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 עיריית קלנסווה
  10/22מכרז פומבי מס'  

 לאספקת והתקנת מעלית נגישה
 היבית ספר אלראשיד

 
בבית אספקת והתקנת מעלית נגישה עיריית קלנסווה ) להלן : הרשות( מזמינה בזה הצעות  מחיר לביצוע 

 , וזאת על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז. יסודי אלראשידיהספר 
 

איו, חוברת בשני עותקים, ניתן לקבל ממנהל הרכש בעיריית קלנסווה תמורת את מסמכי המכרז ותנ
 )סכום זה לא יוחזר( .₪   500תשלום סך של 

 
ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, אצל מהנדס הרשות, בתיאום מראש בטלפון : 

 . 22.2021.16תאריך מהחל  8879828-050,  8780388-09
 
 

 הנוכחות אינה חובה .  0010: שעה  202212.02. ס וסיור לצורכי הבהרות ביום יתקיים כנ
 

, יש להפקיד במסירה  10/22את ההצעות )בשני עותקים( במעטפת המכרז, נושאות ציון מכרז פומבי מס'  
בתיבת המכרזים, שבמשרדי הרשות, בבניין    12:00   שעה   222.122.אישית )לא לשלוח בדואר( עד ליום

 רשות.ה
 
 

 הצעה שלא תוגש במועד , לא תתקבל.
 

 לפי הנוסח המצורף למסמכי המכרז.₪ ,  10,000על המציע לצרף ערבות בנקאית ע"ס  
 

אין הרשות חייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, הרשות רשאית להתחשב, בין השאר, 
, לרבות לאור ניסיונה הקודם של הרשות עם בכושרו וניסיונו של המציע לבצע את העבודות נשוא המכרז

 המציע.
 

מובהר בזאת כי ברשות פועל חשב מלווה מטעם משרד הפנים ומסמכי מכרז זה לרבות הסכם ההתקשרות 
לא יחייבו את הרשות אלא לאחר צירוף חתימתו של החשב המלווה בצד חתימת מורשי החתימה של 

 הרשות וחותמת הרשות.
 

המכרז ולבצע את העבודות נשוא המכרז בעצמה. הרשות תהא רשאית לפצל ו/או הרשות רשאית לבטל את 
 לחלק את הזכייה בין מציעים שונים והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הרשות.

 
 
 

 בכבוד רב                    

 ראש העיר –עבדאלבאסט סלאמה                                  
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  10/22מכרז פומבי מס'  

 
 לאספקת והתקנת מעלית נגישה

 
 תנאים כללים

 
 כללי .1
 
 

עיריית קלנסווה) להלן: הרשות(, מזמינה בזה הצעות מחיר לביצוע עבודות אספקת והתקנת 
טכני וכתב הכמויות למפרט הבקלנסווה   , בהתאם  יסודי אלראשידיהמעלית נגישה  בבית ספר 

 ז.המצ"ב ובהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכר
 

 
 תנאי להשתתפות במכרז .2
 

 רשאים להשתתף במכרז כלהלן :
 

חוק  -במכרז רשאים להשתתף קבלנים הרשומים בפנקס הקבלנים בהתאם ל  .2.1

)תקנות רישום קבלנים  1969רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאית תשכ"ט 

( 1988סיווג רישום קבלנים רשומים התשמ"ח  –לעבודות הנדסה בנאית 

 פים ראשיים במקצועות :והמורשים לענ

 לפחות . -1ג ( בסיווג כספי 100)סימול  עבודות הנדסה בנאיות           

 ו/או :            

              ומדרגות  ( לפחות , ענף מעליות1ב' )וג  סיוהמציע רשום בפנקס הקבלנים , בקבוצת 

 -ה בנאיות, תשכ"טהנדס בהתאם להוראות חוק רישום קבלנים לעבודות  (180נעות , ) 

  -בנאיות )סיווג קבלנים רשומים( תשמ"ח רישום קבלנים לעבודות הנדסה  ותקנות  1969

1988   . 

 
 בלתי מותנית וצמודה לטובת הרשות  /תלהגיש ערבות בנקאית אוטונומי. 2.2

  ₪ . 10,000ע"ס            
 . 13.02.23  ליום תוקף הערבות יהי מהמועד האחרון להגשת ההצעות עד            

 הערבות צריכה להיות של המציע ובנוסח המצ"ב כנספח למסמך.            
 

 הרשות תהיה רשאית לחלט הערבות אם המציע יחזור בו מהצעתו ו/או 
 לא יקיים אותה ו/או מכל סיבה אחרת לפי שיקול דעתה של הרשות         
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 אישורים ומסמכים להגשת המכרז: .3
 
 מקור או העתק נאמן למקור בחתימת  -צרף להצעתו אישורים ומסמכים בתוקףהמציע י  
 עו"ד כמפורט להלן :  

 
לקיים את כל חוקי העבודה, התקנות והצווים וכן ההסכמים הקיבוציים בענפים  3.1

הנוגעים לתחום פעילות ולשלם לעובדיו הפרשים סוציאליים ולפחות שכר מינימום 
 כדין.

 
 

 ליום הגשת ההצעה על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק   אישור תקף .3.2  
 עסקאות גופים ציבוריים   

 
 אישור תקף ליום הגשת ההצעה  על ניכוי מס במקור ואישור על היות המציע  .3.3  
 עוסק מורשה לצורכי מס ערך מוסף   
  
 ופים לחוק עסקאות ג 2כן יצרף המציע אישור רואה חשבון בהתאם לסעיף    
  1967ציבוריים תשל"ו    

 
 המלצות בכתב על ניסיון קודם ומוכח בביצוע העבודות נשוא המכרז  3.4  

 
 
 אישור על רכישת המכרז על שם המציע בצירוף קבלה על רכישת המכרז.  3.5  

 
לעמוד בדרישה שהמציע אינו נמצא בהליכי פירוק, פשיטת רגל. הרשות לרשאית  3.6

 מצא בכינוס נכסים או בהקפאת הליכים לפי שיקול דעתה.לפסול גם מציע שנ
 

 
 

 כל האישורים ו/או המסמכים יצורפו כאמור יחד עם הצעתו של המציע וכל יתר מסמכי  
 המכרז  

 
 ההצעה .4

 
 

 הצעות המחיר תוגשנה בשני עותקים של חוברת המכרז, על גבי מסמך הצעת  4.1  
 במכונת כתיבה( תכלול גם את כל  המציע ובמכרז והצעות מחירים)בעט או   
 ההוצאות מכל מין וסוג שהוא הדרושות לביצוע העבדות.   

 
 

 הצעה המוגשת על ידי יחיד תיחתם על ידי המציע תוך ציון שמו המלא, מספר  4.2 
 תעודות הזהות שלו, כותבתו וחתימתו.   

