה  רשי  גטעם  קרי:  העירייהה,  וראש    זבר 
 העיר.  

זכאי לתשלום כל יהא  לעיל, אלא אם נחתמה  הקבלן לא  כל הגדלה מההגדלות המפורטות  בגין  שהו 
כאמור בסעיף זה לעיל. הקבלן מוותר על כל טענה ו/או דרישה כספית ו/או זכות תביעה ו/או דרישת  

  לה שלא נחתמה להוראת הגד   טעמה בקשרו/או מי מ  הובדיו/או ע  ההעיריי  פיצוי בכל עילה שהיא נגד
עיל ולפיכך לא שולמה, לרבות טענות בדבר עשיית עושר ולא במשפט  על ידי מורשי החתימה כאמור ל

 מצד העירייה או מי מטעמה. 
 ס"ק זה הינו מעיקרי החוזה ותנאי לחתימתו על ידי העירייה.

 
            ______________ 
 הקבלן  תחתימ               

 פת הבדקתקו .ד
 

ת  ותקופ או  להסכם זה    4ה כנקוב בנספח ג'/שמניינ פת הבדק" פירושה תקופה  הסכם זה "תקולצורך   13.1 .16
, כפי שיקבעו מעת לעת, לפי התקופה הארוכה  1973  –התשל"ג    ,הבדק הנקובות בחוק המכר )דירות(

 מבין השתיים. 
ובר  בהתאם לה מדטענה אשר  לרבות  ת(,  ו)דירהמכר  ק  ותחולת חהקבלן לא יעלה טענה כלשהי בדבר  

 על מבנים למגורים בלבד.  בחוק החל
או  מני לעבודות,  ההשלמה  בתעודת  כמצוין  העבודות  השלמת  מיום  יתחיל  הבדק  תקופת  של  ינה 

העבודות   של  שונים  חלקים  לגבי  השלמה  תעודת  של  חלקים    –במקרה  אותם  של  השלמתם  מיום 
   .הת ההשלמכמצוין בתעודו 

תוב ווה  נתה 16.2 העבודות,  תקופת  או ך  נזק  נגר  בדק,  אשר  שימ פגם  או  לקויה  מעבודה  כתוצאה  וש  ם 
בחומרים פגומים, חייב הקבלן לתקן כל נזק או פגם כאמור, הכל לפי דרישת העירייה. הוא הדין לגבי  

כתוצא נגרם  ואשר  בעבודות  שבוצע  תיקון  בכל  הבדק  תקופת  תוך  שנתהווה  פגם  או  מעבודנזק    ה ה 
 ם פגומים. מוש בחומרייאו ש לקויה 
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 וביטוח  אחריות .ה

 

ה, אובדן או נזק אשר ייגרם לגופו  ו/או לרכושו של כל אדם או גוף  ישא בחבות המלאה בגין כל פגיע   לןקבה .17
של ה  קבלן )לרבות ה  ו/או של מי מטעמו בכל  קבל וכל הבא מטעמו( עקב מעשה או מחדל  קשור לביצוע  הן 
 העבודות.  

 
או נזק להם אחראי  ו/דן, פגיעה  ונה בגין אובשתה הראשה מיד עם דריהעיריי  תות אבזה לשפייב  מתח   קבלןה .18

אשר העירייה    ושכר טרחת עו"ד  , וכן בגין הוצאות סבירותו/או על פי כל דיןעל פי האמור בהסכם זה    בלןקה
  ם לשלמשחויבה  או    ,מוראשר הוגשה בגין אובדן, פגיעה ו/או נזק כאלשם התגוננות מפני תביעה    בהם  נשאה
ו/או דרישה בגין האמור    בהקדם אודות קבלת כל תביעה   קבלן ל ייבת להודיע  רייה מתחובלבד שהעי,  לצד ג'

 ן להתגונן מפניה. הודעה כאמור תינתן לכתובת האחרונה הידועה לעירייה.  קבל לעיל ולאפשר ל
 

תחילת ביצוע  י מועד  נ, לפי יערוךיר כמצה  דין, הקבלן   כל   מבלי לגרוע מאחריות הקבלן לפי חוזה זה ו/או לפי .19
ביטוח  ,העבודות ביטוח    בחברת  פוליסות  מוניטין  זהכמפבעלת  להסכם  המצורף  הביטוחים  באישור   ורט 

