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. המידע הכלול בו לא יפורסם, לא ישוכפל ולא ייעשה בו שימוש שדות נגבמסמך זה הינו רכוש מועצה אזורית 
 . שדות נגבמלא או חלקי לכל מטרה שהיא, לבד מהגשת הצעה. כל הזכויות שמורות למועצה אזורית 

 
 
 
 

 האמור בלשון זכר במסמך זה אף לשון נקבה במשמע.
 



 כללי .1

תכנון, אספקה, ( מזמינה בזאת הצעות ל"המועצהאו " "המזמין)להלן: " נגבשדות מועצה אזורית  .1.1
על גדרות תאורה עמודי על  LEDמסוג  מאושרים פיקוד העורףגופי תאורה   התקנה ותחזוקה של

 . ("המכרז" או "ההליךלהלן: ") " הישובים"(להלן:)תקומה, זמרת וכפר מימון יםהבטחון בישוב

 העבודות/שירותים יכללו:

 .יםעל גדרות הבטחון בישובתכנון תאורה מוצע על גבי עמודי תאורה קיימים  .1.1.1

תאורה מסוג ה, פירוק גופי תאורה קיימים והתקנת גופי LEDמסוג אספקה והתקנת גופי תאורה  .1.1.2
LED התאם לתנאי המכרז ולמפרט הטכני, שהנם רק עמודי התאורה המאושרים על ידי פיקוד ב

 העורף.

( שנים מיום ההפעלה )בהתאם 7למשך עשר ) ,התאורה על עמוד ,תאורהאחריות כוללת לגופי ה .1.1.3
 להוראות המכרז והמפרט(.

 המאושרת על ידי פיקוד העורף.גופי התאורה החדשים מסוג לד שיותקנו יהיו מתוך הרשימה  .1.1.4

 :" האומדן"(להלן₪)  287,962 -עלות העבודות מוערכת בסך כולל של  .1.1.5

מסמכים אלו הנם רכושו של המזמין ואין לעשות בהם כל שימוש חוברת זו מכילה את מסמכי ההליך.  .1.2
 למעט לשם הגשת הצעה כנדרש בהליך.

מציע אשר יבחר להגיש הצעה למכרז זה, נדרש להגיש את חוברת מסמכי מכרז זו כאשר היא חתומה  .1.3
 על כל חלקיה ידי מורשה/י חתימה של המציע )כמוצהר( ובחותמת התאגיד אם המציע הוא תאגיד,-על

על המציע להשלים את מלוא הפרטים הנדרשים בפרק "פרטי המציע והצעתו", לצרף להצעתו . ונספחיה
את מלוא המסמכים הנדרשים בהתאם להוראות המכרז ולחתום על הסכם ההתקשרות בראשי תיבות 

ידי מורשה/י חתימה של המציע )כמוצהר( על כל עמוד מעמודיו )לרבות נספחיו( ובחותמת התאגיד -על
ם המציע הוא תאגיד, ובחתימה מלאה במקום המיועד לכך בסוף ההסכם )מורשה/י חתימה של א

 המציע + חותמת התאגיד אם המציע הוא תאגיד(.

פי תנאי המכרז, אין להוסיף כל הערה ו/או תוספת -למעט במקומות המיועדים לכך וכאשר נדרש על .1.4
ו/או הסתייגות אשר יצוינו על גבי מסמכי  ו/או הסתייגות למסמכי המכרז ולתנאיו. הערה ו/או תוספת

 ידי ועדת המכרזים.-המכרז ו/או ההצעה עלולים להביא לפסילת ההצעה על

 בשניאת ההצעות יש להגיש אין להגיש הצעה באמצעות הדואר או בפקסימיליה והצעה כאמור תיפסל.  .1.5
נס לתיבת עותקים במקור במעטפה חתומה וסגורה הנושאת את מספר המכרז בלבד ואשר תוכ

הצעות . 13:00שעה עד ה 25.7.2022 המכרזים המיועדת לכך במשרדי המזמין, וזאת לא יאוחר מיום
שלא תמצאנה בתיבת המכרזים במועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים לא תובאנה לדיון בפני 

 ועדת המכרזים.

למען הסר ספק מובהר ומודגש כי האחריות להכנסת המעטפה המכילה את מסמכי המכרז לתיבת  .1.6
 המכרזים מוטלת על המציע בלבד. 

 טבלת ריכוז תאריכים .2

 
 תאריך הפעילות

 23.6.22עד  פרסום המכרז
 10:00שעה  ,29.6.2022 השתתפות חובה – סיור מציעים

 31.10.2022עד ₪,  20,000 גובה ותוקף ערבות מכרז
  13:00 שעה 20.7.2022 מועד אחרון להגשת הצעות

 -שאלות הבהרהמסירת מועד אחרון ל
 למחלקת ההנדסה במועצהשאלות בכתב ניתן להפנות 

 .לרוכשי מסמכי המכרז בלבדתשובות לשאלות יינתנו 

  13:00 שעה ,10.7.2022 יום
 

 08-9938959טל': 
 
 

 



המזמין רשאי לשנות כל אחד מהמועדים המפורטים לעיל, ובכלל זה לדחות את המועד האחרון להגשת 
ההצעות, כל עוד לא חלף מועד זה. הודעה בדבר שינוי כאמור תפורסם באתר האינטרנט של המזמין, 

 שכתובתו: 
 

  הגדרות
הנדרשים לפי מסמכי המכרז וההתחייבויות , העבודות םשירותיכל ה -" השירותים"" או העבודות"

ו/או החוזה על נספחיהם וכל פעולה נוספת הנדרשת למילוי התחייבויות 
 פי המכרז והחוזה.-המציע על

 שדות נגבמועצה אזורית  -" המועצה" או "המזמין"

 הליך פניה זה לקבלת הצעות. -" המכרז" או "ההליך"

נספחיה, לרבות כל מסמך הכלול בה אף אם הוא חוברת ההליך על כל  -" מסמכי מכרז" או "חוברת מכרז"
 אינו מצורף אליה, ולרבות הבהרות, אם יהיו כאלה.

 המציע לחתום.החוזה המצורף למסמכי המכרז עליו נדרש  -" החוזה" או "ההסכם"

 אדם או תאגיד שהגיש הצעה במענה להליך זה על כל חלקיו ונספחיו. -" מציע"

זמין במענה למכרז, לרבות הבהרות בכתב, אם הצעת המציע שהוגשה למ -" ההצעה"
 יהיו כאלה.

 .שדות נגבועדת המכרזים של המועצה האזורית  -" ועדת המכרזים"

מציע אשר הצעה שהגיש נבחרה כזוכה על ידי ועדת המכרזים, ואשר  -" קבלן" או "זוכה"
 המזמין חתם על הסכם ההתקשרות עמו.

 מנכ"ל המועצה. -" האחראי"או  "המנהל"

 

 

 נוסח הפרסום .3
4.  

 שדות נגבמועצה אזורית 

תכנון, ל הצעות"( מזמינה בזאת המזמין)" שדות נגב מועצה אזורית  -25/2022 מס' פומבימכרז  .4.1
על על עמודי תאורה  LEDמסוג  מאושרים פיקוד העורףאספקה, התקנה ותחזוקה של גופי תאורה 

בהתאם להוראות החוזה , "(המכרז)להלן: " תקומה, זמרת וכפר מימון יםגדרות הבטחון בישוב
  .ונספחיו ובהתאם למסמכי מכרז זה

על מציע לצרף להצעתו את כל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז, לרבות )אך לא רק( המסמכים  .4.2
 הבאים:

 .1976-תשל"ו ,מלוא האישורים הנדרשים עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים .4.2.1
המתנהל עפ"י דין הצריך לעניין נושא ההתקשרות אישור עדכני על רישום בכל מרשם ופנקס  .4.2.2

 וכן קיומם של כל הרישיונות הנדרשים ע"פ דין, לגבי המציע.
 כל הרישיונות, האישורים, המסמכים וכיו"ב הנדרשים במסמכי המכרז. .4.2.3
ערבות בנקאית )או ערבות של מבטח כמשמעותו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים  .4.2.4

 יםעשר) 20,000י מוגבלת בתנאים, לפקודת המזמין, בסך של ( בלת1981-)ביטוח(, התשמ"א
 "(.הצעה/ערבות מכרזבנוסח המצורף למסמכי המכרז )" 31/10/2022בתוקף עד ₪, אלף( 

שיונות, התעודות והאסמכתאות הנדרשים במסמכי יהעתקים "נאמן למקור" של כל הר .4.2.5
 המכרז וע"פ כל דין.

 שמקיים המציע עבור סוג העבודות נשוא מכרז זה.העתקים של כל פוליסות הביטוח העסקי  .4.2.6
 רשאי להשתתף במכרז רק מציע העונה על כל הדרישות והתנאים המצטברים שלהלן: -סף  תנאי .4.3

 .למסמכי המכרז 6.1עומד בכל דרישות הסף המפורטות בסעיף הוא  .4.3.1
  .להלן 4.4 הוא רכש את מסמכי המכרז כאמור בסעיף .4.3.2
 להלן. 4.6 , כאמור בסעיףמציעיםהשתתף בסיור ההוא  .4.3.3
המציע ו/או מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה שלו לא הורשעו בעבירה פלילית שיש  .4.3.4

( השנים 10עמה קלון או בעבירה פלילית הכרוכה באלימות או בעבירות מרמה וזאת בעשר )



של מכרז זה וכן לא מתנהלים נגד מי מבין המנויים לעיל חקירה פלילית  שקדמו למועד עריכתו
 או הליכים משפטיים בגין עבירה פלילית כאמור.

יוצעו רק גופי תאורה מאושרים פיקוד העורף, ורק על פי ההנחיות עבור תאורת הבטחון,  .4.3.5
 פיקוד העורף  ההתקנה של

 -בתמורה ל המועצה,במזכירות  26.6.2022 וםמסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי המזמין, החל מית א .4.4
 אשר לא יוחזרו.₪,  1000

המועצה(, וזאת  ותאת ההצעה יש להכניס לתיבת המכרזים המוצבת במשרדי המזמין )במשרד מזכיר .4.5
  .13:00 בשעה 20.7.2022 לא יאוחר מתאריך

 במשרדי המזמין. 0001: ויחל בשעה 202229.6. יתקיים בתאריך חובהסיור מציעים  .4.6
 .13:00 בשעה 10.7.2022 עד לתאריךלמחלקת ההנדסה במועצה זאת ניתן להפנות שאלות הבהרה בכתב  .4.7

תשובות לשאלות תינתנה השאלות יועברו בפקס' או בדוא"ל על פי הנחיית מזכירת מחלקת הנדסה.
 בלבד.ומשתתפי סיור המציעים בכתב לרוכשי מסמכי המכרז 

ייכנס לתוקף רק לאחר חתימתם עליו של מורשי החתימה הסכם ההתקשרות המצורף למסמכי המכרז  .4.8
 מטעם המזמין.

 בסתירה בין הוראות פרסום זה לבין הוראות מסמכי המכרז, מסמכי המכרז יגברו. .4.9

 
 / תנאים מוקדמים כלליים )תנאי סף( רישות קבועות במכרזי המזמיןד

התנאים המפורטים להלן הנם תנאי הסף הכלליים הרלבנטיים לגבי כל מכרז של המזמין. בנוסף לכך,  .4.10
 להלן. 6על המציע לעמוד בתנאי הסף המיוחדים לנושא מכרז זה והמפורטים בסעיף 

אי קיומו של תנאי כלשהו מהתנאים המפורטים להלן או אי המצאת מסמך כלשהו מהמסמכים  .4.11
המפורטים להלן, באופן הנדרש, ייתן למזמין את הזכות להחליט על פסילתה המידית של ההצעה. מבלי 

לדרוש מכל לגרוע מכלליות האמור לעיל, המזמין שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, 
אחד מהמציעים לאחר הגשת ההצעות למכרז להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים 

 דקלרטיביים.
פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, -על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הנדרשים על .4.11.1

 "( כשהם תקפים למועד הגשת ההצעה:חוק עסקאות גופים ציבוריים)להלן: " 1976-התשל"ו
-פקיד שומה, מרו"ח או מיועץ מס המעיד שהמציע מנהל פנקסי חשבונות עלאישור מ .4.11.1.1

חוק  -)להלן  1975-פי פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו
מע"מ(, או שהוא פטור מלנהלם ושהוא נוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו וכן 

 פי חוק מע"מ.מדווח למנהל מס ערך מוסף על עסקאות שמוטל עליהם מס ל
תצהיר בכתב חתום ומאומת כדין בנוסח המצורף, בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי  .4.11.1.2

"( ולפי חוק שכר חוק עובדים זרים)להלן: " 1991-חוק עובדים זרים, התשנ"א
 "(.חוק שכר מינימום)להלן: " 1987-מינימום, התשמ"ז

 חוק עסקאות גופים ציבוריים.למען הסר ספק, יודגש כי האמור יהיה בהתאם ובכפוף למפורט ב
אישור עדכני על רישום בכל מרשם ופנקס המתנהל עפ"י דין הצריך לעניין נושא  .4.11.1.3

, ועל פי מסמכי המכרז ההתקשרות וכן קיומם של כל הרישיונות הנדרשים ע"פ דין
 .לגבי המציע

 המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.התעודות וכל הרישיונות, האישורים,  .4.11.1.4
פי -תאגיד, על המציע להמציא אישור על רישום במרשם המתנהל על אם המציע הינו .4.11.1.5

כל דין לגבי תאגידים מסוגו המפרט את בעלי המניות במציע ומנהליו, וכן אישור עו"ד 
על היות התאגיד קיים ועל היות החותמים בשמו על מסמכי המכרז מוסמכים לחייב 

 את המציע בחתימתם )בנוסח המצורף(.
פות, ובתנאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אופן, עליו לצרף אם המציע הינו שות .4.11.1.6

אישור עו"ד או רו"ח השותפות בדבר זכויות החתימה בשם השותפות וקבלת החלטה 
 כדין של השותפות בעניין הגשת ההצעה והשתתפות במכרז.