 
 תיחתם על ידי הצעה המוגשת על ידי אישיות משפטית מאוגדת )תאגיד משפטי(  4.3  
 מורשי החתימה של התאגיד בצירוף חותמת התאגיד בה נמנים שם התאגיד,    
 מספרו הרשום וכתובתו. ההצעה תכלול פרטים בדבר שם מלא ומספר תעודת     
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 הזהות של מורשי החתימה מטעם התאגיד וכתובתם, וכן אישור עורך דין של    
 ה כי חתימתם מחייבת את התאגידהתאגיד המאשר את זהות החותמים והעובד   

 
 
 הוצאות המכרז .5
 

 כל ההוצאות מכל מין וסוג שבוא אשר הוצאו לצורך על ידי המציע ו/או מי מטעמו לצורך 
 השתתפות במכרז ו/או בחינת כדאיות הגשת ההצעה ו/או הכנת ההצעה המכרז ו/או   
 הגשת ההצעה למכרז יהיה על חשבון המציע בלבד ועל חשבונו.  

 
 למציע לא תעמוד כל עילה ו/או  זכות ו/או תביעה כנגד הרשות בעניין.

 
 תוקף ההצעה: .6

 
 יום מהמועד האחרון להגשת הצעת המכרז. 90ההצעה תהא בתוקף של   
 
 
 הבהרות ושינויים .7
 
 הרשות רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת המכרז, להכניס שינויים  .7.1  
 י המכרז ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים . השינויים ותיקונים במסמכ   
 והתיקונים , כאמור , יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויבואו בכתב לידיעתם    
 של כל רוכשי מסמכי המכרז, באמצעות פקסימיליה לפי המספרים שנמסרו על                

 ידי רוכשי המכרז  .                         
 
 הרשות תהא רשאית לאכוף על המציע שהצעתו כזוכה את תנאי הצעתו במכרז  .7.2  
 בהתאם לתנאי ההסכם   

 
 
 הודעה על זכייה: .8
 
 

 עם קביעת הזוכה במכרז תימסר לזוכה הודעה על כך בכתב באמצעות דואר   8.1 
 רשום או בפקסימיליה.   

 
 ולמסור לרשות ערבות  המציע שיקבע כזוכה במכרז מתחייב לחתום על חוזה   
 ביצוע כמפורט בחוזה הקבלנות וזאת בתוך שבעה ימים ממועד ההודעה כאמור.   

 
 צו תחילת עבודה יהא בתוך עשרה ימים מיום הכרזת הזכייה או במועד אחר    
 בהתאם לקביעת הרשות.   

 
  למציע אשר הצעתו לא תתקבל תינתן הודעה בכתב באמצעות דואר רשום אליה 8.2   
 תצורף הערבות הבנקאית.   

 
 היה והמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו, תהא הרשות רשאית לבטל את הזכייה  8.3 

 במכרז ו/או את התקשרותה עמו וזאת בהודעה בכתב למציע. הודעה זו תישלח    
 למציע לאחר שניתנה למציע הודעה לפיה נדרש הוא לתקן את הטעון תיקון    
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 שות, ולאחר שהמציע לא תיקן את הטעון תיקון בהתאם לשביעות רצון הר   
 להודעת הרשות ובתוך פרק הזמן אשר נקצב בעניין ע"י הרשות.   

 
 במידה ובוטלה הזכייה במכרז ו/או התקשרותה של הרשות עם הזוכה, תהייה  8.4  
 רשאית הרשות למסור את דבר הביצוע עבדות נשוא המכרז למי שיקבע על ידה,    
 זאת במקביל לחילוט הערבות הבנקאית של המציעכל    

 
  
 הוראות כלליות 9
 

 אי הגשת הצעת מחיר ו/או השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת  .9.1 
 אשר יעשו במסמכי המכרז ו/או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין באמצעות שינוי    
 ה או בכל דרך אחרת יובילו או תוספת בגוף המכרז ובין באמצעות מכתב נלוו   
 לפסילת ההצעה.   

 
 אין הרשות מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא כזוכה  9.2  
 במכרז.   

 
 הרשות תהא רשאית לפצל ו/או לחלק את הזכייה בין מציעים שונים והכל  9.3  
 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הרשות.   

 
 ם רשאית לקחת בחשבון שיקוליה, בבחירת ההצעה הזוכה ו/או ועדת המכרזי .9.4 

 בבחינת ההצעות למכרז, את אמינותו, ניסיונו וכושרו של המציע לבצע את    
 החוזה המוצע במכרז. במסגרת זו הרשות רשאית להביא במסגרת שיקוליה    
 ף ניסיון שלילי ו/או בעיות באמינות אשר היו לרשות עם משתתף במכרז, וא   
 לפסול בהתאם לשיקולים אלה את הצעתו ו/או להימנע להתקשר עימו בחוזה    
 קבלנות )באם הצעתו היא הזולה ביותר( ולבחור במשתתף אחר.   

 
   
 הרשות רשאית לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או השלמות נוספות ו/או  9.5  
 צונה, כל זאת גם הבהרות נוספות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ושלביעות ר   
 לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת שיקוליה.   

 
 הרשות שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ולבצע את העבדות נשוא  .9.6 

 המכרז בעצמה.   
 
 
                       

 
 

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

 ש העיררא –עבדאלבאסט סלאמה 
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 '1 נספח

 הצעה למכרז  להגשת בנקאית ערבות נוסח

  לכבוד
 עיריית קלנסווה

 

 ________' מסערבות  :הנדון

 המגיע לתשלום כלפיכם בזה ערבים אנו(, המבקש  –להלן ) עיריית קלנסווה לבקשת
לית לאספקת והתקנת מע 10/22' מס מכרז עם בקשר המבקש מאת לכם שיגיע או

 (.₪ עשרת אלפים : במלים) ₪  10,000 של לסכום עד, נגישה 

 הצמדה הפרשי בתוספת ישולם דרישתכם עקב לכם שנשלם הערבות מתוך סכום כל
 :להלן כמפורט לצרכן המחירים למדד

 המדד לעומת עלה החדש המדד כי, דרישתכם פי על, הערבות תשלום ביום יתברר אם
 החדש המדד של העלייה בשיעור מוגדל כשהוא הערבות סכום את נשלם, היסודי
 .היסודי המדד לעומת

, היסודי המדד לעומת ירד החדש המדד כי, דרישתכם פי על, התשלום ביום יתברר אם
 הערבות סכום על יעלה שלא ובתנאי, בדרישתכם הנקוב הסכום את לכם נשלם

 .שנקבע

 :זה ערבות בכתב

 .בפועל הערבות תשלום לפני לאחרונה שפורסםהמדד  –' חדש'המדד 

 ______ חודש מדד  –' יסודי'מדד 

 תוך לעיל כאמור הצמדה הפרשי בתוספת הערבות סכום מתוך סכום כל נשלם אנו
 את לנמק עליכם שיהיה בלי, בכתב הראשונה דרישתכם מקבלת יוםעשר -ארבעה

 לחיוב בקשר לחייב לעמוד היכולה כלשהי הגנה טענת כלפיכם לטעון ובלי דרישתכם
 . החייב מאת האמור הסכום סילוק את תחילה לדרוש או, כלפיכם

 . כולל 13.02.2023  תאריך עד בתוקף תישאר זו ערבות

 :להפנות יש זו ערבות פי על דרישה

 _____________________ שכתובתו_______________ הבנק לסניף

 .כלשהי בצורה להסבה או להעברה ניתנת איננה זו ערבות

 ______________ חתימה________                                 ______ תאריך
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 '2 נספח
 