 ומסירתן לעירייה. הסופי   ןסיומ  ויחזיקן בתוקף כל תקופת ביצוע העבודות ועד 5כנספח ג'/
ן על  אחריות הקבל   ל תקופתכוקף  ח זה בת ביטובלן  על אף האמור לעיל, לעניין ביטוח חבות מוצר יחזיק הק 

 המועד המאוחר מביניהם.   –כם זה ומסירתן לידי המזמין נים מתום ביצוע העבודות על פי הסש  7דין ו/או פי 
 

יורחב  יםהביטוח העירייה    וויכלל  וכאמור  או  כאת  מעשה  עקב  עליה  המוטלת  חבות  בגין  נוספת  מבוטחת 
 ות הסכם זה.וע הורא צ לבי ל הקשורו בכמטעמפועלים הן ו/או קבלמחדל של ה 

 
   ולוח תשלומיםהתמורה  .ו
 

התחייב 17.1 .20 כל  לביצוע  זה,  בתמורה  חוזה  פי  על  הקבלן  של תויות  סכום  העירייה  לו    שלם 
)_____________________ש"ח(  ₪ כדין   בצירוף  _________________  במועד    מע"מ  כשיעורו 

 (."התמורה"הוצאת החשבון )להלן: 

, לרבות הוצאות הקבלן,  כיבי העבודותאת כל ר וכוללת  תסופיו ה קבוע הינה 1בס"ק ועה הקב  התמורה  20.2
 קיפות, הנלוות לביצוע העבודות ו/או לקיום הוראות הסכם זה.  ישירות וע

 .שהןכלהתייקרויות לה  לא תווספנה התמורה הינה סופית ו 20.3

 

בצירוף    על ידו,  ווצע ודות שבהעב   בגין חשבון    __________________ הקבלן יגיש עם סיום העבודות   18.1 .21
 דות שבוצעו. מפרט את העבוכמויות הכתב 

 ימים ממועד שהוגש החשבון לבדיקתו.  15החשבון ויאשרו, כולו או חלקו, תוך   נציג העירייה יבדוק 21.2

יום מתום החודש הגרגוריאני בו    90ישולם תוך    -ככל ובמידה שאושר על ידי נציג העירייה    -החשבון   21.3
תהוגש,   מוקן  או  להבחדש  והוגש  העהתאם  נציג  ל ערות  מבירייה,  המאוחר  ובתנאי    יןפי  השניים 

 .3ל כתב ויתור בנוסח המצורף להסכם זה כנספח ג'/שהקבלן יחתום ע

 

 ובכפוף להמצאתה.  חשבונית מס התשלומים לקבלן יבוצעו כנגד .22
 

תשלום   .23 מכל  לקזז  רשאית  לקבלן  העירייה  לעיר המשולם  חב  שהקבלן  סכום  שהעמכל  ייה  כל  ין  ב,  יאילה 
 רות.תחייבויות אחן מכוח ה הסכם זה ובי מכוח

 
 

 יצוע וערבות בדק(בטחונות )ערבות ב .ז
 

  ערבות ביצוע
על 21.1 .24 הקבלן  של  התחייבויותיו  מילוי  ידי  -להבטחת  על  כלשהו  תשלום  לביצוע  וכתנאי  זה  חוזה  פי 

בנקאית ערבות  החוזה  חתימת  עם  לעירייה  הקבלן  ימציא  מותלתובית  ונומאוט  העירייה,    –נית  י 
ובנוסחב הביצו)להלן    1ג'/בנספח  שנקבע  המחייב    תנאים  של  ע""ערבות  בשיעור  מהתמורה    10%( 

)כולל  מע"מ( דהיינו: ________________ ₪ )במילים: _________________________ ש"ח(,  
 יום מהיום שנקבע לתום ביצוע העבודות.   90עד שתוקפה  

 ת הסכם זה.  עד חתימע במודוהידד ה למצמודערבות הביצוע תהיה 
י פעם בפעם, כתבי הארכה של ערבות הביצוע כך  הקבלן להמציא למזמין מד  צורך, מתחייבבמקרה ה 24.2
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ועד למועד שיהיה מאוחר בחודשיים לפחות    שזו תהיה בתוקף למשך כל תקופת בצוע העבודות בפועל 
רבות הביצוע  סכום ע  יל אתגדלה לן  הקב   חייב, וכן מת ממועד השלמת ביצוע העבודות על פי חוזה זה

היקף החוזה יגדל מעבר לסכום אשר מהווה את  וזאת בכל מקרה בו  ירייה  עבלת דרישת המיד עם ק
 .  הבסיס לחישוב סכום ערבות הביצוע

ל ההוצאות הקשורות במתן ערבות הביצוע ו/או בהארכת תוקפה ו/או בגבייתה ו/או בהגדלת היקפה  כ 24.3
 על ידו. ולמו ישו   בלןל הקלו עין, יחו ילפי הענ 

ערבות ביצוע    עירייהלהמציא מיד ללה או חלקה, חייב הקבלן  ת הביצוע, כומוש ערבובמקרה של מי 24.4
 חדשה, לתקופה ובתנאים הזהים לערבות שמומשה, לרבות סכום ערבות הביצוע. 