 על המציע לצרף צילום של הקבלה על שם המציע, על רכישת מסמכי המכרז. .4.11.1.7
פוליסות הביטוח העסקי שמקיים המציע עבור סוג העבודות נשוא העתקים של כל  .4.11.1.8

 מכרז זה.
ידי -כאשר היא חתומה על ( עותקים2) נישעל המציע להגיש את חוברת מסמכי מכרז זו ב .4.11.2

מורשה/י חתימה של המציע )כמוצהר( ובחותמת התאגיד אם המציע הוא תאגיד, על כל חלקיה 



טים הנדרשים בפרק "פרטי המציע" ובנספח ונספחיה. על המציע להשלים את מלוא הפר
"הצהרת והצעת המציע", לצרף להצעתו את מלוא המסמכים הנדרשים בהתאם להוראות 

ידי מורשה/י חתימה של המציע -המכרז ולחתום על הסכם ההתקשרות בראשי תיבות על
, )כמוצהר( על כל עמוד מעמודיו )לרבות נספחיו( ובחותמת התאגיד אם המציע הוא תאגיד

ובחתימה מלאה במקום המיועד לכך בסוף ההסכם )מורשה/י חתימה של המציע + חותמת 
 התאגיד אם המציע הוא תאגיד(.

כל פרט אשר יתברר כלא מדויק או שאינו נכון ייתן למזמין את הזכות להחליט על  .4.11.2.1
 פסילתה המידית של הצעת המציע.

חסרי תוקף ומקנים  כל תוספת, שינוי או הסתייגות מהאמור במסמכי המכרז הינם .4.11.2.2
למזמין את הזכות לפסול את ההצעה. למען הסר ספק מובהר שההצעה אשר תחייב 
את המזמין במידה והצעת המציע תוכרז כהצעה הזוכה תהיה ההצעה ללא התוספות 

 ו/או השינויים ו/או ההסתייגויות.
חוק או ערבות של מבטח כמשמעותו בעל המציע למסור יחד עם הצעתו ערבות בנקאית,  .4.11.3

חתומה על ידי המבטח עצמו, לקיום  1981-הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א
 "(.הצעה/ערבות מכרזההצעה )"

על הערבות להיות אוטונומית, וניתנת לחילוט על פי פניית המזמין בלבד בלתי  .4.11.3.1
 מותנית, צמודה למדד, לפקודת המזמין  ובנוסח המצורף להסכם.

 2)ס'  בטבלת ריכוז תאריכים ופרטים הנקוביםתוקף בסכום ובהערבות תהיה  .4.11.3.2
 למסמכי המכרז(.

המזמין יהיה רשאי לחלט את הערבות באופן מיידי במקרה בו מציע פעל בחוסר תום  .4.11.3.3
לב ו/או מסר מידע מטעה או לא מדויק ו/או חזר בו מהצעתו לאחר חלוף המועד 

ה בו המציע אשר הוכרז כזוכה במכרז לא האחרון להגשת ההצעות במכרז, וכן במקר
 פעל לפי הוראות המכרז.

על הערבות לשאת את שמו המלא של המציע באופן מדויק. אי דיוק בשמו של המציע  .4.11.3.4
 או רישום השם באופן חלקי יגרמו לפסילת ההצעה על הסף.

המציע מתחייב להאריך את תוקף הערבות לפי בקשת המזמין עד לקבלת החלטה  .4.11.3.5
המציע הזוכה במכרז. אי הארכת תוקף הערבות יביא לפסילת הצעת  סופית בדבר

 המציע על הסף.
סכום הערבות הינו סכום פיצוי מוסכם ומוערך מראש של הנזקים שייגרמו למזמין  .4.11.3.6

 ללא צורך בהוכחת נזק כלשהו.
יסרב המציע שהצעתו זכתה לחתום על ההסכם, יהא המזמין רשאי לחלט את הערבות ללא כל תנאי  .4.12

מוקדם. מובהר, כי אין בחילוט הערבות כדי למצות את תביעותיו וטענותיו של המזמין ו/או כדי לפגוע 
בזכות המזמין לתבוע בנוסף פיצויים מהמציע, בגין הנזקים הממשיים שיגרמו על ידו, עקב אי קיום 

מין קבוע יותר ההצעה, בהתאם לזכויותיו עפ"י הסכם זה ועפ"י כל דין או כדי להוכיח כי נזקי של המז
מסכום הערבות ולתבוע סכום זה מהמציע ו/או כדי לשלול ממנו להעלות כל טענה ולדרוש מהמציע כל 

 סעד העומד למזמין על פי כל דין.
להצעה המוגשת על ידי מספר גופים שהתקשרו לצורך מכרז זה, יש לצרף העתק מחוזי ההתקשרות בין  .4.13

ש לצרף את שם הגוף המוביל מולו תיערך ההתקשרות עם הגופים ופרטים מלאים אודותיהם. בנוסף, י
 המזמין. 

 ד ענייניםניגו .5
המציע יתחייב ויצהיר, כחלק מהצעתו, כי נכון למועד הגשת ההצעה, אין הוא יודע על כל מניעה חוקית  .5.1

או אחרת, שיש בה כדי להפריע לביצוע העבודות/השירותים על ידו בהתאם לדרישות המכרז וההסכם 
 ו תזכה.היה והצעת

המציע יתחייב ויצהיר כי אין הוא קשור או מעורב, באופן ישיר או עקיף, בכל עניין אחר שיש בו חשש  .5.2
 לניגוד עניינים ביחס להתחייבויותיו מכוח ההסכם שייחתם עם המזמין היה והצעתו תזכה.

בכל המציע יתחייב להימנע במשך כל תקופת ההסכם עם המזמין מלקחת חלק ו/או להיות מעורב  .5.3
המזמין. מבלי  םעסקה ו/או עניין אחר שיש בו או העלול ליצור מצב של ניגוד עניינים עם ההסכם ע

לגרוע מכלליות האמור, המציע שהצעתו תזכה מתחייב בזאת מראש להודיע למזמין על כל הצעה 



נשוא את העבודה שהוצעה לו אשר יש בה משום חשש לניגוד עניינים כאמור, וכי יקבל על עצמו לבצע 
 אותה הצעה רק אם המזמין יאשר, מראש ובכתב, כי אין לו התנגדות לכך.

המזמין מביא בזאת לידיעת כל מציע את ההוראות הבאות: מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, סוגיית  .5.4
ניגוד העניינים, ככל שתעלה בכל שלב, תיבחן על ידי היועמ"ש של המזמין כחלק מהליך בחירת המזמין 

 ביצוע העבודות על ידו. ו/או המשך
ועדת המכרזים רשאית, בהתאם לשיקול דעתה לפסול הצעה אשר נגועה בניגוד עניינים ו/או חוסר תום  .5.5

 לב מצד המציע.
 למסמכי ההליך. 2המציע יצרף תצהיר אודות היעדר ניגוד עניינים בנוסח המצ"ב כנספח ב' .5.6

 תנאי סף מיוחדים למכרז .6
תנאי הסף  המיוחדים להתקשרות נשוא המכרז והם באים להוסיף עלבחלק זה מפורטים תנאי הסף  .6.1

 לעיל למסמכי המכרז. 0הכלליים המפורטים בסעיף 
אי קיומו של תנאי כלשהו מהתנאים המפורטים להלן או אי המצאת מסמך כלשהו מהמסמכים  .6.2

המפורטים להלן, באופן הנדרש, ייתן למזמין את הזכות להחליט על פסילתה המיידית של ההצעה. 
מכלליות האמור לעיל, המזמין שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לדרוש מבלי לגרוע 

מכל אחד מהמציעים לאחר הגשת ההצעות למכרז להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים 
 דקלרטיביים.

הדרישות והתנאים  כלרשאי להשתתף במכרז ולהגיש הצעות רק מציע העונה על  -תנאי סף להשתתפות  .6.3
 המצטברים שלהלן:

 המציע:מדרישות סף  .6.3.1
, 1018-2021 בשנים LEDבאספקת גופי תאורת רחוב מסוג  המציע בעל ניסיון מוכח .6.3.1.1

, LEDיחידות של גופי תאורת רחוב מסוג  (אלף מאתיים) 3,000 במהלכן סיפק לפחות
ת הנתונים לבדיקת ישראל. להוכחת עמידתו בתנאי סף זה, ימלא המציע את טבלב

נשי ופרטי א צרף רשימת הפרויקטים, שמות הלקוחות, ו1-ו'שבנספח דרישות הסף 
 הקשר.

 1,000,000 -למציע מחזור כספי, בגין מכירת גופי התאורה בלבד, בהיקף שלא יפחת מ .6.3.1.2
זה תנאי סף תו ב. להוכחת עמיד2021-2018)מיליון שקלים חדשים( בין השנים  ₪

 .אלו היקף מחזור כספי לשניםבדבר רו"ח יצרף המציע אישור 
אחת מלאה לפני המועד  להיות מותקנים לפחות שנהנזכרים לעיל על גופי התאורה ה

  האחרון להגשת הצעות ע"פ מכרז זה.
מומלץ לצרף להצעה חוזה ו/או אישורים ו/או אסמכתאות אחרות המעידים על ביצוע 

 העבודות כאמור לעיל.
 ם המציע:קבלן החשמל מטעמדרישות  .6.3.2

המציע, או קבלן החשמל המוצע מטעמו, הינו בעל הכישורים המתאימים לביצוע  .6.3.2.1
 .העבודות נשוא מכרז זה

 1א' 270מחזיק בסיווג קבלני תקף  מטעמו(קבלן החשמל מבצע העבודות )המציע או  .6.3.2.2
-פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-על ,לפחות 1א' 160 וא

 זה יצרף המציע העתק אישור סיווג קבלני תקף.סף להוכחת עמידתו בתנאי . 1969
במסגרת פרטיו מצורפים המציע כי קבלן החשמל אשר בהגשת הצעתו מתחייב  .6.3.2.3

 יהיה קבלן החשמל אשר יבצע בפועל את העבודות נשוא מכרז זה.תו הצע
דות לצורך אישור מנהל הפרויקט החדש על המציע להעביר את הניסיון ואת התעו .6.3.2.4

 החדש. המנהלהרלוונטיות של 
 ממונה בטיחות: מדרישות  .6.3.3

שנים לפחות בייעוץ בטיחות לעבודות בתחום  2ממונה הבטיחות יהיה בעל ותק של  .6.3.3.1
 3אצל  ברשויות מקומיותהחשמל והתאורה, ושימש כממונה בטיחות בפרויקטים 

 1,000הותקנו לפחות במסגרתם )שלושה( לקוחות לכל הפחות בתחום המוניציפאלי, 
( גופי תאורה במצטבר. להוכחת עמידתו בתנאי סף זה, יצרף המציע להצעתו את אלף)

 .מונה הבטיחות ותעודותיו המתאימותפרטי מ
 איתנות פיננסית: .6.3.4



)במילים: מיליון שקלים חדשים( נכון ₪  1,000,000-למציע הון עצמי שלא יפחת מ .6.3.4.1
 . 31/12/2021ליום 

הצעתו בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים,  המציע אינו נמצא, נכון למועד הגשת .6.3.4.2
פשיטת רגל ו/או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד 
בפני חדלות פירעון, הדו"חות הכספיים שלו אינם כוללים אזהרת "עסק חי", וכן לא 

 הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים.
 אישור רו"ח בדבר נכונות שני הפרטים דלעיל.ציע המצרף להוכחת עמידתו בתנאי סף זה, י

 תנאים כלליים .7

 מציעיםסיור  .7.1
, ויחל במשרדי למסמכי המכרז( 2)ס'  בטבלת ריכוז תאריכים ופרטיםמועד הנקוב סיור מציעים ייערך ב

 תנאי להגשת הצעה.הינה חובה ומהווה סיור השתתפות ב .המזמין

  פנייה בשאלות הבהרה .7.2
בטבלת ריכוז תאריכים הנקוב  אמצעות פקס בלבד למס'שאלות הבהרה ניתן להפנות למזמין, ב .7.2.1

קבלת שאלות ההבהרה ע"י המזמין, מיד לאחר למסמכי המכרז(, וחובה לוודא  2)ס'  ופרטים
 הנקוב. טל'מס' השיגור הפקס, ב

ולשעה הנקובים  עד ליוםהפקס הנ"ל,  , באמצעותאת שאלות ההבהרה יש להפנות בכתב בלבד .7.2.2
שאלות הבהרה שיגיעו למזמין לאחר למסמכי המכרז(.  2)ס' טבלת ריכוז תאריכים ופרטים ב

, או שיופנו בדרך אחרת, לא ייענו. שאלות ניתן להגיש רק לאחר רכישת מסמכי המועד האמור
 מציעים.המכרז ובתנאי של השתתפות בסיור ה

 המזמין.רק תשובות בכתב יחייבו את  .7.2.3
, יהוו חלק בלבד כל השאלות והתשובות לשאלות ההבהרה ירוכזו ויופצו לרוכשי מסמכי המכרז .7.2.4

 בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויצורפו על ידי המציע במסגרת הצעתו. 
המזמין רשאי, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, להכניס שינויים ותיקונים  .7.2.5

ובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור במסמכי המכרז, ביוזמתו או בתש
יובאו, בכתב, לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר רשום או בפקסימיליה לפי הפרטים 

ידי רוכשי מסמכי המכרז, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז, יחתמו ע"י המציע -שנמסרו על
 ויצורפו על ידו להצעתו. 