 
 

 במכרז משתתף הצהרת
 

החתומים מטה, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה  אנו

 כדלקמן: 

 לכל מסכימים אנו כי, בהתאם הצעתנו את והגשנו המכרז במסמכי האמור כל את הבנו כי, בזה מצהירים אנו .1

 מוותרים ואנו, הבנה איאו /ו ידיעה אי על המבוססות דרישות או תביעות נציג ולא המכרז במסמכי האמור

 . כאמור טענות על מראש

מצהירים, כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, כי הצעתנו זו עונה על כל  אנו .2

מכרז וכי אנו מקבלים על עצמנו לבצע את העבודות ומתן השירותים נשוא המכרז, הדרישות שבמסמכי ה

בהתאם לתנאים המפורטים בחוזה ובמסמך הדרישות המקצועיות ו/או המפרט הטכני המצורף אליו וכי אין 

 כל מניעה חוקית בביצוע העבודה ומתן השירותים;

 . אחרים משתתפים עם וםתיא או קשר כל ללא מוגשת זו הצעה כי, בזה מצהירים אנו .3

 האחרון מהמועד יום 120 במשך תקפה ותהא לשינוי או לביטול ניתנת ואינה חוזרת בלתי היא זו הצעתנו .4

 על שהערבות זמן ולכל במכרז המשתתף ערבות להארכת בהתאם נוספת לתקופה או ההצעות להגשת

 . בתוקף תהיה הארכותיה

 . המכרז במסמכי הנקובים ובסכום בנוסח בתוקף יתבנקא ערבות מוסרים אנו הצעתנו קיום להבטחת .5

 בידכם ונפקיד החוזה מסמכי על נחתום הודעתכם מיום ימים 7 בתוך כי מתחייבים אנו הצעתנו תתקבל אם .6

 . המתאים בחוזה הנקוב בשיעור המכרז  לביצוע בנקאית ערבות

 כל להבטחת למכרז געבנו שמסרנו הערבות תשמש לחוזה בהתאם לביצועהמצאת הערבות הבנקאית  עד .7

 .המכרז פי על התחייבויותינו

 כולה, למכרז שצרפנו, הבנקאית הערבות את כי מסכימים אנו, בהתחייבויותינו נעמוד לא כלשהי מסיבה אם .8

 הפיצוי סכום גובה בדבר טענה כל לנו תעמוד ולא מראש וקבועים מוסכמים כפיצויים תחלטו, מקצתה או

 . והפחתתו המוסכם

, ההצעה מוגשת בשמו התאגיד במסמכי הקבועות והסמכויות המטרות בגדר היא הצעתנו כי, םמסכימי אנו .9

 על לחתימתנו הסכם או דין כל פי על מניעה כל אין וכי, זו הצעה על התאגיד בשם לחתום רשאים אנו כי

 . זו הצעה
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 שיחסרו ככל כי לנו וברור המכרז מסמכי פי על הנדרשים והאישורים המסמכים את להצעתנו מצרפים אנו .10

 . הצעתנו את לפסול כדי בכך יש שגויים מסמכים הוגשו או מסמכים

 . ולהפך יחיד לגבי יחול לרבים המיוחס דלעיל הכתוב

  ________טלפון:  ________כתובת:  ________מציע/חברה:  שם

 ________ תאריך:  ________תפקיד:    ________שם איש קשר: 
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 '3 נספח

 והעדר ניגוד עניינים העירייה לחבר או הרשות לעובד קרבה העדר בדבר הצהרה

 

 : כי ולהצהיר להודיע )"המציע"( מבקש  10/22המציע במכרז ________  אני

 מחברי מי עם כלשהו אחר קבוע קשר או משפחתיאו /ו עסקי קשר לי( המיותר את מחק) אין/  יש כי .11

 .העירייה ראש לרבות עיריית קלנסווה של הבכירים עובדיהאו /ו העירייה

 קרבה יש אם המציע הצעת פסילת לשקול רשאית תהיה העירייה של המכרזים ועדת כי לי ידוע .12

 .מטעמו נכונה לא הצהרה נמסרה אם או, לעיל כאמור

או /ו פעילות כל לבין זה מכרז פי על התחייבויותיי בין עניינים ניגוד כל מתקיים לא כי מצהיר אני .13

 .שלי אחרת התחייבות

 אניו בעקיפיןאו /ו במישרין העירייה לבין ביני עניינים ניגוד בה שיש פעולה מכל להימנע מתחייב אני .14

 לי היוודע עם כאמור קרבה או עניינים גודני לקיום חשש כל על לעירייה להודיע בזאת מתחייב

 .הדבר

 .אמת הינו זו בהצהרה והאמור, ומלאים נכונים הינם לעיל שמסרתי הפרטים כי בזאת מצהיר אני .15

 

 

 

  : _____________________המציע שם

 :_____________________המציע חתימת

 

 

 רייההעי"כ ב דעת תכריע עניינים לניגוד חשש קיים בו מקרה בכל* 
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 '4 נספח

 תצהיר בדבר שכר מינימום כדין
חייבות "החוק"( והת )להלן: 1976 -לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

 לשמירה על זכויות עובדים
  

אני הח"מ ______________ , ת.ז. ______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי 

 אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן: לא ק באםאהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחו

 נההנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המזמי .1

 חברתכ__________ אצל  ת/"(. אני משמשהמזמינה)" עיריית קלנסווה"(, המציע)להלן: "

 "( ומוסמך/ת ליתן מטעמו תצהיר זה.הספק____________ )להלן: "

וייחתם בין הצדדים הסכם  נהככל שהצעתו של המציע תיבחר כהצעה הזוכה במכרז על ידי המזמי .2

התקשרות, מתחייב המציע כי במהלך תקופת הסכם ההתקשרות )לרבות כל תקופת התקשרות 

מוארכת( לקיים כלפי המועסקים מטעמו בביצוע השירותים נשוא המכרז, את האמור בהסכמים 

את האמור בצווי ההרחבה הרלבנטיים לענף ואת האמור בכל החוקים הקיבוציים הרלבנטיים 

 "(: חוקי העבודההבאים )להלן: "

 1959 –חוק שירות התעסוקה, תשי"ט 

  1951 –חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א 

 1976 –חוק דמי מחלה, תשל"ו 

 1951 –חוק חופשה שנתית, תשי"א 

  1954 –חוק עבודת נשים, תשי"ד 

 1996 –לעובדת ולעובד, תשנ"ו  חוק שכר שווה

 1953 –חוק עבודת הנוער, תשי"ג 

 1953 -חוק החניכות, תשי"ג 

 1958 –חוק הגנת השכר, תשכ"ח 

 1963 –חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג 

  1995 –חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ"ה 

 1987 –חוק שכר מינימום, תשמ"ז 

 2001 -א"תשס והתפטרות לפיטורים מוקדמת הודעה חוק

 2002 - ב"תשס( עבודה תנאי) לעובד הודעה חוק
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 1957-קיף במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"זמצו הרחבה לביטוח פנסיוני 

 מצהיר כי הספק ובעל זיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום*; הנני . 3

 שכר מינימום, אך חלפה שנה אחתאו בעל זיקה** אליו הורשע בעבירה אחת לפי חוק  הספק . 4

 לפחות ממועד ההרשעה*;

 או בעל זיקה אליו הורשע בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, אך חלפו שלוש הספק . 5

 שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה*.