 
על  ו/או  ה  וז הח  ל פילן עמהקב  הלגבות מהקבלן כל תשלום ו/או פיצוי ו/או כל שיפוי שיגיעו ל  תזכאי  עירייהה .25

 . ערבות הביצועי מימוש ל דין, על יד פי כ
 

 ערבות לתקופת הבדק
הקבלן   23.1 .26 ימציא  הבדק,  תקופת  במשך  ובמועדן,  במלואן  הקבלן  של  התחייבויותיו  כל  מילוי  להבטחת 

בתחילת תקופת הבדק ערבות בנקאית צמודה, אוטונומית ובלתי מותנית בנוסח    הולפקודת   עירייה ל
ג'נסב  עיםהקבואים  ובתנ תא'1/פח  י .  הערבות  ממועד  ח  14היה  וקף  הבדק ודשים  תקופת    תחילת 

 "(. ערבות הבדק " )להלן:
 מערך התמורה הסופית )כולל מע"מ(.   5%סכומה של ערבות הבדק יהא בשיעור של  26.2
 וכתנאי לתחילתה. תחילת תקופת הבדק עם  עירייהערבות הבדק תומצא ל  26.3
 הסכם זה.במועד חתימת הידוע  המדד  משישיס ד בסכמד ערבות הבדק תהיה צמודה למדד. 26.4

 
 וסעדים הפרת ההסכם .ח
 

,  23-21,  16-14,  13.2,  7,  6,  5מוסכם בין הצדדים כי סעיפים  ע מקביעות נוספות בהסכם זה  מבלי לגרו 24.1 .27
הינם תנאים עיקריים ויסודיים של חוזה זה והפרת כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית    31-ו  29,  28

 זה. של החו

דית של  זה, יחשב הדבר כהפרה יסומביצוע חוזה  ן הסתלק  רייה כי הקבלשל העי   דעתה  חתהנח להוכ 27.2
 הסכם זה. 

ואלה לא תוקנו, יחשב הדבר    ביצוע העבודותניתנו לקבלן שתי התראות בכתב על ליקויים שנתגלו ב  27.3
 כהפרה יסודית של הסכם זה.

מכו 27.4 לעירייה  העומדים  האחרים  הסעדים  מן  לגרוע  הומבלי  ה/ו  יןהד  ראותח  זה,או  כל   סכם  תזכה 
ייה בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך  לעיל את העיר   3  -  1בס"ק  ות המפורטות  מן ההפר  אחת

. כמדד בסיס ישמש המדד הידוע  כשהם צמודים למדדאלף חמש מאות ש"ח( בגין כל הפרה,  )₪    1,500
 . שלוםהמדד הידוע בעת הת  –במועד חתימת הסכם זה וכמדד הקובע 

 

הסכם זה או עפ"י    ים המוקנים לעירייה עפ"יאו תרופה אחרמכל סעד  לעיל ו  24יף  מור בסע ע מהארולגלי  ב .28
  הקבלן כל דין, מוסכם בין הצדדים כי בגין כל מקרה בודד של הפרת הוראות הסכם זה בדבר אופן התנהגות  

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

 

ייה בזכות  הסכם זה המזכים את העיר  רה יסודית שלחשבו כהפועים הבאים יכי האירדדים  הצן  בי   וסכםמ .29
 לבטלו ללא כל התראה וזאת בנוסף לסעדים הנוספים העומדים לה מכוח הדין ו/או הסכם זה:

ה 29.1 נכסי  לגבי  לפועל  הוצאה  של  כלשהי  פעולה  נעשתה  או  קבוע  או  זמני  עיקול  או קבלןהוטל  כולם   ,  
 ם. ימים ממועד ביצוע  21תוך  סרו לחלוטין קו או הומורה לא הופסעולה האאו הפל קוהעים, וחלק