  הגשת ההצעות .7.3
 עד לתאריךמזכיר המועצה את ההצעה יש להכניס לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי המזמין בחדר 

עותקים  בשניצעה תוגש הה למסמכי המכרז(. 2)ס'  בטבלת ריכוז תאריכים ופרטיםוהשעה הנקובים 
במעטפה חתומה וסגורה. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו בלבד. אין לציין כל פרט 

 מזהה אחר של המציע. 

 הצהרות המציע .7.4
הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה ואישור שכל פרטי המכרז  .7.4.1

וקיבל כל מידע שהיה דרוש לו  מציעיםבסיור ה, כי השתתף וומסמכי המכרז ידועים ונהירים ל
מבין ויודע את הוא כי ו ,וכי בחן את כל הנתונים, הפרטים והעובדות ובכלל זה מהות העבודות

כל התנאים הנדרשים לביצוע העבודות והסכים להם בהתאם להצעתו. כמו כן, הגשת ההצעה 
ים והסגולות המקצועיות כמוה כהצהרה כי יש למציע את כל הידיעות, כח האדם, הכישור

והאחרות הדרושים לביצוע כל העבודות נשוא המכרז, כי הוא עומד בכל התנאים המקדמיים 
הכל  -האמורים דלעיל, וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את העבודות נשוא המכרז 

  כמפורט במסמכי המכרז.
מסמכיו, לרבות  הגשת ההצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז, על .7.4.2

 .החוזה, והכל בלא כל שינוי ו/או תוספת
כל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם  .7.4.3

מפרטי המכרז ו/או ההסכם על נספחיו ו/או דבר שאינו מופיע במסמכי המכרז, לא תתקבל 
 לאחר הגשת הצעת המציע.



 

 יגויותאיסור הכנסת שינויים והסתי .7.5
 .אסור למציע למחוק, לתקן או לשנות את מסמכי המכרז .7.5.1
המזמין יהא רשאי לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון כאמור, משום הסתייגות המציע מתנאי  .7.5.2

 המכרז/ההסכם, ולפסול את הצעת המציע.

  בדיקת ההצעות ובחירת הזוכה .7.6
תיבדק עמידת הצעת המציע בתנאי הסף המוגדרים במכרז. רק הצעות שעמדו  בשלב הראשון .7.6.1

 בתנאי הסף ייבדקו בשלב השני. 
בבחירת הזוכה יהיה המזמין רשאי להביא במניין שיקוליו את אמינותו של המציע, ניסיונו  .7.6.2

בקיום התחייבויות בדומה להתחייבויות נשוא מכרז זה, ניסיונו של המזמין או גופים אחרים 
ם המציע בעבר, כישוריו, המלצות עליו, סבירות הצעתו של המציע וכל שיקול רלוונטי אחר ע

סיון וותק והמלצות. לצורך כך, יהא המזמין יולרבות יכולת כספית, כישוריו לביצוע המכרז, נ
רשאי לבקש ולקבל מהמציעים כל אסמכתא ומסמך הנוגעים לדבר; ליצור קשר עם מזמיני 

המציע; לערוך בדיקה למציעים או לכל חלק מהם כפי שימצא המזמין עבודות קודמות של 
לנכון והמציעים מתחייבים לשתף פעולה עם המזמין, ככל שיידרש. לא שיתף מציע פעולה 
כנדרש וכאמור לעיל, יהא המזמין רשאי, מטעם זה בלבד, לפסול את הצעתו, כל זאת בכפוף 

 .1958-ת(, תשי"חבצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריולאמור 
או את ההצעה  ,המזמין שומר על זכותו שלא לקבל את ההצעה שתזכה לציון הגבוה ביותר .7.6.3

 .בדיןבכפוף להוראות הקבועות לעניין זה ביותר, או הנמוכה )לפי העניין( הגבוהה 
סיון מוכח וחיובי ינעמו היה למזמין או יותר הצעות זהות, ייבחר הזוכה ש 2במקרה בו קיימות  .7.6.4

במקרה ולא יהיה כזה יקבע הזוכה בדרך של הגרלה ע"י ועדת ולשביעות רצון המזמין, ו
 המכרזים של המזמין.

  זכות עיון בהצעה הזוכה .7.7
צו לתוספת השניה הוראות הלמציעים יהיו רשאים לבקש לעיין בהצעה הזוכה בהתאם  .7.7.1

  .1958-המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, תשי"ח
ימים חלקים בהצעתו אשר העיון בהם עלול לחשוף סוד מסחרי או סוד ככל שלדעת המציע קי .7.7.2

מקצועי, יצרף המציע להצעתו נספח המפרט את החלקים כאמור ואת הנימוקים לאיסור העיון 
בהם וועדת המכרזים אצל המזמין תחליט, על פי שיקול דעתה הבלעדי, האם לחשוף את 

 החלקים כאמור. 

  הסכם ההתקשרות .7.8
( מצורף ן המזמין לבין הזוכה במכרז )"הקבלן" או "הקבלן הזוכה" או "הזוכה"ייחתם ביאשר הסכם ה

זה ייכנס לתוקף רק לאחר חתימתם עליו של  מורשי החתימה מטעם הסכם יודגש כי  למסמכי מכרז זה.
  המזמין.

 שמירת זכויות המזמין .7.9
-)מועצות אזוריות(, תשי"חצו המועצות המקומיות בקבוע המזמין שומר לעצמו את הזכות, בכפוף ל

 :בכל דין רלבנטיו 1958
 לדחות את המועד להגשת ההצעות, על פי שיקול דעתו הבלעדי. .7.9.1
לא לקבל אף אחת מההצעות שיוגשו בעקבות מכרז זה ו/או לבטל את המכרז או חלקים  .7.9.2

 ממנו בכל עת. 
לציון פי העניין( או את ההצעה שתזכה -לא לקבל את ההצעה הזולה/הגבוהה ביותר )על .7.9.3

 הגבוה ביותר. 
לא להתחשב בכל הצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה ותנאיה,  .7.9.4

או שאינה עונה על אחת מדרישות המכרז המוגדרות כדרישות סף, או בשל חוסר התייחסות 
 לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת המבקש מונעת החלטה ו/או הערכה כדבעי. 

 לא צורפו לה כל המסמכים הנדרשים.לא להתחשב כלל בהצעה אשר  .7.9.5



לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל המציע, כדי לקבל הבהרות להצעתו או כדי להסיר אי  .7.9.6
 בהירות המתעוררת בעת בדיקת ההצעה.

 לבחור כשיר ראשון וכשיר שני. .7.9.7
 .לפצל את העבודות בין מספר מציעים .7.9.8
להקטין או להגדיל, ע"פ שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, את היקף העבודות, כולן או מקצתן,  .7.9.9

. למזמין שיקול הדעת המוחלט והבלעדי, במידה ויתברר כי דרושות לו עבודות בכפוף לדין החל
 נוספות שאינן כלולות בעבודות המפורטות, להוציאן לקבלת הצעות נפרדות.

 תוקף ההצעה .7.10
ימים מהמועד  90הצעת המציע תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה, נספחיה וצרופותיה למשך 

האחרון הקבוע להגשת ההצעות. ככל שידרוש המזמין מהמציע להאריך את תוקף הצעתו, מתחייב 
 המציע לעשות כן, שאם לא כן תיפסל הצעתו על הסף. 

 תנאים נוספים .7.11
 נספח ו' –בטופס הצהרה והצעת המציע על המציע למלא את הצעת המחיר  .7.11.1
רשימת הנספחים ו/או המסמכים המצורפים למסמכי המכרז ומהווים חלק בלתי נפרד  .7.11.2

 :המכרז והחוזהמ
 פרטי הקבלן והצהרה. נספח א': .7.11.2.1
 .תצהיר ע"פ חוק עסקאות גופים ציבוריים ':בנספח  .7.11.2.2
 .עניינים ניגוד העדר אודות תצהיר  :2נספח ב' .7.11.2.3
 הצעה. נוסח ערבותנספח ג':  .7.11.2.4
 .נוסח ערבות ביצוענספח ד':  .7.11.2.5
 : נוסח ערבות טיב ואחריות. 2נספח ד' .7.11.2.6
 .אישור קיום ביטוחיםנספח ה':  .7.11.2.7
 הצעה והצהרה מציע :'ונספח  .7.11.2.8
 (כולל סוגי גופי התאורה המאושרים) טכני מיוחד מפרטנספח ז':  .7.11.2.9

 
 :המכרזלמסמכי מצורפים אינם רשימת המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד ממכרז זה ואשר  .7.11.3

, ככל שחל על 1953-כל תקן ישראלי רשמי לפי חוק התקנים, תשי"ג .7.11.3.1
 ;השירותים/העבודות

. ידוע למציע כי במסגרת מכרז זה הוא מתבקש ליתן הנחה ביחס למחיר האומדן .7.11.3.2
אחוז, תביא לפסילת ההצעה על הסף וזו לא  25יודגש כי הנחה בשיעור העולה על 

 תבוא במנין ההצעות הכשרות.

 :זכייה וההתקשרות הודעה על .8
לאחר קביעת הזוכה במכרז, יודיע על כך המזמין לזוכה. בהודעה ייקבע מועד תחילת ההתקשרות, שלא  .8.1

 ימים ממועד ההודעה, ועד למועד זה על הזוכה להשלים את כל ההיערכות לביצוע העבודות. 15 -יפחת מ
, תוך התקופה האמורה ולרבות לא מילא הזוכה אחר התחייבויותיו כמפורט לעיל ובכלל מסמכי המכרז .8.2

אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים אשר עליו להמציא נוכח זכייתו, או חזר בו הזוכה מהצעתו, 
יהא המזמין רשאי לבטל את זכייתו של הזוכה במכרז ולחלט את ערבות ההצעה אשר הוגשה ע"י הזוכה 

עד נוספים העומדים לזכותו של וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם מראש ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או ס
 פי כל דין.-פי המכרז ו/או על-המזמין נוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה, על

על הזוכה להמציא למזמין את כל מסמכי החוזה על כל נספחיו כאשר הם למען הסר ספק יודגש כי: 
חר שיידרש על ידי חתומים כדין בכל מקום נדרש, ללא כל שינוי או הסתייגות, ובכלל זה כל מסמך א

 פי ההסכם.-המזמין להבטחת קיום התחייבויות הזוכה על
יהא המזמין רשאי לבטל במקרה של אי המצאתם של אחד או יותר מהמסמכים בהתאם לאמור לעיל, 

  .ולחלט את ערבות ההצעה אשר הוגשה ע"י הזוכה כאמור לעיל את זכייתו של הזוכה במכרז
שהזוכה לא קיים איזו מהתחייבויותיו בעקבות הזכייה כאמור  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה .8.3

 1000והמזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי, החליט שלא לבטל את הזכייה, יהא המזמין זכאי לסך של 
כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין כל יום איחור מתום המועד לקיום התחייבויותיו של ₪ )אלף( 



שורים, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר לו זכאי המזמין ע"פ דין ו/או הזוכה או מועד המצאת כל האי
 תנאי המכרז.

המזמין יודיע בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתם וישיב להם את ערבות ההצעה  .8.4
 שהגישו.
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 שדות נגבמועצה אזורית  בין:
 "(המזמין)להלן: " 

 

 
 
 
 
 

 מצד אחד

   לבין:
   
   
   
  "(קבלןה)להלן: " 

 מצד שני
 
 

 'מס פי מסמכי מכרז-על העבודות/לקבלת הצעות לביצוע השירותיםמכרזי והמזמין פרסם הליך   הואיל:
 זה; הסכם"(, המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז)להלן: " 25/2022

 "( אשר העתקה נספח למסמכי המכרז וההסכם; ההצעההגיש הצעה למכרז )להלן: " קבלןוה והואיל: 

כהצעה הזוכה במכרז, בהסתמך על נכונות  קבלןוועדת המכרזים של המזמין בחרה בהצעת ה  והואיל:
 ועל הנתונים כפי שפורטו בהצעתו; קבלןהצהרותיו של ה

לבדוק וכן כי בידיו כל מצהיר ומאשר בזאת כי ראה ובדק וכי ניתנה בידו הזדמנות נאותה  קבלןוה והואיל: 
הנתונים העובדתיים והמשפטיים בקשר עם חתימת הסכם זה וקבלת כל התחייבויותיו על פיו, וכי 
לא יטען או יתגונן נגד תביעה בטענה כי איזה מן הנתונים העובדתיים או המשפטיים מונעים ממנו 

 או מעכבים בידיו את מילוי כל התחייבויותיו על פי הסכם זה;

מצהיר בזאת כי הוא בעל מקצוע מיומן ומנוסה, בעל יכולת, ידע, ציוד מתאים ואמצעים  קבלןוה  והואיל:
כספיים, המתאימים מכל הבחינות לעמוד בכל תנאי הסכם זה, תוך מילוי הוראות המזמין, שמירת 

 המועדים הנקובים בהסכם זה ושמירה על רמת ביצוע נאותה כמפורט בהסכם;

 ;1976–כי בידיו האישורים הנדרשים עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ומצהיר  קבלןוה והואיל:

 
 :לפיכך הוצהר הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן

 כללי .1
 המבוא להסכם זה והנספחים המצורפים לו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. .1.1
 איו.כותרות הסעיפים הן לנוחות בלבד ולא תשמשנה בשום מקרה לצורך פרשנות ההסכם ותנ .1.2

 כללי והגדרות .2
 בהסכם זה יהיו למונחים המפורטים להלן הפירוש המופיע לצדם אלא אם נאמר אחרת: .2.1

 .שדות נגבמועצה אזורית  -" המועצה" או "המזמין"

המוסמכים, ולרבות  לרבות נציגיו, עובדיו, שלוחיו, יורשיו ומורשיו - "הקבלן"
או מטעמו בביצוע העבודות ו/או \או עבורו ו\כל הפועל בשמו ו

 השירותים.