 ]* יש למחוק את הסעיפים הבלתי רלוונטיים[

 ב' לחוק[2הגדרת מונח זה בסעיף כ -]**"בעל זיקה" 

 

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

 המצהיר חתימת

  
 א י ש ו ר

הופיע/ה בפניי מר/גב'  ________, עו"ד )מ.ר. ________ ( מאשר, כי ביום  ________אני הח"מ 

שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה , ולאחר   ________, ת.ז.   ________

לעונשים הקבועים בחוק, באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו 

 בפניי.

_________________ 
 )חתימה וחותמת עוה"ד(
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 '5 נספח

 תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כחוק

 )להלן: "החוק"( 9761 -ופים ציבוריים, תשל"ו לפי חוק עסקאות ג

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה , ________בעל  ת.ז מס'  ,________אני הח"מ, 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב כדלקמן: ה/צפוי

 רו.ו"( ומוסמך ליתן תצהיר זה בשמו ובעבהקבלן)להלן: " ________אצל  ________אני משמש/ת כ

 בתצהיר זה:

טה גם בעל השלי -הוא חבר בני אדם  הקבלןאם , בעל השליטה בו, והקבלןמי שנשלט על ידי  -" בעל זיקה"
 בו או חבר בני אדם שבשליטת בעל השליטה בו.

 1968 -ת ערך, התשכ"חכהגדרתה בחוק ניירו -" שליטה"

 (את המשבצת המתאימה -Xסמן ב:     )לקבלןהנני מצהיר בזאת כי אנוכי וכל בעל זיקה 

לפי  (2002בינואר  1בעבירה שנעברה לאחר יום י"ז בטבת התשס"ב )דין חלוט -לא הורשעו בפסק 

 -)להלן  1991 -(, התשנ"אחוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים

 בשנה שקדמה למועד תצהיר זה.ו"( חוק עובדים זרים"

לפי חוק  (2002בינואר  1שנעברו אחרי יום י"ז בטבת תשס"ב )הורשעו בשתי עבירות או יותר     

תצהיר זה חלפו שלוש שנים לפחות ממועד  מתן עובדים זרים, בפסקי דין חלוטים, אך במועד

 הרשעה האחרונה.ה

 ___________    זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
 המצהיר חתימת

 א י ש ו ר
הופיע/ה בפניי מר/גב'  ________, עו"ד )מ.ר. ________ ( מאשר, כי ביום ________אני הח"מ 

, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה   ________, ת.ז.   ________

לעונשים הקבועים בחוק, באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו 

 _________________                  בפניי.

 )חתימה וחותמת עוה"ד(
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 נוסח התחייבות להעסקת עובדים 

 
 

 לכב'  
 עיריית קלנסווה

 
 

 
 העסקת עובדים כדין הנדון: 

 
 
 

אנו הח"מ, חב'_____________________ ח.פ. _________________מרח'_______________, 
 מאשרים, מצהירים ומתחייבים, כדלקמן: 

 
אנו מצהירים ומתחייבים כי אנו מעסיקים אך ורק עובדים בעלי אזרחות ישראלית המועסקים  .1

אופן חוקי ועפ"י כל דין, או עובדים אשר שוהים בישראל באופן חוקי, כשברשותם היתרי שהיה ב
כדין בישראל, בתוקף ואשר עובדים בישראל באופן חוקי אשר ברשותם היתרי עבודה חוקיים 

 שהוצאו להם כדין ע"י הרשות המוסמכת. 
 

 

נעסיק בכל עת אך ורק עובדים בעלי אנו מתחייבים כי במהלך ביצוע כל העבודות שנבצע עבורכם,  .2
אזרחות ישראלית שיועסקו כעל ידנו באופן חוקי ועפ"י כל דין, או עובדים אשר שוהים בישראל 
באופן חוקי, כשברשותם היתרי שהיה כדין בישראל, אשר יהיו בתוקף בכל תקופת עבודתם אצלנו 

כשברשותם היתרי עבודה  במהלך ביצוע העבודות עבורכם, ואשר עובדים בישראל באופן חוקי
חוקיים שהוצאו להם כדין ע"י הרשות המוסמכת, ויהיו בתוקף במשך כל תקופת ביצוע העבודות 

 עבורכם. 
 

 

אנו מתחייבים שלא להעסיק עובדים אשר שוהים באופן בלתי חוקי בישראל או כאלה שאין  .3
 ברשותם אישור שהייה ואישור עבודה בישראל כדין. 

 
יה או אישור העבודה של מי מעובדינו המועסק בעבודות שאנו מבצעים עבורכם, היה ואישור השה

יפקע או יבוטל או יסתיים תוקפו מכל סיבה שהיא, אנו מתחייבים להפסיק את העסקתו של 
 ידית כאשר יודע לנו או מיד עם קבלת דרישה כזו מכם. העובד מ

   
   

כפי שתמצאו לנכון, את אישורי השהיה והעבודה של  אנו מסכימים כי תהיו רשאים לבחון, בכל עת .4
 עובדינו המועסקים בעבודה אצלכם. 

 

היה ונפר את ההתחייבות דלעיל, מכל סיבה שהיא, ויתברר כי מי מעובדינו אינו מקיים את האמור 
 לעיל, יחולו ההוראות הבאות: 

   
 נו, לאלתר. העובד תופסק עפ"י הוראה של נציגכם לעובדים או לנציג  עבודת א. 
   
 אתם תשלחו לנו הודעה בכתב בעניין זה.  ב. 
   
העבודה תתחדש רק לאחר שנציג בפניכם אישורים דרושים לפיהם כל עובדינו המועסקים  ג. 

 בעבודה עבורכם מקיימים את התנאים המפורטים לעיל. 
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ה את המועד כל עיכוב בביצוע העבודה בגין האמור לעיל לא יזכה אותנו בהארכה ולא ישנ
 בו עלינו לסיים את העבודות עפ"י החוזה בינינו. 

    
היה ונפר את ההתחייבות הפרה נוספת, מכל סיבה שהיא, תהיו רשאים להפסיק את  ד. 

ההתקשרות עמנו, לבטל את החוזה עמנו, ולהפסיק את ביצוע כל העבודות על ידינו, מיד 
 ביצועה לאחר.  וללא צורך בהודעה מוקדמת או בהתראה ולהעביר את

 
אנו לא נהיה זכאים לכל פיצוי שהוא בגין הפסקת ההתקשרות ונהיה מנועים מלנקוט 

 הליכים למנוע את ההתקשרות עם אחר לביצוע העבודות או לעכב את ההתקשרות עמו. 
 
 

ידוע לנו כי ההצהרות וההתחייבויות המפורטות לעיל הן מעיקרי ההתקשרות בינינו וכי העירייה  .5
רה עמנו על סמך ההצהרות וההתחייבויות דלעיל, וכי הפרת ההתחייבויות דלעיל תהווה התקש

 הפרה יסודית של החוזה בינינו, על כל המשתמע מכך. 
 