, כולם או חלקם, או נתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון,  קבלןניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסי ה 29.2
נ עם  סידור  או  לפשרה  הגיע  שהוא  או  פירוק  צו  נגדה  ניתן  או  לפירוק  בקשה  נגדו  שהוגשה    ושיו או 

  233עיף  ה למען הסדר איתם עפ"י סארכה או פשר  למען קבל פנה לנושיו    או שהוא לקם,  ח  אום,  כול
 . 1983-לפקודת החברות )נוסח חדש(, תשמ"ג

או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד, מענק או  קבלן  ש בידי העירייה הוכחות, להנחת דעתה, כי הי 29.3
 טובת הנאה  בקשר עם הסכם זה או ביצועו. 

נה נכונה, או שהקבלן לא  ת הסכם זה איעם חתימ  שניתנה בקשר  קבלןל השהי ש כלה  צהרכי הברר  הת 29.4
 גילה לעירייה עובדה מהותית אשר לדעת העירייה היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עימה. 
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 שונות  .ט
 

 _______ מס'  מאושר ההתקשרות לפי הסכם זה מתוקצבת בתב"ר 27.1 .30

לאח 30.2 נערכת  זה  בהסכם  שההתקשרות  התך  לכמו  נתקייר  וכל  כלנאים  לכך  ת  ההחלטו   נתקבלו 
 הנדרשים לכך על פי דין.  והאישורים 

 

העבודות   .31 בביצוע  ידו  על  שיועסקו  העובדים  כל  כי  בזאת  מצהיר  בגירים  (  "העובדים"  :)להלןהקבלן  הינם 
. 2001  –החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים, התשס"א  שאין מניעה להעסקתם לפי  

  
משטרה כהגדרתו של  מועד חתימת הסכם זה אשור  ימי עבודה מ   5ה תוך  ר לידי העיריילהעבי  תחייבמ  לןהקב

זה   )אישור  מונח  לקטינים  שירותים  למתן  המכוון  במוסד  מין  עברייני  של  העסקה  למניעת  בתקנות 
על  ם  קיועסיות מלה כל אחד מהעובדים שעתידים(, לגביו ולגבי "התקנות")להלן:  2003-המשטרה(, תשס"ג

 דות. רת ביצוע העבוו במסגיד
עובד  פעיל מתחייב  המ ידו  על  יועסק  לא  זה, אלא לאחר  כי  לפי הסכם  קיום מחויבויותיו  כלשהו במסגרת 

 שניתן לגביו "אישור משטרה", גם אם תחל עבודתו בשלב מאוחר יותר במהלך ביצוע העבודות.
 

זכות  הקבלן 29.1 .32 להמחות  זכאי  יהיה  אויותמזכו  לא  לפיחובותמ  בהחו   יו  אלא  יו  זה,  קיב  הסכם  ל  אם 
 מראש ובכתב של העירייה . הסכמה לכך 

הקבלן אינו רשאי להעביר ביצוע העבודות, כולן או חלקן, בתמורה או שלא בתמורה לאחר, אלא אם   32.2
 כן אישרה העירייה מראש ובכתב את ההעברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

ידי העירי על  י   יה,אושרה ההעברה     ראות הסכם זה מכוח הו אחריות הקבלן  פגוע בכדי לך  בכהא  לא 
 ו/או מכח כל דין. 

     
ה .33 ייחשב  לא  זה,  חוזה  מהוראות  הוראה  הפרת  על  למשנהו  הצדדים  אחד  הפרה    דברויתר  כל  על  כויתור 

  שלאחר מכן, בין אם היא הפרה דומה, שונה או אחרת. כל ויתור, ארכה או הנחה מטעם אחד הצדדים לא
 סכם זה. די הצדדים להמו על יאש ובכתב ונחתעשו מראם נ  לאא  וקףיו בתיה

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

 ן, לרבות בגין עיכוב תשלום התמורה. מחלוקות העשויות להתקיים במהלך ביצוע
 

הס 32.1 .35 לעניין  הודעה  או  ישכם  מסמך  רשדוב  ולח זה  או  אר  הפקסיום  אישור    ליוויבמיליה  באמצעות 
 פי כתובת הצדדים כמצוין במבוא להסכם זה.  טלפוני או במסירה אישית ל 

ימי עסקים    3כל מסמך שנשלח בדואר רשום כאמור, יראו אותו כאילו נתקבל על ידי הנמען עם תום   35.2
או בפקסי יר מילמתאריך המשלוח. מסמך שנשלח במסירה אישית  נתקבכאיל  תו אואו  יה  ידי  ו  על  ל 

ו במועד קבלת אישור  טלפוני לקבלת הפקס  , אדי השליח בכתובת הנמעןמסירתו על י  ן במועדהנמע 
 על ידי הנמען, לפי העניין. 