חוזה זה בין המזמין לקבלן, על כל נספחיו וכל מסמך שצוין בו כי  - "החוזה"או  "ההסכם"
 הוא חלק ממנו, בין שצורפו בפועל ובין שלא.



עולות וההתחייבויות הנדרשים לפי כל העבודות, השירותים, הפ -" השירותים" או "העבודות"
מסמכי המכרז ו/או החוזה על נספחיהם וכל פעולה נוספת 

 החוזה ,פי המכרז-הנדרשת למילוי התחייבויות הקבלן על
 .ונספחיהם

 הליך הפניה לקבלת הצעות, אשר הקבלן הגיש הצעה במסגרתו. -" המכרז" או "ההליך"

 למכרז.הצעת הקבלן שהוגשה למזמין במענה  -" ההצעה"

 המועצה. מהנדס -" הממונהאו " "נציג המזמין"

שה שימוש בהסכם זה ואשר לא הוגדר בהסכם אך יש לו הגדרה במסמכי המכרז, כל מונח שבו נע
  יפורש בהתאם להגדרתו במסמכי המכרז.

 הנספחים המצורפים למסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה. .2.2

 תקופת ההסכם: .3
 "(. תקופת ההסכםלתקופה הנדרשת לביצוע העבודות כמוגדר במסמכי המכרז )להלן: "הסכם זה הינו  .3.1
המזמין רשאי, בכל עת וללא כל חובה לנמק את החלטתו, קצר את תקופת ההסכם על ידי מתן הודעה  .3.2

יום מראש. ניתנה הודעה כאמור, יבוא ההסכם לסיומו במועד הנקוב בהודעה, ולקבלן  30בכתב לקבלן 
תביעה או טענה כנגד המזמין בעניין זה, למעט זכותו לקבלת התמורה המגיעה לו בגין  לא תהיה כל

העבודות/השירותים שבוצעו על ידו בפועל, אם בוצעו, עד למועד הפסקת ההתקשרות, כאמור בהודעה 
ויראו במועד הנקוב בהודעה כמועד תום תקופת ההתקשרות, לכל דבר ועניין, לרבות לעניין חישוב 

 המגיעה לקבלן.התמורה 
שיימנו ממועד מתן צו התחלת  ימי עבודה 60מוסכם כי ביצוע העבודות והשלמתן תיעשה בתוך  .3.3

 עבודה.

 הצהרות והתחייבויות הקבלן .4
 הקבלן מצהיר ומתחייב בזה:

הנדרשים במכרז, כאשר הם בתוקף וכי והתעודות ההיתרים  ,כי ברשותו כל האישורים, הרישיונות .4.1
 על פי הסכם זה. שירותיםבתוקף בכל תקופת ביצוע ההם ימשיכו לעמוד 

כי בבעלותו ו/או ברשותו כל הציוד הנדרש על פי מסמכי המכרז לביצוע השירותים נשוא המכרז,  .4.2
כאשר הם בעלי רישוי ו/או אישור ו/או היתרים בתוקף )בכל מקום בו נדרש כזה על פי דין( וכי אלה 

 על פי הסכם זה. ירותיםשימשיכו לעמוד בתוקף בכל תקופת ביצוע ה
כי הוא עומד בכל התנאים, הדרישות והתקנים הנקובים במסמכי המכרז וימשיך לעמוד בהם בכל  .4.3

 על פי הסכם זה. שירותיםתקופת ביצוע ה
 מן הסוג ובהיקף הנדרש בהסכם זה.  שירותיםכי הוא רשאי ומוסמך לבצע ה .4.4
ר שבחן אותם לצורך הגשת הצעתו כי הוא חתם על הסכם זה על נספחיו ועל מסמכי המכרז לאח .4.5

 למכרז והבינם. 
כי הוא ראה, בדק והבין את כל המסמכים המהווים חלק מחוזה זה, לרבות אלה שלא צורפו לחוזה  .4.6

 על ידו בהתאם לאמור בהם. שירותיםומקבל על עצמו את כל התנאים בהם ואת הביצוע של ה
בהתאם לחוזה על נספחיו, לרבות  ותיםשירכי הוא ערך את כל הבדיקות הנחוצות לו לשם ביצוע ה .4.7

מבחינה בטיחותית, טכנית ומכל היבט אחר, וכי אין לו ולא תהיינה לו כל טענת מום ו/או טעות וכי 
 בהתאם לאמור לעיל. שירותיםהוא מסוגל לבצע את ה

כי על יסוד בדיקותיו המוקדמות, מהווה שכר החוזה שהוצע על ידו תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו  .4.8
 לפי חוזה זה.

כי הוא מבין היטב את צרכי המזמין ודרישותיו כמפורט במסמכי המכרז והחוזה וכי הוא בעל ניסיון  .4.9
ברמה מקצועית, באיכות ובמיומנות  יםהנדרש שירותיםורקע מקצועי מתאים המאפשר לו לבצע את ה

 גבוהה ביותר לשביעות רצונו המלאה של המזמין ועל פי דרישות המזמין.
במומחיות, ביעילות ובמועדים הנדרשים ויספק, על חשבונו, את כל  שירותיםיבצע את הכי הוא  .4.10

בדרך יעילה ובהתאם  םהעובדים, הציוד, המתקנים, החומרים, האביזרים, וכל הדרוש לביצוע
להוראות הסכם זה. הוא וכל מי מטעמו שיועסק על ידו בביצוע השירותים יקפידו על מילוי הוראות 

 כל דין.



חשבונו, את הרישיונות ו/או ההיתרים ו/או האישורים  על לעת, א מתחייב להשיג ולחדש מעתכי הו .4.11
כל דין ו/או מסמכי המכרז ו/או הסכם זה, לביצוע  ו/או הרישומים הדרושים, על פי הוראת

 .שירותיםה
 ,םו/או במהלך ביצוע םו/או כתוצאה מביצוע חראי לכל נזק שייגרם אגב ביצוע השירותיםכי הוא א .4.12

 ויפעל מיידית לתיקונו של הנזק לשביעות רצונו של המזמין.
מבלי לפגוע באחריות המוטלת עליו בהסכם זה, הוא ינקוט, על חשבונו, בכל אמצעי הזהירות  .4.13

 .שירותיםהנדרשים לשמירה ומניעת פגיעה בחיים ו/או רכוש בעת ביצוע ה
כל המידע אשר מסר בהצעתו הוא כי הוא עומד בכל התנאים והדרישות כמפורט במסמכי המכרז וכי  .4.14

 נכון ואמיתי. 
 כי הוא נושא באחריות המלאה והבלעדית כלפי המזמין בכל הנוגע לביצוע התחייבויותיו על פי המכרז.  .4.15
ידי המזמין ו/או מי מטעמו בקשר עם ביצוע -כי ישתף פעולה באופן מלא עם ביקורות שיבוצעו על .4.16

החוזה על נספחיו וכל תחום אחר הקשור בביצוע החוזה. , איכות הביצוע, עמידה בדרישות שירותיםה
 במסגרת הביקורת יידרש הקבלן להמציא, בין היתר, אישורים וכל מסמך אחר הרלוונטי לביקורת. 

כי יעסיק מטעמו עובדים בעלי מומחיות, מיומנות וכישורים מקצועיים הולמים, הבקיאים בביצוע  .4.17
 .שירותיםה

 אחר כל הנחיותיו בכל הקשור להסכם זה. להישמע להוראות המזמין ולמלא .4.18
לא להעביר בכל דרך שהיא לכל אדם או גוף אחר את זכויותיו לפי הסכם זה, כולן או מקצתן, אלא  .4.19

 בכפוף לאישור מראש ובכתב מאת המזמין.
כי חילוקי דעות מכל סוג שהוא לא יהוו בשום מקרה עילה להפסקת ביצוע השירותים על ידו או  .4.20

 סוג שהוא של ביצועם הסדיר. לעיכוב אחר מכל

 הפרת סעיף זה, לרבות אחד מסעיפיו הקטנים, ע"י הקבלן, תהווה הפרה יסודית של הסכם זה.

 תמורה .5
ומלוא התחייבויות הקבלן על פי החוזה ישלם המזמין  אספקת השירותיםביצוע העבודות/תמורת  .5.1

לקבלן, בכפוף לקבלת הזמנת עבודה בכתב ומראש חתומה ע"י מורשי החתימה של המזמין, את 
 מצורפת למסמכי המכרז והחוזה.שהוגשה על ידו והתמורה בהתאם להצעת הקבלן 

זכאי לתשלום או תמורה התמורה האמורה מהווה תמורה סופית, מוחלטת ומלאה, והקבלן לא יהא  .5.2
 נוספים.

 אופן תשלום התמורה: .5.3
 . כולל ומלא בהתאם להסכם זהחשבון ימסור הקבלן למזמין  במועד סיום ביצוע העבודות .5.3.1
 60על ידי המזמין, תשולם התמורה בגין ביצוע השירותים לפי שוטף +  החשבוןבכפוף לאישור  .5.3.2

ימים, כנגד המצאת חשבונית מס כדין ע"י הקבלן. מובהר בזאת, כי המזמין רשאי שלא לאשר 
 בהתאם להסכם ועבודה שלא בוצעשירות או או חלק ממנו, ככל שזה מתייחס להחשבון את 

 באופן לקוי. ואו שבוצע
לרבות )אך לא  -את, כי כל תשלום לו זכאי המזמין מהקבלן על פי חוזה זה מוסכם ומובהר בז .5.3.3

הינו בגדר חוב של הקבלן למזמין והמזמין רשאי  -רק( פיצויים בגין הפרות, נזקים וכיו"ב 
 לקזז כל תשלום כאמור מהתמורה לה זכאי הקבלן על פי חוזה זה.

אות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות התמורה הינה סופית, קבועה ומוחלטת וכוללת את כל ההוצ .5.4
על פי תנאי הסכם זה ונספחיו בשלמות ומהווים כיסוי מלא לכל התחייבויות הקבלן, ביצוע העבודות ב

לרבות כוח אדם, ציוד, כלי רכב, חומרים, ביטוחים, רישוי והיתרים וכיוצ"ב. מובהר למען הסר ספק 
כלשהו או לעלייה בשיעור התשלום, גם בכל כי הקבלן לא יהא זכאי לתשלום הפרשי הצמדה למדד 

 מקרה בו הסכם זה יוארך מכל סיבה.
כל מס, היטל או תשלום חובה, מכל סוג החלים או אשר יחולו בעתיד, על ההתקשרות בהסכם זה,  .5.5

יחולו על הקבלן וישולמו על ידו. המזמין ינכה מהסכומים שיגיעו לקבלן כל סכום שעליו לנכות לפי כל 
זאת מיסים, היטלים ותשלומי חובה אלא אם ימציא הקבלן למנהל לפני תשלומו של כל דין, ובכלל 

תשלום כנ"ל הוראות בכתב של פקיד השומה על הקטנת שיעור הניכוי כאמור, והעברתם של הסכומים 
 .לזכאי יהווה תשלום לקבלן

  .כל התשלומים יבוצעו ע"י המזמין אך ורק כנגד קבלת חשבונית מס .5.6



לבצע קיזוזים מהתשלום לקבלן וכן לעכב חלקים מהתשלום לפי זכויותיו בחוזה זה המזמין רשאי  .5.7
עוד מוסכם, כי המזמין יהא רשאי לנכות מכל תשלום המגיע לקבלן את כל הסכומים,  .ועפ"י כל דין

 הקנסות וההורדות אשר יחולו עליו עקב אי ביצוע בשלמות של כל הנדרש ממנו במסגרת חוזה זה.
י ידוע לו שתשלום התמורה על פי המכרז כפוף לתקצוב מטעם גורמי המדינה, ועל כן הקבלן מצהיר כ .5.8

צפוי שביצוע התאורה בישובים השונים יתפרס על פני זמן ארוך )כלומר, בין הזמנת עבודה וביצוע 
 ביישוב מסוים, לבין הזמנת עבודה וביצוע ביישוב אחר יכול ויעבור פרק זמן ארוך(.