 
 
 
 

 ולראיה חתמנו, היום______________. 
 
 
 
 

_____________________ 
 חתימת הקבלן באמצעות

 מורשי החתימה
 

     
 

         
ך זה נחתם בפני ע"י חב' __________________ באמצעות מורשי החתימה לאשר כי מסמ יהרינ

ה"ה____________________ ת.ז ________________ וכן_______________ 

ת.ז_______________ וכי חתימתם של הנ"ל בתוספת חותמת החברה, מחייבת את החברה לכל דבר 

 ועניין. 

 
 
 
 

 תאריך:________________. 
 
 

                _______________________ 
 חתימה וחותמת של עו"ד
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 '8 נספח

 המציע עובדי של הרשעות העדר על תצהיר

 

 החתום מטה:  אני

 _________________________ פרטי:  שם

 _________________________ משפחה:  שם

  _________________________ :זהות תעודת

 "(הקבלןה בחברה: ______________       ח.פ.:___________ )"בעל/ת זכות חתימ            

 

, בעצמם והחברה הקבלן לרבות, החברה או הקבלן מטעם מי או מנהלים, העובדים כל כי בזהה /מצהיר

שיש בהן  בעבירות הורשעו לא, ההתקשרות תקופת כל במהלך, מכרז נושא פרויקט בביצוע יועסקו אשר

ת מין ו/או בעבירות שיש קשר בינן לבין ביצוע העבודה כדוגמ עבירותות ו/או קלון ו/או עבירות פיסקאלי

 העבודות והשירותים נשוא מכרז זה.     

 

                                              

_____________________      ____________________ 

 קבלן/חותמת החברה         חתימה         

 א י ש ו ר

הופיע/ה בפניי מר/גב'  ________, עו"ד )מ.ר. ________ ( מאשר, כי ביום  ________הח"מ אני 

, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה   ________, ת.ז.   ________

יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו  לעונשים הקבועים בחוק, באם לא

  בפניי.

 

 )חתימה וחותמת עוה"ד(
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 הסכם
 
 

 ביום _______ ב_____________ ונחתם  שנערך

 

  :בין

 עיריית קלנסווה 

 "(ו/או העירייה ו/או המועצה  הרשות)להלן: " 

 ;אחד מצד   

 __________________ :לבין

 

 ________________ מ 

 "(הקבלן)להלן: " 

 ;שני מצד                                

 

 

יסודי בבית ספר  –לאספקת והתקנת מעלית נגישה ______ פרסמה מכרז שמספרו  והרשות הואיל

 "(;העבודותאו "/ו" השירותזה )להלן: " הסכם, כמפורט בבקלנסווה אלראשידיה

 

הרשות,  של, והוא מוכן לבצע את העבודות לשביעות רצונה השתתף במכרז וזכה בו והקבלן והואיל

 ;ולפי המחיר כמפורט בהצעתו במתכונת המתוארת להלן

 

וועדת המכרזים של הרשות, בהחלטה מיום ____________, המליצה בפני ראש הרשות על  והואיל

הצעתו של הקבלן והמליצה להתקשר עימו בהסכם לביצוע העבודות וביום ___________ 

אישר ראש הרשות את ההצעה, כך שהרשות הסכימה להתקשר עם הקבלן לביצוע העבודות, 

 תמורת המחיר המפורט בהצעתו ובכפוף לתנאים המפורטים בהסכם זה להלן;

 

 השירותהאדם, וביכולתו לבצע את  חוכומצהיר כי הוא בעל הכישורים, האמצעים  והקבלן והואיל

 ;זה הסכםבכפוף להוראות  להכוהנדרש, 

 

 :כדלקמן הצדדיםהוצהר, הותנה והוסכם בין  לפיכך

 מבוא

 הימנו.  נפרדזה והנספחים המצורפים לו, מהווים חלק בלתי  הסכםל המבוא 1

 זה או תניה מתניותיו. הסכםבפירושו של  תשמשנהלשם הנוחות בלבד ולא  הנןזה  הסכםהסעיפים ב כותרות 2
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בין שהם מצורפים לו ובין שלא, וייקראו כולם ביחד המסמכים דלהלן מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה,  .3

 להלן לשם הקיצור, "ההסכם":

 

 .       כל מסמכי המכרז, לרבות הצעת הקבלן, על נספחיה וצרופותיה.3.1

   

 כתב כמויות ומחירים .         3.2

 מפרט טכני . .3.2

 והתחייבויות הקבלן הצהרות

 

מעליות , ומצהיר כי הינו בעל תקן מאושר של הקבלן מצהיר כי עיסוקו הינו באספקת ובהתקנת  .4

מכון ההתקנים הישראלי לאספקת והתקנת מעליות ומתקנים כמפורט במפרט הטכני המצ"ב 

 להסכם כחלק בלתי נפרד הימנו.

בעלי  הנםעל ידו  המועסקיםמצהיר כי הוא עוסק מורשה ומנהל ספרים כחוק וכי הוא וכל  הקבלן .5

זה והוראות כל דין לשם ביצוע  הסכםהנדרשים על פי הוראות  , האישורים וההיתריםתהרישיונו

לגרוע מן האמור לעיל, הקבלן מצהיר, כי ידועות ומוכרות לו  מבליזה,  הסכםהשירות נשוא 

 הסכם, וכי הוא, וכן כל המועסקים על ידו לצורך מתן השירות על פי ותקנותיוהבטיחות  הוראות

, לרבות תקנות שיותקנו על פיו. העבודה ובטיחות בעבודה יבמלואן את כל הוראות חוק יקיימוזה, 

ים לחוק בהתאם שכל אישור שיידר רשותכי הוא וכל המועסקים על ידו ימציאו ל מתחייבהקבלן 

 .מכוחו, וכן כל אישור ו/או היתר אחר שיידרש על פיו ו/או על פי תקנות שיותקנו הרשומים לעיל

 ומוכרות לו הוראות  ידועותעיל, מצהיר הקבלן, כי כן, ומבלי לגרוע מכלליות האמור ל כמו .6

, הצווים התקנותהקבלן מצהיר, כי הוא מכיר את כל החוקים, העבודה הקשורות לנושא זה 

 , בפרט, והוא מתחייב לנהוג לפיהם.הרשותבתחומי ביצוע העבודות  והוראות הבטיחות החלים על

 הרשותכל הוראות ונהלי  לודועים ומוכרים לגרוע מכלליות האמור לעיל, מצהיר הקבלן כי י מבלי .7

למלא אחריהם ולנהוג על  מתחייבולבטיחות בעת ביצוע השירות, והוא  ןלביטחוהמתייחסים 

, ככל שייקבעו, מפעם לפעם על שייקבעופיהם, וכן למלא אחר כל הוראות ונהלים אחרים ונוספים 

 .רשותידי ה

לשביעות רצון הרשות,  ובנאמנותנות, ביעילות מתחייב לבצע את העבודות במועד, בדייק הקבלן .8

כל דין במהלך ביצוע  להוראותוכן למלא אחר הוראות כל רשות מוסמכות ולפעול בהתאם 

 העבודות ובכל הקשור לביצוען.