 
ב  .36 השלום  המשפט  לבית  כי  קובעים  הבלעדית    נשרהצדדים  הסמכות  תהא  בחיפה  המחוזי  המשפט  ולבית 

 ת. והעבוד ה ו/או מביצועהסכם זעים מובהנאו ים ו/ שורוהייחודית לדון בסכסוכים הק
 
 

 באו הצדדים על החתום: ולראיה 
 
 

   ____________________   _____________________ 
 הקבלן       העירייה 

 
 
 

 אישור עו"ד/רו"ח
 

ה סכם זה נחתם מטעם הקבלן על ידי ה" מאשר כי ה, עו"ד/רו"ח  _______________________אני הח"מ ___ 
)שם_______________________________ __ __ ________ _ הינו/הינ  ________  אשר  ות.ז(,  ם  מלא 

המוסמכים לחתום על ההסכם בשם הקבלן ולאחר שנתקבלו לשם כך כל ההחלטות ו/או האישורים הנדרשים על 
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 .  פי דין
 
 

 ________________               ______________ 
 יך תאר                          חתימה                   

 
                             

 רייה. הסכם זה מאושר לחתימת העי
 כדין.  מכרזלהתקשרות קדם  

העירייה   זכויות  וההסכם מבטיח את  עומדת בדרישות הדין  ההתקשרות 
 כנדרש.

 
 ________________               ______________ 

                                          תאריך                                 ת יועמ"שחתימ  
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 אריך: _________ ת           לכבוד 
 נשר עיריית 

 נשר , 20דרך השלום 
 

 א.ג.נ.,
 

 ערבות בנקאיתהנדון: 
 
 

( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק  "קבלן"הח.פ. _____________ )להלן:  ת.ז/_______  ____על פי בקשת ____
איטום מבנה המוקד דות  וע עבוביצבקשר עם    ש"ח( וזאת   __________₪ )  __________ ל  ש  לסךד  סכום עכל  

 לאיטום מבנה המוקד העירוני  16/22מכרז   , נושאהעירוני
 

, צמוד למדד המחירים לבניה בשיעור ההתייקרות אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל
ש המדד  עבובין  שפורסם    לבין  -------  חודשר  פורסם  להמדד  תשלום  סמוך  יום  הערבות,פני  יום    14תוך    סכום 

בתהליך  דרישתכם  את  לנמק  או  לבסס  עליכם  להטיל  מבלי  אלינו,  שתגיע  בכתב  הראשונה  דרישתכם  מקבלת 
  רת, ומבליבתביעה משפטית או בכל דרך אח  קבלןכלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת ה

 ם.ו כלפיכר לחיוב כלשה בקש  קבלןעמוד לכולה להגנה כלשהי שיטענת פיכם כלטעון ל
 

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

 
 ול. ת לביט לויה ולא ניתנלתי תרת ובוזלתי ח ב ת זו הינהערבו

 
 ועד בכלל.______________ עד   קפהותישאר בת ערבות זו  

 
 לא תענה.   ______________  דרישה שתגיע אלינו אחרי

 
 ערבותינו זו בטלה ומבוטלת.____________ לאחר יום 

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. 

 
 ה.ין כתב ערבות זה לעני לא תחשב כדרישחשבת ת ממוורבתקש אוקסימיליה דרישה בפ

 
 
 
 

          __ ________________ 
 בנק                                                                                                  

 



    

 
22/16 מכרז   

 לאיטום מבנה המוקד העירוני 

    נספח ג'/1א'  – ערבות טיב
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 תאריך: _________            לכבוד 
 נשר עיריית 

 נשר , 20דרך השלום 
 

 נ.,ג.א.
 