מהתמורה כפוף לקבלת התקצוב הנדרש מהגורם  50% כי ידוע לו שתשלוםכמו כן מצהיר הקבלן 
 ך מתחייב כי לא תהיינה לו כל טענות או תביעות בגין עיכוב כלשהו בתשלום התמורה.כהמממן, ולפי

, ייחשב  ביצוע של תאורה ביישוב מסוים םזה והתמורה במסגרתוהסכם כרז יובהר, כי לעניין המ .5.9
פן שהתמורה בגין ביצוע מלוא ההתחייבויות של הקבלן ע"פ תנאי המכרז כסעיף עבודות עצמאי, באו

 בישוב מסוים תשולם בהתאם להוראות האמורות לעיל.

 מעמד הקבלן ועובדיו .6
הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, את כוח האדם הנדרש לצורך אספקת השירותים, את ההשגחה על  .6.1

 כוח האדם וכל דבר אחר הכרוך בכך.
או היתר לפי כל דין, על הקבלן להעסיק , תעודה ביצועה יש צורך ברישום, רישיון בעבודה שלצורך .6.2

או היתר כאמור לפי  , תעודהעובדים אשר נרשמו במרשם המתנהל על פי דין, או עובדים בעלי רישיון
 העניין. 

בלן כי היחסים ביניהם לפי הסכם זה יוצרים יחס בין מזמין לבין ק ,מוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים .6.3
המבצע הזמנות או בין מוכר שירותים לבין קונה שירותים בלבד, והם אינם יוצרים בשום מקרה יחסי 

 . מעביד בין הקבלן ו/או המועסקים מטעמו ובין המזמין-עובד
אין לראות בכל זכות הניתנת על פי הסכם זה למזמין לפקח, להדריך או להורות לקבלן או למי  .6.4

 מצעי להבטיח ביצוע הוראות הסכם זה במלואן.מעובדיו או למי מטעמו אלא א
הקבלן מצהיר בזה כי הודיע והבהיר לכל המועסקים על ידיו לצורך ביצוע הסכם זה כי בינם ובין  .6.5

 מעביד. -המזמין לא יתקיימו יחסי עובד 
המזמין לא ישלם כל תשלום לביטוח לאומי ויתר הזכויות הסוציאליות בקשר למועסקים על ידי  .6.6

 הקבלן. 
בלן מתחייב לשלם עבורו ועבור המועסקים מטעמו בביצוע הסכם זה את כל התשלומים שחובת הק .6.7

תשלומם מוטלת עליו על פי כל דין או על פי הוראות ההסכמים הקיבוציים הכללים שבין לשכת 
התיאום של הארגונים הכללים לבין ההסתדרות או כל הסכם קיבוצי שהוא בר תוקף בענף המתאים 

ים אלה יתוקנו לרבות צווי הרחבה שיוצאו על פי הסכמים אלה לרבות ומבלי לפגוע או כפי שהסכמ
בכלליות האמור לעיל, את תשלום מס הכנסה, ביטוח לאומי, מע"מ, תשלומים על פי חוק שעות עבודה 

 ומנוחה, דמי מחלה, דמי חופשה שנתית, שכר מינימום, קרנות עובדים, תשלומי פנסיה וכיוצ"ב. 
יהיה אחראי לכל תשלום לשיפוי בגין נזק או פיצויים או כל תשלום אחר המגיע ממנו על הקבלן בלבד  .6.8

פי כל דין לאנשים המועסקים על ידו, או לכל אדם אחר, בשל פעולות שביצע. חויב המזמין או מי 
מטעמו לשלם סכום כלשהו מהסכומים האמורים לעיל בגין מי מהמועסקים על ידי הקבלן בביצוע 

רבות קבלן משנה, ישפה הקבלן את המזמין עם דרישתו הראשונה בגין כל סכום שחויב הסכם זה, ל
 לשלם כאמור. הקבלן מוותר על כל טענה ו/או דרישה כל שהיא מהמזמין בנוגע לסכומים כאמור לעיל. 

הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המזמין להפסיק את העסקתו של כל אדם המועסק על ידו בביצוע  .6.9
לא יחזור הקבלן  -העבודות נשוא מכרז זה. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור  השירותים ו/או

להעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין, לשם אספקת השירותים ו/או העבודות למזמין. לקבלן לא תהיה 
 כל טענה ו/או דרישה בעניין.

  אחריות .7
כדי אספקת השירותים ו/או  הקבלן יהיה אחראי לכל נזק או אבדן, בין ישיר ובין עקיף, שייגרמו תוך .7.1

העבודות נשוא מכרז זה, במישרין ו/או בעקיפין, עקב רשלנות, מעשה או מחדל או בגין הפרת דרישות 
 הסכם זה שגרמה לנזק, בין ממשי ובין כלכלי, וינקוט בכל האמצעים המעשיים למניעתם.

המזמין לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם לקבלן ו/או למי מעובדי הקבלן ו/או שלוחיו ו/או כל מי  .7.2
מטעמו ו/או בשירותו כתוצאה מתאונה או נזק שייגרמו תוך כדי ועקב אספקת השירותים ו/או 

 העבודות. 



ייגרמו תוך הקבלן אחראי כלפי כל צד שלישי, במידה שאחריות כזו מוטלת עליו לפי כל דין, לנזקים ש .7.3
כדי אספקת השירותים ו/או העבודות ובקשר לכך. אם יידרש המזמין לשלם לצד שלישי פיצויים 
כלשהם, מתחייב הקבלן להחזיר למזמין ו/או לשפותו את הסכום שישולם על ידו בצירוף כל הוצאה 

זמין אשר הוצאה על ידי המזמין, לרבות הוצאות משפטיות, ואותו סכום יראוהו כחוב המגיע למ
 מהקבלן לפי הסכם זה.

עקב מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או של מי  הקבלן יהיה אחראי לכל נזק או אבדן מכל סוג שהוא .7.4
מטעמו, שייגרמו בקשר עם ביצוע השירותים, על פי כל דין, לגופו או לרכושו של אדם כלשהו ו/או כל 

 אמצעים הסבירים למניעתם.צד שלישי לרבות גורם שנכנס ללא כל הרשאה, והוא ינקוט בכל ה
הקבלן ישפה את המזמין על כל סכום שיחויב המזמין לשלם, או שישלמו בהסכמתו, בגין נזק או אבדן  .7.5

, לרבות הוצאות משפטיות שתגרמנה בעטיו של הנזק כאמור. 7.4להם אחראי הקבלן על פי סעיף קטן 
נדרש המזמין לשלם סכום כלשהו עקב מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או של מי מטעמו או קבלן 
משנה של הקבלן במסגרת פעולות על פי החוזה או בקשר אליו, ישפה הקבלן את המזמין על כל סכום 

 טיות השונות שיישא בהן בקשר לדרישה האמורה.שישלם המזמין, לרבות בגין ההוצאות המשפ
המזמין יודיע לקבלן על כל דרישה לתשלום שתגיע אליו, בסמוך למועד שתגיע אליו, בקשר לביצוע  .7.6

השירותים, והקבלן יהא חייב לטפל, על חשבונו, בכל הקשור בדרישה ובכלל זה בטיפול המשפטי 
להתגונן באמצעות באי  כוחו כנגד תביעה או דרישה  בעניין. אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכות המזמין

 כאמור. 

 ביטוחים .8
לעיל באשר לאחריותו של הקבלן, מתחייב הקבלן לקיים  7מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .8.1

בתוקף, על חשבונו, אצל חברת ביטוח מורשית בישראל, למשך כל תקופת ההסכם את כל הביטוחים 
להסכם  נספח ה'מצורף כ"( ההאישורובהתאם למלוא הדרישות כמפורט באישור קיום ביטוחים )"

זה. מובהר כי המצאת אישור קיום ביטוחים תקף על ידי הקבלן הינה תנאי מוקדם לחוזה זה ותנאי 
מאוחר לזכייה. המצאת האישור היא תנאי יסודי לתקפותו של הסכם זה ולהתקשרותו של המזמין בו 

זמין כלפי הקבלן בהתאם ובלעדיו אין תוקף להתקשרות עמו, מבלי שיש בכך כדי לגרוע מזכויות המ
 לחוזה זה או כל דין.

לפי דרישת המזמין, העתקים מפוליסות הביטוח הנ"ל וכל מסמך אחר  מעת לעתהקבלן יציג למזמין,  .8.2
 הנוגע לביטוחים.

ה מן הביטוחים הנדרשים לדעת המזמין בהתחשב בסוג העבודות והיקפן, לא קיים הקבלן בתוקף איז .8.3
ב, לדאוג בעצמו לפי שיקול דעתו לכל כסוי ביטוחי שלא נעשה ע"י יהיה המזמין רשאי, אך לא חיי

הקבלן ו/או לשלם איזו פרמיה שלא שולמה על ידו, והקבלן ישיב למזמין כל סכום שהוצא על ידו 
ימים מדרישתו הראשונה של המזמין בכתב. חוב זה ייחשב כחוב פסוק לכל  14בקשר עם הנ"ל בתוך 

 דבר ועניין.
ו/או  לעיל כדי לשחרר את הקבלן מאחריותו החוזית ו/או החוקית כלפי המזמין 8.3 אין באמור בסעיף .8.4

. כמו כן, לקבלן לא תהה טענה כל שהיא כלפי המזמין בגין היקפי הביטוחים, הכיסויים, כל צד ג'
 ל.לעי 8.3פי סעיף -ההשתתפויות העצמיות וכד' היה ומימש המזמין את רשותו על

הקבלן מתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות חוזי הביטוח ולעשות כל פעולה אשר יידרש לעשותה  .8.5
 ש את חוזי הביטוח בעת הצורך.מעל ידי המזמין כדי למ

לא התקשר הקבלן בכל חוזי הביטוח, אשר עליו להתקשר בהם על פי הוראות החוזה או שלא קיים  .8.6
 י הביטוח, תחולנה ההוראות הבאות:במלואן ו/או במועדן את כל דרישות חוז

)חמישה עשר( ימים, להתקשר בחוזי ביטוח  15המזמין רשאי, לאחר שנתן לקבלן התראה של  .8.6.1
 תחתיו ו/או לשלם דמי הביטוח, לרבות ריבית והפרשי הצמדה, לפי חוזי הביטוח.

, יחולו כל הוצאותיו על הקבלן ורשאי המזמין, לפי שיקול 8.6.1עשה המזמין כאמור בסעיף  .8.6.2
דעתו, לנכות כל סכום ששילם מכל סכום שיגיע ממנו לקבלן בכל זמן שהוא, לפי החוזה או 

 ך אחרת.לפי חוזה אחר או לפי דין, ורשאי הוא לגבות סכום זה מהקבלן בכל דר
אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מחובות הקבלן המפורטות בהסכם, או כדי להטיל על  .8.6.3

 המזמין חבות כלשהי. 
הקבלן יישא בכל מקרה, בסכום ההשתתפות העצמית החל בביטוחים לעיל וכן יישא בכל נזק שיגרם  .8.7

 הביטוח של הקבלן.עקב מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או מי מטעמו שאינו מכוסה על ידי פוליסות 



כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כלשהי את אחריות המבטח כאשר קיים ביטוח  .8.8
בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי ביטוחי הקבלן יהיו אחר, לא יופעל כלפי המזמין ו

 פוליסות הביטוח.
זכויותיו ו/או זכויות המזמין על פי הפוליסות, הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את  .8.9

הקבלן יהא אחראי לנזקים באופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה לו טענה כלשהי  כלפי המזמין ולרבות כל 
 נזק כספי ו/או אחר שיגרם לו עקב זאת.

בנוסף לכל האמור לעיל, חלה על הקבלן חובת ביטוח חובה בהתאם להוראות פקודת ביטוח רכב מנועי  .8.10
, וכן ביטוח רכב מקיף הכולל כיסויים לביטוח נזקי צד ג' רכוש וכיסוי רכוש 1970-]נוסח חדש[, תש"ל

פי המכרז -עלמחויבויותיו המשמשים את הקבלן למילוי והציוד המכני וההנדסי לכל כלי הרכב  -מלא 
או שהותקנו בו \וההסכם, כולל הרחבה ביטוחית למנוף ו/או מתקני הרמה מקוריים המותקנים ברכב ו

הבטוח הורחב לכלול אחריות כלפי צד ג' עקב נזקי רכוש שנגרמו  כתוספת לצורך עבודתו של הקבלן.
ה. מוסכם כי המונח עקב שימוש בכלי רכב ו/או מנוף ו/או מתקני הכלי רכב וכן מתקני גריסה או דחיס

" כולל מנופים, מלגזות, טרקטורים, מחפרים, גוררים וכן כלים נעים ממונעים מכל סוג. וכן רכב"
 אחריות לנזקי גוף שנגרמו שלא עקב תאונת דרכים על פי חוקי הפלת"ד. 

  ערבויות .9
כבטחון למילוי מלוא התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה, ימסור הקבלן למזמין במעמד חתימת  .9.1

או ערבות של מבטח כמשמעותו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים  -ההסכם ערבות בנקאית 
ערבות )להלן: " -, חתומה על ידי החברה המבטחת ולא על ידי סוכן ביטוח 1981-)ביטוח(, התשמ"א

הערבות תהיה אוטונומית, ניתנת לחילוט על ידי המזמין באמצעות הודעת המזמין בלבד  "(.הביצוע
בלתי מותנית, צמודה למדד המחירים לצרכן )כאשר מדד הבסיס הינו המדד הידוע ביום פרסום 

. על הערבות ש"ח (אלף ארבעים)  40,000המכרז(, בנוסח המצורף להסכם, לפקודת המזמין, בסך 
 א של הקבלן באופן מדויק.לשאת את שמו המל

. הקבלן המשוער של ביצוע השירותים/העבודותסיום היום לאחר  90 הערבות תהא בתוקף לפחות .9.2
מתחייב להאריך את תוקף הערבות מעת לעת על מנת שבכל זמן נתון היא תעמוד בתנאים האמורים. 