זה וכי הוא מכיר את  הסכם פימצהיר כי הוא בחן את אופי השירות הנדרש לביצוע על  הקבלן .9

בקשר עם היקפו או ביצועו  טענותים בו וכי לא תהיינה לו התנאים והנסיבות הקשורים וכרוכ

 זה.  הסכםשתשולם לו על פי  התמורההאדם והציוד הדרושים לשם כך( או בקשר עם  חכו)לרבות 

כוח אדם מיומן, ציוד וכלים  לרבותמצהיר כי הוא בעל הכישורים, האמצעים והיכולת,  הקבלן .10
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ונאותה ברמה מקצועית גבוהה  מלאהעו בצורה הדרושים לביצוע השירות, והוא מתחייב לבצ

 עובדיו. ובאמצעותזה, בעצמו  הסכםובהתאם לתנאים ולמועדים הקבועים ב

ניסיון בביצוע העבודות, וכי  בעליזה מצהיר הקבלן, כי עומדים לרשותו עובדים מקצועיים  בכלל .11

ם המפורטים המקצועית ובתנאי ברמהמספרם ורמתם מספיקים לקיום כל התחייבויות הקבלן 

 . הסכםב

, ולא להסב לאחר או לאחרים בלבדמתחייב לבצע את העבודה בעצמו ובאמצעות עובדיו  הקבלן .12

 בכתב ומראש. כך את הסכמת הרשות עלזה, אלא אם קיבל  הסכםאת זכויותיו או חובותיו לפי 

מהנדס לו מעת לעת על ידי  שתימסרנהמצהיר כי ידוע לו שהשירות יסופק על פי הנחיות  קבלן .13

פיקוחו. כן מצהיר הקבלן כי ידוע לו שהשירות  ותחת"( המנהלו/או מי מטעמו )להלן: "הרשות 

או אחרות שיימסרו מעת לעת לקבלן על ידי המנהל, ככל /וכפוף לשינויים ולהנחיות נוספות 

 הנחיות אלה. עם זאת, אין בפיקוח על ידי המנהל כדי לשחרר לפישיימסרו, והקבלן מתחייב לפעול 

על פי הסכם זה, או כדי לגרוע מאחריותו המלאה של הקבלן לספק את  מהתחייבויותיואת הקבלן 

 באופן מקצועי בהתאם להוראות הסכם זה. השירות

 ןואופן ביצועעבודות ה הגדרת

 .את כל העבודות כמפורט בכתב הכמויות ובמפרט הטכני   ,  , באמצעות עובדיויבצע  הקבלן .14

כל דין, הרי שבמקרה  ולפילפי הסכם זה  ם העומדים לרשות הרשותמבלי לגרוע מיתר הסעדי .15

יבצע את העבודות בצורה המוגדרת במסמכי המכרז תהא הרשות רשאית שלא לשלם והקבלן לא 

 .לו את הסכומים המגיעים בגין העבודה ולא תהא לו כל דרישה או תביעה 

המנהל, מתחייב הקבלן  שלדעתו שיידרש הקבלן לתקן עבודה שלא נעשתה כראוי, לפי שיקול  ככל .16

 .שיקבע ע"י המנהל לעשות כן בתוך פרק זמן

 בעצמולבצע את העבודות   מתחייבנמסר לקבלן בהסתמך על כישוריו וניסיונו והוא  השירות .17

בלבד, ולא להסב לאחר או לאחרים, לרבות קבלני משנה מטעמו של הקבלן, את  עובדיוובאמצעות 

מראש  הרשותכם זה, כולן או חלקן, אלא אם קיבל על כך את הסכמת או חובותיו לפי הס זכויותיו

. לעניין זה לא יראו בהעסקת עובדים )אישור ראש העיר, גזבר הרשות והחשבת המלווה ( ובכתב

 הסבת ו/או מסירת ביצוע של השירות או חלק ממנו לאחר.  משום שאושרו מראש על ידי הרשות

את הקבלן מאחריותו  פוטרתאין ההסכמה האמורה את הסכמתה כאמור לעיל,  הרשות נתנה .18

מלאה לביצועו התקין של  באחריותומהתחייבויותיו לפי ההסכם ו/או על פי כל דין והקבלן ישא 

 השירות על פי הסכם זה. 

מתן השירות על ידו, יודיע על כך  עםלדעת הקבלן בעיה כלשהי, זמנית או קבועה, בקשר  התעוררה .19

. אין במתן הודעה כאמור כדי להתארגנות המרביתת לו את פרק הזמן לאלתר למנהל, על מנת ל

אחר שיהיה נתון למועצה אם אכן תתעורר  סעדלגרוע מהתחייבויות הקבלן לפי הסכם זה או מכל 

 מניעה כאמור.
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למתן השירות על פי הסכם זה,  בקשרמתחייב כי הוא ועובדיו ימלאו את הוראות כל דין  הקבלן .20

איכות הסביבה. מבלי לגרוע מכלליות  עלתברואה, בטיחות בעבודה, והגנה לרבות, אך לא רק, 

סיכון או מטרד לציבור, לרכושו או  למנועהאמור לעיל, הקבלן ינקוט בכל האמצעים על מנת 

או לביטחונם של עובדיו, או לרכושה של  לרכושםלביטחונו ועל מנת למנוע סיכון לבריאותם, 

 הרשות.

הקבלן אחר הוראות כל דין  במילוישאת בהוצאות כלשהן עקב ליקויים ל שהיה על הרשות במידה .21

על איכות הסביבה, כדוגמת פגיעה  והגנה, תברואה, בטיחות בעבודה, ןניקיולרבות, אך לא רק, 

להסרת הפרעה או מפגע או  על ידי הרשות אמצעיםברכוש, איבוד זמן עבודה, ו/או עקב אי נקיטת 

מיד לאחר  ,אלו. חשבון בעבור הוצאות אלו יוגש לקבלן הוצאותין הקבלן בג יחויבמטרד כאמור, 

 בתשלום של כל הסכום האמור שנקבע על ידי הרשות.  לשאתגרימת הנזק והקבלן מתחייב 

רשאית  זה או מכוח כל דין הסכםמכוח  רשותלגרוע מכל סעד ותרופה אחרים הנתונים ל בלימ .22

 .שב הרפה מצדההרשות להזמין עבודות מאחרים מבלי שהדבר ייח

 

 התקשרותה תקופת

            ליום  עד              ממועד חתימתו, היינו מיום חודשים  ____היא  הביצוע   תקופת .23

 ."(תקופת ההתקשרות__________________)להלן: "

 התמורה 

בטופס הצעת המחיר כאמור  םלשינוילהתחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה, ובכפוף  בתמורה .24

)ובמלים:  ח"שלקבלן סך של ________________  שלם הרשותת

 . (ממע" כולל  ( )חש" _________________________________

לא  לעיל  24הנקובים בסעיף  מחיריםעל אף האמור במסמכי המכרז האחרים מוסכם כי ל .25

 יתווספו הפרשים כלשהם ולא יוצמדו עד תום תקופת ההתקשרות .