 בנקאית ערבותדון: הנ
 
 

( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק  "קבלן"ה_______ )להלן:  ______   ח.פ.ת.ז/___  ________ת ____פי בקשעל  
של   לסך  עד  סכום  עם    ש"ח(  _____________)₪    __________כל  בקשר  עבודות  וזאת     16/22מכרז  בטיב 

 לאיטום מבנה המוקד העירוני 
 

ר ההתייקרות בשיעו  לבניה  דד המחירים, צמוד למלד לסך הנ" מים עאו סכו  וםבים לשלם לכם כל סכייתחאנו מ
יום   14תוך    לבין המדד שפורסם סמוך לפני יום תשלום סכום הערבות, _______בין המדד שפורסם עבור חודש  

את   לנמק  או  לבסס  עליכם  להטיל  מבלי  אלינו,  שתגיע  בכתב  הראשונה  דרישתכם  בתהליך ישדרמקבלת  תכם 
משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי    בתביעה  קבלןהתחילה מאת  את הסכום    או לדרוש  לשהו, באופן כו  כלשהו א 

 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.  קבלןלטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד ל
 

כל אחת מהן  ש  ת,אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישו
 הסך הכולל הנ"ל. לה על לא יע דרישותיכם בתנאי שסך נ"ל בלבד,כום החלק מהסל מתייחסת

 
 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. 

 
 ועד בכלל.   ____________קפה עד וערבות זו תישאר בת 

 
 לא תענה. ___________   דרישה שתגיע אלינו אחרי

 
 לת.ה ומבוטטלערבותינו זו ב____ ____ __ לאחר יום 

 
 ה שהיא. כל צורהסבה בלהעברה ול  אינה ניתנתערבות זו  

 
 לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.או בתקשורת ממוחשבת דרישה בפקסימיליה 

 

 
 

           __________________ 
 ק בנ                                                                                          



 
22/16רז מכ   

יטום מבנה המוקד העירוני לא  
 נספח ג'/2
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 בוד:לכ
_________ ______ 

 
____________ ___ 

 
 
 

 .,א.ג.נ
 
 

 תעודת השלמההנדון : 
 
 

סעיף   הוראות  פי  בינ ל  10.3על   __________ ביום  שנחתם  לבין  יחוזה  כי    ,נשרעיריית  כם  בזה  מאשר  הריני 
המסמ כל  כי  לחוזה,  בהתאם  ונמסרו  בוצעו  בחוזה,  כהגדרתן  האחרם  כיהעבודות  כתבי  תעודיוהטכניים,  ת  ת, 

 בוצעו.   עירייהות המתאימות והנדרשות לאנשי הההדרכ  וכי כלים נמסרו, ויות הדרושטוח והערבהבי
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,           
 
 
 

          __________________ 
 נציג העיריה          



 
22/16מכרז    

 לאיטום מבנה המוקד העירוני 
 נספח ג'/3
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 לכבוד 
 נשר עיריית 

 נשר , 20דרך השלום 
 

 ג.א.נ.,
 
 

 תור ויב כתהנדון: 
  

 
ל היתרה המגיעה לנו מכם,  ה את כ ם מהוושקיבלנו מכ_____ ש"ח  _________ של _  זה שהסךב  הננו מאשרים

ביום  לביניכם  בינינו  שנכרת  בחוזה  כהגדרתן  העבודות  ביצוע  עבור  ומוחלט  סופי  מלא,  לסילוק 
  ._________________ 

 
הנ"ל קבלנו את התמו כי עם קבלת הסכום  בזה  לפי הה  רהאנו מצהירים  והסופית  וכי  חומלאה  ל זה  ולא אין  נו 

, מאיזה מין או סוג שהוא, כלפיכם ו/או כל הבאים מכוחכם ו/או מטעמכם, ו טענהעה ו/אותר כל תבי יינה לנו יתה
 בקשר לחוזה הנ"ל ו/או הנובע ממנו.  

 
 
 
 

 בכבוד רב,          
 
 
 

         __________________ 
 חתימת הקבלן          



 
22/16מכרז    

 לאיטום מבנה המוקד העירוני  
 נספח ג'/4
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   בדק ה ותתקופ
 
 
 

 .1973-, התשל"ג דירות(המכר )וראות חוק  בין היתר הזה יחולו חוזה על פי   ותעל העבוד .1

 

 אם תתגלה סתירה בין הוראות החוזה לבין נספח זה יגבירו הוראות נספח זה.  .2
 
 6-תקופות הבדק תהיינה כמפורט בנספח ג .3
 
 
 
 

  _________________     ___________________ 
 בלן הקמה וחותמת חתי        י ך ת א ר   

 



 
   16/22מכרז 

 לאיטום מבנה המוקד העירוני 
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 5נספח ג'/

 ישור ביטוח * ח א נספ
 
 רד נפבמצורף 
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 6נספח ג'/

 

 בנפרדמצורף   –נספח בדיקות ואישורים נדרשים  