ירותים/העבודות, אפשרות העומדת בפניו להאריך את תקופת ההסכם/ביצוע השככל שיממש המזמין 
יפקיד הקבלן בידי המזמין מיד בתחילת התקופות הנוספות כאמור, וכתנאי לתחילתן, ערבות בסכום 

יום מתום תקופת  90, ואשר תוקפה יהיה עד לאחר )או יאריך את הערבות הקיימת( ובתנאים הנ"ל
 ההארכה, לפי העניין. 

לחלט את הערבות לאחר מתן הודעה לא קיים הקבלן הוראה מהוראות הסכם זה, רשאי המזמין  .9.3
ימים מראש. הקבלן יהיה רשאי לשלם למזמין את  7מראש בכתב לקבלן על כוונתו לעשות כן, לפחות 

סכום הערבות על מנת למנוע את חילוטה, ואולם אין בתשלום סכום הערבות בכדי לחייב את המזמין 
 או בכדי להעניק לקבלן כל זכות להשבת דמי הערבות.

ר ספק, מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי סכום הערבות הינו סכום פיצויים מוסכם ומוערך למען הס .9.4
 מראש על הפרת ההסכם על ידי הקבלן מבלי שיהיה כל צורך בהוכחת נזק כלשהו. 

מבלי לפגוע באמור לעיל, המזמין יהיה רשאי בכל זמן להוכיח כי נזקו גבוה יותר ולתובעו מהקבלן  .9.5
נקאית כדי למנוע מהמזמין ו/או לשלול ממנו מלהעלות כל טענה ולדרוש כל ואין בחילוט הערבות הב

 פי כל דין. -סעד העומד לו על
המזמין יהיה רשאי להציג את הערבות לפירעון מיידי בכל מקרה של הפסקת ההתקשרות בהתאם  .9.6

 להסכם שלהלן.  9לסעיף 
מתן הערבות כאמור, על כל התנאים המפורטים ואישורה בידי המזמין כמתאים לדרישותיו, מהווה  .9.7

 תנאי מוקדם לכניסתו של הסכם זה לתוקף. 
ריות, ימסור הקבלן למזמין במועד מילוי התחייבויות הקבלן בתקופת האחטיב העבודות ולכבטחון ל .9.8

או ערבות של מבטח כמשמעותו בחוק הפיקוח על שירותים  -ערבות בנקאית , העבודותביצוע השלמת 
ערבות )" -, חתומה על ידי החברה המבטחת ולא על ידי סוכן ביטוח 1981-פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א

בנוסח המצורף למדד המחירים לצרכן,  "(. הערבות תהיה אוטונומית, בלתי מותנית, צמודהאחריות
על הערבות לשאת את שמו המלא . ₪ ( אלפים רים וחמשעש) 25,000 , לפקודת המזמין, בסךלהסכם

 של הקבלן באופן מדויק.

 יום לאחר תום תקופת האחריות בגין העבודות.  90הערבות תהא בתוקף לפחות 



תנאי מוקדם לשחרור ערבות הביצוע. אי מסירתה על ידי הקבלן למזמין של ערבות אחריות הינה 
מסירת ערבות אחריות כנדרש תהווה הפרה יסודית של ההסכם, ובנוסף לכל סעד העומד לו בדין, 
יהיה המזמין רשאי לחלט את ערבות הביצוע )או חלק ממנה( בשל אי המצאתה במועד של ערבות 

 האחריות ע"י הקבלן.
ין, יהיה על הקבלן להפקיד ערבות נוספת כך שבידי חולטה ערבות ולא בוטל ההסכם על ידי המזמ .9.9

ההוצאות בגין הוצאת לעיל.  99.1המזמין תהא ערבות בגובה הסכומים הנדרשים כמפורט בסעיף 
 הערבויות יחולו במלואן על הקבלן.

 אי מסירת ערבויות על ידי הקבלן מהווה הפרה יסודית של הסכם זה. .9.10
כלפי המזמין  ת כאמור לעיל אינו פוטר את הקבלן ממילוי כל חובותיו והתחייבויותיויומתן הערבו .9.11

 עפ"י חוזה זה ובהתאם לכל דין.
אין בחילוט הערבויות הבנקאיות כדי למנוע מהמזמין ו/או לשלול ממנו מלהעלות כל טענה ולדרוש כל  .9.12

 פי כל דין. -סעד העומד לו על

 הפרת ההסכם  .10
הפר הקבלן הסכם זה הפרה יסודית לפי הסכם זה או כהגדרתה בחוק החוזים )תרופות בשל הפרת  .10.1

, או הפר תנאי אחר מתנאי הסכם זה ולגבי הפרה זו ניתנה לקבלן ארכה לקיום 1970–חוזה(, תשל"א
התנאי, והתנאי לא קוים תוך זמן סביר לאחר מתן הארכה, רשאי המזמין בכל אחד מן  המקרים 
שפורטו לבטל הסכם זה, ו/או לחילופין רשאי המזמין לבצע בעצמו ו/או באמצעות אחרים כל דבר 

היה אמור להיעשות על ידי הקבלן וזאת על חשבון הקבלן, וזאת בנוסף על  כל זכות שיש בידי אשר 
 פי ההסכם.-המזמין על פי כל דין לאכוף על הקבלן לבצע התנאי ו/או ההתחייבויות על

מבלי לפגוע בכלליות האמור, יהיה המזמין רשאי לבטל הסכם זה ללא צורך בהודעה מוקדמת לקבלן,  .10.2
 חד מהמקרים הבאים:בהתרחש כל א

  אם ימונה כונס נכסים זמני או קבוע לעסקי ו/או רכוש הקבלן. .10.2.1
  אם ימונה קדם מפרק או מפרק זמני או מפרק קבוע לקבלן. .10.2.2
 יום. 30אם הקבלן הפסיק לנהל את עסקיו לתקופה רצופה העולה על  .10.2.3
אם הקבלן הסב את ההסכם, כולו או מקצתו, לאחר או העסיק קבלן משנה בביצוע  .10.2.4

 תחייבויותיו על פי הסכם זה, מבלי לקבל מראש את הסכמת המזמין בכתב. ה
 אם הקבלן הסתלק מביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם.  .10.2.5
כאשר יש בידי המזמין הוכחות להנחת דעתו שהקבלן או מי מטעמו הציע ו/או נתן לאדם אחר  .10.2.6

 שוחד, מענק או טובת הנאה כלשהי בקשר להסכם זה.
 ט רגל או הפך בלתי כשיר לפעולות משפטיות.אם הקבלן נפטר, פש .10.2.7

עם הפסקת ההתקשרות על פי סעיף זה, רשאי המזמין לשקול, בין בעצמו ובין בהתקשרות עם צד ג',  .10.3
 להמשיך ולבצע את העבודות נשוא הסכם זה.

 הפסקת ההסכם .11
פי  מבלי לפגוע באמור לעיל, המזמין יהא רשאי לבטל ההסכם בהוראה בכתב של המנהל בכל עת על .11.1

ימים. במקרה כזה יראו את ההסכם כאילו  30שיקול דעתו הבלעדי של המזמין, וזאת בהתראה של 
נחתם מראש עד למועד הנקוב בהודעה. הופסקו שירותי הקבלן בשל ביטול ההסכם על ידי המזמין 
כאמור בסעיף זה, יהיה הקבלן זכאי לקבלת התמורה המגיעה לו, בהתאם לתנאי החוזה, בגין 

ים שסיפק בפועל לשביעות רצונו של המזמין עד למועד הפסקת ההסכם עפ"י הודעת המזמין, השירות
בניכוי כל הכספים אותם המזמין זכאי לקזז ו/או להפחית בהתאם להסכם זה ו/או בהתאם לכל דין. 
כנגד קבלת התמורה הנ"ל, לא תהיינה לקבלן כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות בגין נזקים ו/או 

 .דים שנגרמו לו, כולל עבור פגיעה במוניטין, כתוצאה מהפסקת העבודה וביטול ההסכםהפס
השתמש המזמין בסמכות כלשהי מהסמכויות, או בזכות כלשהי מהזכויות שהוקנו לה בהסכם וביטל  .11.2

את ההסכם, כולו או מקצתו, או הפסיק את ביצועו, כולו או מקצתו, לא יהיו לקבלן כל טענות ו/או 
 או כל דרישה אחרת בגין נזקים ו/או הפסדים שנגרמו לו כולל פגיעה במוניטין. תביעות ו/

 .ספרי המזמין והחשבונות ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לקבלן ומועדם .11.3
 
 



 כללי .12
 הקבלן מתחייב להישמע להוראות המזמין ולמלא אחר כל הנחיותיו בכל הקשור להסכם זה. .12.1
 בון ו/או קיזוז לקבלן. אין ולא תהיה זכות עכ .12.2
הקבלן לא יהיה רשאי להעביר ו/או להסב ו/או לשעבד את זכויותיו ו/או חובותיו ו/או התחייבויותיו  .12.3

לפי הסכם זה, ו/או להקנות בהן כל זכות ו/או טובת הנאה לכל צד שלישי, אלא בהסכמת המזמין 
ובין ששכרם משתלם לפי שיעור . העסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן עבודה ומראש בכתב

, על פי המזמין העבודה, אין בה כשלעצמה משום מסירת אספקת השירותים או כל חלק ממנה לאחר.
 רשאי לסרב לבקשת הקבלן ואין הוא חייב לפרט את סיבותיו. שיקול דעתו הבלעדי,

קבלן נתן המזמין את הסכמתו במפורש ובכתב לבקשת הקבלן, לא יהיה בכך כדי לפטור את ה .12.4
מאחריותו והתחייבויותיו לפי הסכם זה. המזמין רשאי לבטל את הסכמתו על פי שיקול דעתו הבלעדי 

 במסירת הודעה בכתב לקבלן ואין הוא חייב לפרט את סיבותיו.
המזמין יהיה רשאי לקזז מכל תשלום המגיע ממנו לקבלן כל סכום אשר חייב לו הקבלן בהתאם   .12.5

המזמין שימוש בזכותו לקיזוז כאמור, ייתן המזמין לקבלן הודעה  להוראות הסכם זה. בטרם ייעשה
 בכתב מראש בדבר כוונתו לערוך הקיזוז.

הסכמת המזמין לסטות מהוראות חוזה זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה  .12.6
 שווה למקרה אחר.

מצדו של המזמין במימוש כל  כל ויתור או אורכה או הנחה או הימנעות או שיהוי )להלן: "ויתור"( .12.7
זכות מזכויותיו על פי הסכם זה לא יהא בר תוקף אלא אם כן נעשה ונחתם בכתב כדין על ידי מורשי 

לא השתמש המזמין בזכויות הניתנות לו על פי חוזה זה במקרה מסוים, אין החתימה מטעם המזמין. 
התחייבויות גות זו ויתור כלשהו על ור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהתלראות בכך וי

ויתור כאמור לא ייחשב כויתור על כל הפרה לאחר מכן של אותה זכות  חובות הקבלן לפי חוזה זה. או 
 או זכות אחרת. 

הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים והוא מבטל כל חוזה, הסדר, זיכרון דברים, מצג או  .12.8
 הבטחה קודמים.

 שני הצדדים. חתימת להסכם יעשה בכתב בלבד ובכל שינוי או תיקון  .12.9

 סמכות השיפוט .13
 בהסכם זה תהא:במכרז וסמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים והעניינים הנובעים או הקשורים 

 .באשקלוןלבית משפט השלום  –בנושאים שהם בסמכותו העניינית של בית משפט שלום  .13.1
 לבית משפט המחוזי בבאר שבע. –בנושאים שהם בסמכותו העניינית של בית משפט מחוזי  .13.2

 כתובת הצדדים והודעות .14
כל הודעה של צד בקשר עם הסכם זה, תישלח בדואר רשום למשרדו של הצד השני לפי הכתובות  .14.1

 המצוינות במבוא להסכם זה או תימסר ביד במשרדו של הצד השני או תשוגר בפקסימיליה.
שעות ממועד מסירתה כדין  72בור הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כהודעה שנמסרה ביד כע .14.2

 בדואר.
 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 
__________________     _______________ 

 הקבלן               שדות נגבמועצה אזורית    
 

 אם הקבלן הוא חברה:
 אישור

 
 אני הח"מ, ______________ עו"ד/רו"ח, מאשר כי ה"ה ____________________ הנם

חתימה מטעם החברה ____________________, וכי חתימתם על ההסכם מחייבת את החברה והתבצעה מורשי 
 על פי החלטת החברה.

 
_________________              ___________________              _________________ 

 



 
 

 שם                                               חתימהתאריך                                                               
 
 
 
 
 
 

 ; הצהרה ואישור עו"דקבלןפרטי ה –נספח א' 
 

  קבלןשם ה

 
 מספר מזהה תאריך רישום סוג התאגיד

   
   

 פקסימיליה טלפון כתובת משרד )רשום(
   

 
 פרטי המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם התאגיד:

 תפקיד בתאגיד כתובת ת.ז.מספר  שם ושם משפחה
    
    

 
 הצהרה והתחייבות

 קבלןאני החתום מטה ___________________, ת.ז. _______________, משמש כ______________ אצל ה
בחתימתי. אני מאשר שקראתי את  קבלןמצהיר כי אני מוסמך לחייב את ה, "(קבלןה_______________ )להלן: "

מתחייב בזאת למלא אחר התנאים  קבלןמסמכי המכרז, ההסכם והנספחים המצורפים להם, ומאשר כי ה
 והדרישות לשביעות רצונו המלאה של המזמין.