ואישורו על ידי  חשבוןבדיקת ה ולאחרדלעיל והמצאת חשבונית מס כדין,  חשבוןלהגשת ה בכפוף .26

לקבלן את התמורה  תשלם הרשותממועד הגשת חשבונית כאמור,  60-היום ההרשות, ולא יאוחר מ

. מובהר  30ו/או העבודות בתנאי שוטף + בגין ביצוע השירותים מסכום החשבון  (   10%) בניכוי 

או חלק מחשבון, ככל שזה מתייחס לעבודה שלא  חשבוןא לאשר רשאית של בזאת, כי הרשות

  , או שבוצעה באופן לקוי.עבודהבוצעה בהתאם להסכם או 

למרות האמור לעיל מובהר בזאת כי התקציבים מועברים מהגורם הממן לרשות, והתשלום 

  האמור לעיל יהיה בכפוף להעברת התקציבים והמימון לרשות.

מס במקור שאם לא  מניכויאישור משלטונות מס הכנסה על פטור  שותרמתחייב להמציא ל הקבלן .27

המתאים מהתמורה שתשולם  בסכוםינוכה מס במקור על ידי הרשות, לפי הוראות כל דין,  ,כן

 לקבלן לפי הסכם זה.
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ביצוע  בעבור וסופי מלאתשלום הסר ספק יובהר, כי התמורה האמורה בהסכם זה מהווה  למען .28

העלויות וההוצאות מכל מין וסוג  כלזה וככל שידרשו על ידי הרשות, לרבות  העבודות נשוא הסכם

וכולל עלות החומרים, הציוד, הביטוח,  העבודותשהוא שעל הקבלן יהא להוציא בקשר עם ביצוע 

עלויות ככל שתידרשנה בקשר עם  וכיו"בשל עובדיו  וכלכלהשכר עובדיו, הוצאות מגורים, נסיעה 

לקבלן תמורה או  לא תשלם הרשות ,לעיל 22ף לתמורה כאמור בסעי רטפביצוע העבודות, וכי 

 וסוג. מיןהחזר הוצאות מכל 

הקבלן מתחייב לעבוד אך ורק על פי התוכניות , המפרט וההוראות שיינתנו  על המהנדס ו/או  .29

 המנהל .

הקבלן  מתחייב להשתמש בכמויות ובחומרים בהתאם לתוכניות , למפרט והנספחים ובכפוף  .30

 ישות המהנדס.לדר

אם נעשתה עבודה שאינה תואמת את ההסכם ו/או התוכניות ו/או אם ישתמש הקבלן בחומרים  .31

שלא בהתאם להסכם ו/או דרישות המהנדס, רשאי המהנדס, המפקח ו/או המזמינה להפסיק את 

העבודה ולהורות על הריסת החלקים הנ"ל על ידי הקבלן ועליו יהיה להקים מחדש את החלקים 

 וזאת על חשבונו של הקבלן ומכספו הוא בלבד שנהרסו

לרשות שמורה הזכות הבלעדית להוסיף ו/או להפחית את היקף העבודות לרבות ביטול סעיפים  .32

שלמים ו/או סוגים מסוימים של עבודות, ובתנאי שבסך הכל לא יגדל או יפחת סכום החוזה מעבר 

 . 50% -ל

ז, לא יתחיל הקבלן בביצוע העבודות בטרם בכל מקרה של ביצוע עבדות שאינן מפורטות במכר .33

יקבל אישור בכתב מאת מורשי החתימה )ראש העיר, גזבר וחשב/ת מלווה .במקרה והקבלן 

התחיל בביצוע עבודות כאמור בטרם קיבל אישור מורשי החתימה בכתב, לא יהיה הקבלן זכאי 

 לתשלום כשלהו ולא תהא לו כל דרישה ו/או טענה כנגד הרשות.

י הוראות הסכם גוברות על כל ההוראות האחרות המופיעות בנספחי ו/או במסמכי מוסכם כ .34

 .המכרז

 ותרופות סעדים

את חובותיו במועדים וברמה  ביצעהקבלן התחייבות מהתחייבויותיו על פי ההסכם ו/או לא  הפר .35

את ההסכם באופן אשר לפי שיקול  ביצעהנדרשת על פי ההסכם ו/או התרשל בבצוע ההסכם ו/או 

רשאית להורות על ביטול  , תהא הרשותמקצועיהוא לקוי, חסר ובלתי  עתה הבלעדי של הרשותד

 ההודעה. מועדימים מ 7תוך  וההסכם או חלק

להביא לביטולו המיידי של הסכם זה, בלא מתן  רשאית ההפרה פעם נוספת, תהא הרשות נשנתה      

 התראה או הודעה מוקדמת.

 

 . ₪   20,000בסך  מוסכםפיצוי  רשותדית, ישלם להקבלן הסכם זה בהפרה יסו הפר .36
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 ₪ . 1,000כל יום עיכוב מלו"ז  ע"י הקבלן , ישלם לרשות  .37

, מסכום , לרבות ארנונה או כל מס אחר תהא זכאית לקזז כל סכום המגיע לה מאת הקבלן הרשות .38

 מועד. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע באותותחוב )אם תחוב( לקבלן  התמורה שהרשות

, או מכל במסמכי המכרז לה בהתאם לאמור שתימסרלפי ערבות הביצוע  מזכויותיה של הרשות

 מצד הקבלן. ההסכםזכות אחרת העומדת לה במקרה של הפרת 

בדרישות הדין או באופן שיש בו  עומדלגרוע מכלליות האמור לעיל, פעל הקבלן באופן שאינו  מבלי .39

תהא רשאית להורות  הסכם זה והרשות שליסודית  כדי לסכן את שלום הציבור, יראו בכך הפרה

 על ביטולו המיידי של הסכם זה.

של הסכם זה או חלקו על פי  ביטולוזכאית להודיע על  לגרוע מן האמור לעיל, תהא הרשות מבלי .40

 מן המקרים הבאים: אחדשיקול דעתה הבלעדי, וללא מתן הודעה מוקדמת בכל 

 נפטר. הקבלן .א

      מינוי כונס נכסים )זמני או קבוע(, להכרזתו כפושט רגל, ל בקשההקבלן הוגשה  נגד .ב

באיחוד  יום או אם הקבלן נמצא  60(, והמינוי לא יבוטל תוך קבוע)זמני או   למינוי מפרק 

 .לאיחוד תיקים בקשה תיקים או אם הוגשה 

 על נכס מנכסיו של הקבלן ועיקול זה לא הוסר תוך שבועיים. עיקוליוטל צו  אם .ג

                 או השליטה בקבלן באופן מהותי בכל דרך, ללא הסכמת הרשות/והבעלות  שונתה .ד

 מראש ובכתב.