 : __________________________________.ת.ז.(מות+הם )שקבלן המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם ה

והוא אינו נמצא בהליכי פשיטת רגל  קבלןנכון ליום תצהירי זה לא מתנהלות תביעות נגד ההריני להצהיר כי  .1
 ו/או פירוק שעלולים לפגוע בתפקודו.

החתימה שלו לא הורשעו בעבירה פלילית שיש  הנני מצהיר בזאת כי הקבלן ו/או מי ממנהליו ו/או מי ממורשי .2
( השנים שקדמו להכנתו של 10עמה קלון או בעבירה פלילית הכרוכה באלימות או בעבירות מרמה וזאת בעשר )

תצהירי זה וכן, למיטב ידיעתי, לא מתנהלים נגד מי מבין המנויים לעיל חקירה פלילית או הליכים משפטיים 
 בגין עבירה פלילית כאמור. 

 

____________   ____________  ______________ 

 חתימה     שם            תאריך      
 
 

 אישור עו"ד

כמצוין  קבלןאני הח"מ, עו"ד ____________________, מ _____________________, מאשר בזה כי פרטי ה
 קבלןלעיל נכונים, כי החתום/ה מעלה, מר/גב' ____________________ הוא/היא מורשה חתימה מטעם ה



וכי חתם/ה על הצהרה והתחייבות זו  קבלןפי מסמכי היסוד של ה-בחתימתו/ה על קבלןומוסמך/ת לחייב את ה
 בפניי. 

 
   

 חתימה + חותמת שם תאריך
 



 )"החוק"( 1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו -' בנספח 

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

"( המתקשר עם המזמין. אני הספקשהוא הספק )להלן: "הנני נותן תצהיר זה בשם _________________  .1
 מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הספק. 

 במשבצת הנכונה(  X)למילוי ולסימון  .2
  בעבירה לפי חוק  לא הורשעו"(, בעל זיקהב)א( לחוק )"2הספק, או בעל זיקה אליו כהגדרתו בסעיף

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

  .הספק או בעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים או חוק שכר מינימום 

ביותר משתי עבירות לפי  הורשעוזיקה אליו  במשבצת הנכונה במקרה שהספק או בעל X)למילוי ולסימון  .3
 חוק עובדים זרים  או חוק שכר מינימום:

 " :( חלפה שנה אחת לפחות ממועד מועד ההתקשרותבמועד ההתקשרות כהגדרתו בחוק )להלן"
 ההרשעה האחרונה. 

  חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. לאבמועד ההתקשרות 

ידוע לי כי לצורכי החוק, הוגדרה הרשעה כהרשעה בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחשון  .4
 (.2002באוקטובר  31התשס"ג )

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .5
_____________________ 

 המצהיר

 

 אישור

 
_____ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב אני הח"מ, ________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום _______

___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי 
ת.ז._____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה 

 פני על התצהיר דלעיל. צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה ב
 

 
___________               ______________________         ___________   

 חתימת עוה"ד          חותמת ומספר רישיון עורך דין   תאריך       



 עניינים ניגוד העדר אודות תצהיר - 2נספח ב'
 

 כדלקמן: בזאת מצהיר ______________ז.,.ת הח"מ, נושא אני
 את לבצע למנוע ממני כדי בה כלשהי, שיש חוקית מניעה על יודע זה, אינני תצהירי עריכת למועד נכון  .1

דרך,  או צורה או עקיף, בכל ישיר מעורב, באופן ו/או קשור ואינני זה מכרז נשוא הנדרשים ם/העבודותהשירותי
 זה. מכרז פי על להתחייבויותייעניינים, ביחס  לניגוד ממשי חשש בו אחר, שיש עניין בכל

 עניינים ניגוד בהם משום שיש בנושאים להתקשר לא ההתקשרות תקופת כל במהלך כי מתחייב הנני כן כמו  .2
ובכתב,  מראש המזמין את הסכמת עניינים, אבקש ניגוד של קיומו בדבר ספק יהיה בו כאמור. במקרה

 .להתקשרות
 מי שלי, של כל כוונה על מטעמו לנציג או למזמין מראש לדווח עלי כי לי ידוע ,האמור מכלליות לגרוע מבלי  .3

 לאשר לא רשאי בעניין. המזמין בהתאם להוראותיו ולפעול זה, בתצהיר כאמור גורם כל עם להתקשר מעובדי,
 להוראות בהתאם לפעול מתחייב עניינים, ואני ניגוד העדר אחרות שיבטיחו הוראות לתת או כאמור התקשרות

 .אלו
 אינטרסים ניגוד העלולים ליצור אחרים גורמים עם והאישיים העסקיים ,המקצועיים הקשרים כל מפורטים להלן .4

 תאגידים(: או משפחה בני של קשרים גם לפרט זה יש לעניין זו  להצעה למזמין, בהתאם שירותים מתן עם
 .________________________________________________________א
 .________________________________________________________ב
 .________________________________________________________ג
 .________________________________________________________ד
 
 

 המצהיר: ______________ חתימת   : ____________  תאריך
 

  



 נוסח ערבות מכרז –נספח ג' 
 

                        תאריך: 
 

 לכבוד
 שדות נגבמועצה אזורית 

 
 א.ג.נ.,

 
     ערבותנו מס'                    הנדון:

תכנון, אספקה, התקנה ותחזוקה של גופי ל"(, בקשר למכרז הנערבלפי בקשת _____________ )להלן: "
ים תקומה, זמרת וכפר גדרות הבטחון בישובעל על עמודי תאורה  LEDמסוג  מאושרים פיקוד העורףתאורה 

 .₪( אלף עשרים) 20,000הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של  25/22 מכרז מס' מימון

אנו נשלם לכם תוך שלושה ימים מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב כל סכום שיצוין בדרישתכם הנ"ל מבלי 
תחילה את סילוק הסכום האמור מאת הנערב, וזאת בתנאי שיהיה עליכם לנמק את דרישתכם או לדרוש 

 שהסכום הכולל שנשלם לכם על פי ערבותנו זו לא יעלה על הסכום האמור לעיל בתוספת הפרשי ההצמדה.

הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן: אם יתברר מתוך המדד האחרון שפורסם לפני קבלת דרישתכם על פי ערבות 
מדד התשלום עלה לעומת המדד היסודי )המדד אשר ידוע במועד פרסום המכרז, זו )להלן: "מדד התשלום"( כי 

(, אזי יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור 15.6.2022 -שפורסם ב 2022מאי דהיינו מדד 
 עליית מדד התשלום לעומת המדד היסודי. 

 ך ממנו, לא יחול שינוי בסכום הערבות. למניעת ספק, אם יתברר כי מדד התשלום שווה למדד היסודי או נמו

 31/10/2022 ערבות זו תישאר בתוקפה עד תאריך

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו: _________________ 

 _______________________________________ מס' הסניף____________

                       ______________________    _______________________ 
 הכתובת          השם       

 
  



 נוסח ערבות ביצוע –נספח ד' 
 

 תאריך: ___________ 
       לכבוד

    שדות נגבמועצה אזורית 

 א.ג.נ.,
 

 ערבותנו מס' ______ הנדון: 

 40,000 עד לסך"(, הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום הנערבלפי בקשת _____________ )להלן: "
המגיעים או העשויים להגיע לכם מאת הנערב להבטחת ביצוע כל התחייבויותיו על פי  ש"ח (אלף ארבעים)

על עמודי  LEDמסוג  מאושרים פיקוד העורףתכנון, אספקה, התקנה ותחזוקה של גופי תאורה לההסכם 
שנעשה ונחתם ביניכם לבין  ,25/22מכרז מס'  ים תקומה, זמרת וכפר מימון, על גדרות הבטחון בישובתאורה 

 "(.ההסכםהנערב )להלן: "

אנו נשלם לכם תוך שלושה ימים מקבלת דרישה ראשונה בכתב מכם כל סכום שיצוין בדרישה מבלי שיהיה 
עליכם לנמק את הדרישה או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת הנערב, וזאת בתנאי שהסכום 

 נו זו לא יעלה על הסכום האמור לעיל בתוספת הפרשי ההצמדה.הכולל שנשלם לכם על פי ערבות

הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן: אם יתברר מתוך המדד האחרון שפורסם לפני קבלת דרישתכם על פי ערבות 
"( כי מדד התשלום עלה לעומת המדד היסודי )המדד אשר היה ידוע במועד פרסום מדד התשלוםזו )להלן: "

(, אזי יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור 15.6.2022 -שפורסם ב 2022 מאיהמכרז, דהיינו מדד חודש 
 זהה לשיעור עליית מדד התשלום לעומת המדד היסודי.

 היסודי או נמוך ממנו, לא יחול שינוי בסכום הערבות.  למניעת ספק, אם יתברר כי מדד התשלום שווה למדד

 המאוחר מביניהם. –יום ממועד סיום ההתקשרות  90ערבות זו תישאר בתוקפה עד _______ או 

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו: _________________ 

 ______________________________________________ מס' הסניף_____

_______________________                           ______________________ 
 הכתובת                      השם                   

  



 נוסח ערבות אחריות – 2נספח ד'
 

 תאריך: ___________ 
       לכבוד

    שדות נגבמועצה אזורית 

 א.ג.נ.,
 

 ערבותנו מס' ______ הנדון: 

 25,000 "(, הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסךהנערבלפי בקשת _____________ )להלן: "
טיב הביצוע והאחריות המגיעים או העשויים להגיע לכם מאת הנערב להבטחת  ש"ח אלפים( עשרים וחמישה)

מסוג  קוד העורףמאושרים פיתכנון, אספקה, התקנה ותחזוקה של גופי תאורה פי ההסכם ל-על לעבודות
LED  שנעשה ונחתם ביניכם לבין  ים תקומה, זמרת וכפר מימון,על גדרות הבטחון בישובעל עמודי תאורה

 "(.ההסכםהנערב )להלן: "

אנו נשלם לכם תוך שלושה ימים מקבלת דרישה ראשונה בכתב מכם כל סכום שיצוין בדרישה מבלי שיהיה 
סילוק הסכום האמור מאת הנערב, וזאת בתנאי שהסכום  עליכם לנמק את הדרישה או לדרוש תחילה את

 הכולל שנשלם לכם על פי ערבותנו זו לא יעלה על הסכום האמור לעיל בתוספת הפרשי ההצמדה.

הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן: אם יתברר מתוך המדד האחרון שפורסם לפני קבלת דרישתכם על פי ערבות 
ום עלה לעומת המדד היסודי )המדד אשר היה ידוע במועד פרסום "( כי מדד התשלמדד התשלוםזו )להלן: "

(, אזי יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור 15.6.2022 -שפורסם ב 2022מאי המכרז, דהיינו מדד חודש 
 זהה לשיעור עליית מדד התשלום לעומת המדד היסודי.

 ך ממנו, לא יחול שינוי בסכום הערבות. למניעת ספק, אם יתברר כי מדד התשלום שווה למדד היסודי או נמו

 המאוחר מביניהם. -תקופת האחריות יום ממועד סיום  90ערבות זו תישאר בתוקפה עד _______ או 

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו: _________________ 

 _______________________________________ מס' הסניף____________

________________________                           _____________________ 
 הכתובת                      השם                   

 
 

  



 
 אישור קיום ביטוחים –נספח ה' 

 לכבוד:
 שדות נגבמועצה אזורית 

 ו/או גופים מטעמה ו/או מנהליה ו/או יועצים מטעמה
 )להלן "המועצה" או "הרשות"( 

 
 ____________ אנו הח"מ, ___________________ חברה לביטוח בע"מ, מאשרים בזאת כי הפקנו עבור

( פוליסת ביטוח עבודות קבלניות לתקופת הפרויקט, ובה אחריות צד שלישי, חבות מעבידים, "הקבלן")להלן: 
נאים המפורטים להלן והמתייחסות: לעבודות קבלניות חבות המוצר וביטוח רכוש שכוללות את הסעיפים והת

 "(.הקבלןחודשים )להלן: " 24ולתקופת גילוי ותחזוקה של 
 

 ביטוח עבודות קבלניות .1
 

 )כפי שהוצע במכרז על ידי הקבלן הזוכה(ערך הפרויקט :                                 שקל  
 י "ביט" מעודכנים למועד תחילת הביטוחים.מוסכם בזאת במפורש כי תנאי הכיסוי לא יפחתו מתנא

 בהתאם לנוסח פוליסת ביט ביטוח עבודות קבלניות.: היקף הכיסוי (1
 חודשים מתום תקופת הביטוח לגבי כל הפרויקט. 24 – תקופת תחזוקה מורחבת (2

 
 העבודות כוללות:

  
על על עמודי תאורה  LEDמסוג  מאושרים פיקוד העורףתכנון, אספקה, התקנה ותחזוקה של גופי תאורה 

המפורטות במסמכי מכרז זה והנספחים לו בכלל, ובמפרט  ים תקומה, זמרת וכפר מימוןגדרות הבטחון בישוב
 "(.המכרז" או "ההליך)להלן: "הטכני בפרט 

 הכיסוי הביטוחי יכלול:

 *  נזקי תכנון לקוי 

 *  נזקי רעד והחלשת משען 

 *  נזקי רעידת אדמה ונזקי טבע 

 *  נזקי גניבה ופריצה  

 *  כל נזק אחר 

 חודשים מתום הבניה 24* תקופת גילוי ותחזוקה של 
 

   ביטוח צד שלישי .2
 

)חמישה מיליון שקל(  ₪  5,000,000. -גבול האחריות לתובע הוא סכום של ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור. 
 ליון שקל(  לתקופה.י)עשרה מ 10,000,000 -לאירוע ו

 
 :זה חלות ההוראות הבאות על פרק

יצוין במפורש בפוליסה כי הרשות, כל הבאים מכוחה, נבחריה ועובדיה ייחשבו לצורך פוליסה זו כצד  .2.1
 שלישי.

הפוליסה תכלול סעיף האומר כי פוליסה זו תהווה פוליסה ראשונית לכל פוליסה אחרת המבטחת את  .2.2
 הרשות כנגד אותה חבות.

 א יחול בגין נזקי גוף.סייג אחריות מקצועית בפוליסה ל .2.3
 כל נזק שלא ישופה בפועל ע"י פוליסת ביטוח חבות מעבידים ייחשב כנזק לצד ג'. .2.4
 הפוליסה תכלול כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי כנגד הרשות. .2.5
הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד הרשות ולמעט כלפי מי  .2.6

 בזדון. שגרם לנזק
 



  ביטוח חבות מעבידים .3
ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים, קבלני המשנה ועובדיהם המועסקים בביצוע העבודות/השירותים, 

)שנים עשר(  12לתקופת ביטוח של ₪  20,000,000ש"ח  לתובע ולסך של  6,000,000 -בגבולות אחריות של
 חודשים.

 
 :על פרק זה חלות ההוראות הבאות

 לא תחול כל מגבלה בקשר עם העסקת נוער כחוק. .3.1
הביטוח חל על כל עובד של הקבלן, קבלן משנה שלו ועובדיו של קבלן משנה כאמור, בין אם קיבל  .3.2

 שכר מהקבלן ובין אם לאו.
 . הפוליסה תכלול סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד הרשות ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון3.3

 
 1980ע"פ חוק האחריות למוצרים פגומים התש"מ    וצרביטוח חבות המ .4

 שקל חדש למקרה ולתקופה 4,000,000סכומי הביטוח יהיו  
 

 
 הוראות כלליות החלות על כל פוליסות הביטוח .5

 כל הכיסויים הביטוחיים נרכשו ע"י הקבלן אצל מבטח אחד בלבד )הח"מ(. .5.1
להוראות החוזה, הורחב כך שהוא כולל גם את המבוטח בכל הביטוחים שערך הקבלן בקשר  .5.2

 הרשות, עובדיה, נבחריה, המפקח, וקבלני משנה של הקבלן.
במקרה של הארכת ההתקשרות ו/או תקופת החוזה תוארך תקופת הביטוחים בכפוף לקבלת  .5.3

הודעה מהקבלן וגם או הרשות אלא אם כן נודיע לרשות על כוונתנו שלא לחדש את הביטוחים 
 )שלושים( יום לפני כניסת הביטול לתוקף. 30רשום, לפחות  במכתב

הביטוחים שערך הקבלן כוללים תנאי מפורש לפיו אין המבטח רשאי לבטלם ו/או לצמצם היקפם,  .5.4
 30אלא אם כן מסר המבטח לרשות הודעה, במכתב בדואר רשום, על כוונתו לעשות כן, לפחות 

 )שלושים( יום מראש.
למעט תביעות  –ם שערך הקבלן בקשר לחוזה זה: כל חריג או הוראה בפוליסה בכל הביטוחי .5.5

המפקיעים או המגבילים את הכיסוי, כאשר התביעה נובעת מ: אש,  – המוגשות נגד הקבלן לבדו
התפוצצות, אדים, גז, שיטפון, בהלה, חומרים רעילים או מזיקים או כימיים, מכשירים סניטריים 

או קר, זיהום תאונתי מכל סוג ותיאור שאינו חלק מתהליך מתמשך,  פגומים, שימוש בנשק חם
 .בטלים ומבוטלים -עבודות נוער כחוק, הוצאת דיבה ולשון הרע, הרעלה במזון או במשקה 

כל הביטוחים שערך הקבלן בקשר להוראות החוזה כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור של המבטח  .5.6
ד כל יחיד מיחידי המבוטח וכל אדם או גוף שלמבוטח ( נגSUBROGATIONעל זכותו לתחלוף )

זיקה אליו או שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו, או הקשור לעבודות ולמעט כלפי מי שגרם לנזק 
 בזדון.

כל הביטוחים שערך הקבלן בקשר להוראות החוזה כוללים הוראה לפיה לא ייפגעו זכויות הרשות  .5.7
ר בהגשת תביעה, וכיו"ב, אלא אם המקרה היה ידוע לרשות, מחמת אי מסירת הודעה על נזק, איחו

 שלעניין זה מוגדר כמנכ"ל הרשות, גזבר הרשות או האחראי על הביטוח ברשות.
כל הוראה בביטוחים שערך הקבלן בקשר להוראות החוזה, המפקיעה ו/או מקטינה ו/או מגבילה  .5.8

ר לא תחול ולא תופעל כלפי הרשות. בדרך כלשהי את אחריותו של המבטח כאשר קיים ביטוח אח
כל הביטוחים האמורים כוללים הוראה לפיה הביטוח ביחס לרשות הינו "ביטוח ראשוני", המזכה 
את הרשות במלוא הפיצוי ו/או השיפוי המגיעים לפי תנאיו, מבלי שמבטחי הרשות האחרים יחויבו 

 חוזה.להשתתף בכיסוי הנזק או החבות המכוסים בפוליסה הנערכת לפי ה
הקבלן התחייב לשלם במועד את כל הפרמיות לצורך שמירת הביטוחים בתוקפם וכן השתתפויות  .5.9

עצמיות במידה ותחולנה. כ"כ חובות ה"מבוטח" ע"פ תנאי והתניות הפוליסות תחולנה על הקבלן 
 במידה ולא ישלם רשאית הרשות לשלמם ולנקות את התשלום מהכספים המיועדים לקבלן.בלבד. 

המבטח מצהיר בזאת כי ידוע לו כי חתימתו ע"ג אישור קיום ביטוחים זה הינו תנאי מוקדם לקיום  .5.10
ההתקשרות בין הקבלן לרשות, ובהיעדר חתימתו ע"ג אישור ביטוחים הרשות לא הייתה מתקשרת 

 עם הקבלן, אף במחירים אחרים. 
 העבודות כפופות לתנאי אישור קיום ביטוחים זה. .5.11

 



אין לבצע שינויים בנספח. מחיקות או תוספות עלולות לפגום בתקינותו, הקטנת סכומי הביטוחים  הערה:
 תפסול אותו.

 
 

 ולראייה באנו על החתום:
 
 

_______________ _________ _____________ _____________ 
 שם המבטח שם החותם תאריך חתימה וחותמת

 
 מספרי הפוליסות 

 _________________ תאריך פג התוקף______________עבודות קבלניות  .1
 צד שלישי           _________________תאריך פג התוקף_______________ .2
 חבות המוצר ___________________ תאריך פג התוקף _______________ .3
 חבות מעסיקים__________________ תאריך פג התוקף _______________ .4

  



 והצעת המציעהצהרת  –' ונספח 
 
 

 אנו הח"מ לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז,  מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן: 
 

קראנו בעיון, בחנו בקפידה, הבנו והננו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז, והצעתנו זו מוגשת  .1
ו/או אי הבנה, והננו מוותרים בזה בהתאם, ולא נציג כל תביעות ו/או דרישות המבוססות על אי ידיעה 

 מראש על כל טענה כאמור.
פי כל דין וע"פ -בדקנו, לפני הגשת הצעתנו למכרז, את כל הנתונים והדרישות המתייחסים לעבודות, על .2

וכן בחנו  מסמכי המכרז, וכן ביצענו סיור במסגרת סיור המציעים. קראנו הכול כמתואר במסמכי המכרז
ת הקשורים בביצוע מלוא התחייבויותינו עפ"י מסמכי המכרז, את החוקים, את כל התנאים והנסיבו

הדרישות והנהלים של כל הרשויות המוסמכות וכל גורם אחר שאישורו נדרש לצורך קיום 
התחייבויותינו עפ"י מסמכי המכרז וכן את כל הגורמים, אשר יש או עשויה להיות להם השפעה על 

ת התמורה בהצעתנו זו נעשתה בהתחשב בכל הנתונים שלעיל וכי אין הצעתנו. כן הננו מאשרים כי קביע
 ולא תהיה לנו כל טענה, דרישה או תביעה בקשר עם האמור לעיל ו/או עם הצעתנו. 

הננו מקיימים במלואן את המגבלות המוטלות על התקשרות בחוזים עם קרובים / סוכנים / שותפים /  .3
 ובכל דין אחר.  -ב לצו המועצות האזוריות ובכלל 89 -ו 59מכוח סעיפים  -תאגידים קשורים וכיו"ב 

הגשנו את הצעתנו בהתאם לאמור במסמכי המכרז ובהסתמך על הבדיקות שערכנו, ואנו מסכימים לכל  .4
האמור במסמכי המכרז ולא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו 

 ר.מוותרים בזאת מראש על טענות כאמו
הננו מתחייבים כי במשך כל תקופת ההתקשרות, נקיים אחר הוראות כל דין ו/או הנחיות הרשויות  .5

 המוסמכות, כפי שתהיינה בתוקף מעת לעת, ללא כל תמורה נוספת שהיא. 
אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים עפ"י מסמכי המכרז ואנו מקבלים על עצמנו לבצע את הדרישות ע"פ  .6

 המכרז. 
 וגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים. הצעה זו מ .7
יש לנו את כל האמצעים הטכניים, המקצועיים והניהוליים וכן את כל הציוד הנדרש על מנת לבצע את  .8

 הנדרש במכרז בהתאם לנקוב במסמכי המכרז, ואנו מתחייבים לעשות כן אם נזכה במכרז.  
אנו מכירים את כל הדינים המתייחסים לנשוא המכרז ומתחייבים לפעול לפיהם לרבות לפי שינויים  .9

 שיחולו מעת לעת. 
)תשעים( יום  90הצעתנו זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי, ותהא תקפה במשך  .10

הארכת תוקף ההצעה  מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. ידוע לנו, כי המזמין יהא רשאי לדרוש
)שלושים( יום נוספים, וכי אם לא נאריך הצעתנו זו לכשנידרש, תיפסל הצעתנו זו, והכל מבלי  30למשך  

 פי כל דין.-פי המכרז ו/או על-לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאי המזמין על
ללא חזרה, כאמור אנו מסכימים, כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו משום הצעה  .11

ובקבלתה על ידכם ייכרת הסכם מחייב בינינו  1973–לחוק החוזים )חלק כללי(, תשל"ג 3בסעיף 
 לביניכם. 

היה והצעתנו תתקבל אנו מתחייבים כי תוך המועד שייקבע בהודעת המזמין על הזכייה, נחתום על כל  .12
בביצוע העבודות ביום שהמזמין וכן נתחיל  כל מסמך שיידרש על ידוהמזמין מציא לידי המסמכים ונ

 יורה לנו. 
הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי המציע בשמו מוגשת ההצעה, אנו זכאים  .13

לחתום בשם המציע על הצעה זו, חתימתנו מחייבת את המציע ואין כל מניעה על פי כל דין או הסכם 
 לחתימתנו על הצעה זו.

הלן ובכל מסמכי המכרז ובהסכם ההתקשרות, ובתמורה למילוי בהסתמך על כל האמור לעיל ול
 כל התחייבויותינו על פי תנאי המכרז וההסכם, הננו מבקשים לקבל תמורה כלהלן:

 
 אנו מציעים מתן הנחה בשיעור של% _______. ₪   287,962נוכח האומדן המסתכם בסך של 

 _________________ש"ח - שלסך הצעתנו הינה לביצוע כלל העבודות בתמורה לקבלת  סך 
 



 ., ותשולם לקבלן הזוכה כנגד חשבונית מס כחוקמע"מכוללת תמורה הנקובה לעיל ה
 
 

 
   _______________  __________________ 
 חתימת המציע          תאריך    

 
 _______________ ________________       מס' הזיהוי: שם המציע:

 כתובת המציע : ____________________________ 

 פקס' :____________________ טל': ________________

 טל'_____________ נייד:__________________ איש קשר: __________________

 

 אישור עו"ד 

בזה כי  "( מאשרהמציעאני הח"מ ________________, עו"ד של _________________________ )להלן: "
ביום _________ חתמו בפני על הצעה והצהרה זו דלעיל, וכן על כל יתר מסמכי המכרז וההצעה ה"ה 

________________ ת.ז. _____________ בשם  -__________________ ת.ז. ______________ ו
שלו ועל פי כל  המציע וכי התקבלו אצל המציע כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות

 דין לחתימת המציע על ההצעה למכרז וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המציע.
 
 

      ________________ 
 חתימה וחותמת עו"ד        

  



 תאורת ביטחון -מפרט טכני מיוחד -נספח ז'