               הכספי של הקבלן באופן אשר על פי שיקול דעתה הסביר של  אומצבו העסקי  שונה .ה

                 על יכולתו של הקבלן לבצע כיאות את לרעהלהשפיע מהותית  עלול הרשות  

 .התחייבויותיו על פי ההסכם 

 .אם הקבלן הסתלק מביצוע הסכם זה הוא חלק ממנו במפורש או מכללא .ו

 

 מעביד-תחולת יחסי עובד אי

 

של קבלן עצמאי עם מועצה,  התקשרותמצהיר, כי ידוע לו שההתקשרות בין הצדדים הינה  הקבלן .41

לא יחולו על הקבלן או על  הרשות, ולכן של הארגוניתוכי הוא או עובדיו אינם חלק מן המסגרת 

כלשהן של עובדי הרשות. הקבלן או עובדי  זכויותעובדיו המועסקים על ידו או באים מטעמו, 

או  וייווצרלא  וביניהם לבין הרשות מקרה כעובדי הרשות בשוםהקבלן שיועסקו על ידו, לא יחשבו 

. הקבלן בלבד יהיה יחסי עובד מעביד או יחסים משפטיים אחרים כנוצריםיראו כקיימים או 

 המגיע או עשוי להגיע לעובדיו כאמור מכל סיבה שהיא. סכוםאחראי לתשלום כל 
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דבר ועניין כעובדיו הוא. כל  לכלהעובדים המועסקים או שיועסקו על ידי הקבלן ייחשבו  כל .42

הכנסה, תשלומים לביטוח הלאומי  מסההוצאות הכרוכות בביצוע העבודות לרבות שכר עבודה, 

וכל יתר ההוצאות וכל  מסים, תשלומי אחראו היטל או מלווה וכל תשלום סוציאלי או  וכל מס

או  שיגרמו למי מעובדיו, עובדי הרשות והנזקיםהסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע העבודות 

לא תהא אחראית לכך בכל צורה ואופן  ידו והרשות עללצד ג' כלשהו יחולו על הקבלן וישולמו 

 שהוא.

בגין כל הוצאה ו/או נזק  ראשונהמייד עם דרישה  חייב לפצות ו/או לשפות את הרשותמת הקבלן .43

הצדדים, כי שררו יחסי עובד מעביד  של, במידה ויקבע בניגוד לכוונתם המפורשת רשות שיגרמו ל

 לבין הקבלן ו/או עובדיו. בין הרשות

על ידיו על עובדיו,  שיידרשוימסור למנהל, לפי דרישתו של האחרון, את כל הפרטים  הקבלן .44

 המנהל מטעם הרשות. ידימספרם, מקצועם, דירוגם וכל אינפורמציה אחרת שתידרש על 

, לדרוש מהקבלן להרחיק הבלעדיו/או המנהל מטעמה יהיו רשאים, על פי שיקול דעתם  הרשות .45

. עם הפניית הדרישה האמורה מידו/או להחליף עובד ו/או עובדים שלו, והקבלן יבצע את המבוקש 

 , והחלטתו תהא סופית ומחייבת.במועצה מחלקת התברואהלקבלן תהא זכות ערעור בפני מנהל 

של כל התשלומים שעליו  מדויקיציית לדרישות הסתדרות העובדים ויקפיד על ביצוע  הקבלן .46

 .עובדיולשלם לפי דרישת הסתדרות העובדים או כל דין בגין 

והוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים  ותיהםתקנמתחייב לקיים את כל חוקי העבודה,  הקבלן .47

 בעבודה, בריאות ורווחה. בטיחותעל כל שינוייהם ועדכוניהם, לרבות חוקי 

והוראותיה כפי  הנחיות הרשות אחרבכל האמור לעיל, כדי לפגוע בהתחייבות הקבלן למלא  אין .48

 או מי מטעמו. המנהל  שינתנו לו על ידי 

 

 הקבלן אחריות

קלקול לציוד מכל סוג ותיאור  אוי אחריות מלאה ומוחלטת לכל אובדן, נזק יהיה אחרא הקבלן .49

ו/או כל אדם הנמצא בשרותה  הרשותהנמצא בשימושו בקשר עם ביצוע העבודה, והוא פוטר את 

יהיה הקבלן אחראי על שמירת הציוד  כןמכל אחריות לכל אובדן ו/או נזק לרכוש כאמור. כמו 

 .תקיןשיסופק, במצב  שיסופק לו על ידי הרשות, ככל

, בין לגוף ובין לרכוש, שיגרם אדםיהיה אחראי לכל נזק שיגרם למתקנים הקיימים או לכל  הקבלן .50

, והוא מתחייב לפצותם ו/או העבודותלהם כתוצאה ממעשה או מחדל של הקבלן בקשר עם ביצוע 

 דרישתם הראשונה. עםאת יורשיהם ו/או התלויים בהם וכן את הרשות, מיד 

, קבלני משנה מטעמו לעובדיויהיה אחראי בלעדית לכל נזק לגוף או לרכוש שיגרם  ןהקבל .51

ו/או כל אדם הנמצא  את הרשות פוטרועובדיהם, וכל מי מטעמו, בקשר עם ביצוע העבודה, והוא 

 בשרותה מכל אחריות לכל נזק כאמור.
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ל אחריות שתוטל מטעמה בגין כ הפועלו/או עובדיה ו/או כל  מתחייב לפצות את הרשות הקבלן .52

שהאחריות לגביו מוטלת על הקבלן  מקרהעליהם ו/או כל סכום שתידרש ו/או תחויב לשלם בגין 

 וזאת על פי דרישתם הראשונה בכתב. דעו" ט"ושכמכוח האמור לעיל, לרבות הוצאות משפט 

.  זה בסעיףלשלם למועצה כאמור   הקבלןתהיה זכות עיכבון ו/או קיזוז של הכספים שעל  רשותל .53

לציוד המשמש אותו לביצוע  שיגרמויהיה אחראי בלעדית לנזקים מכל סיבה שהיא  הקבלן

 העבודות.

ובכלל זה של אנשי הרשות,  ולרכושינקוט בכל הצעדים על מנת להגן מפני נזקים לגוף  הקבלן .54

שעשויים להיגרם ממעשה או מחדל של  אובדןעובדיו, וצד ג' כלשהו, מכל סיכון, נזק, פגיעה או 

או שנמנעו מעשותם בקשר לביצוע התחייבויות  שנעשוקבלן, עובדיו, משמשיו, סוכניו או נציגיו, ה

 הקבלן הכלולות בהסכם זה.

ולהחזיק כראוי את כל אותם  לספקלגרוע מכלליות האמור לעיל, תהא חובתו של הקבלן  מבלי .55

ברואה, הבטיחות לא רק, דיני הת אךאמצעים שלפי הוראות הסכם זה והוראות כל דין, לרבות 

נכון לספקם ולהחזיקם. כן מתחייב  שיהיהבעבודה ואיכות הסביבה, עליו לספק ולהחזיק או 

אחר החובות שהוטלו עליו לפי הוראות  למלאהקבלן לעשות או להימנע מלעשות כל פעולה כדי 

בעבודה ואיכות הסביבה, ולהימנע  הבטיחותההסכם והוראות כל דין לרבות דיני התברואה, 

 עבירות לפיהן.מ

או מביצוע התחייבויותיו של הקבלן /והסיכונים מכל מין וסוג שהוא הנובעים מביצוע העבודות  כל .56

ההתחייבויות או הקשורים להם יהיו  לביצועלפי ההסכם או האינצידנטלים לביצוע העבודה ו/או 

ומרים המהווים או או אובדן שיגרם לעבודה ולח פגיעהעל הקבלן ועל חשבונו, והוא ייטיב כל נזק, 

 או לצד ג' כלשהו או לרכושם. מעובדי הרשות למישיהוו חלק ממנה, למי מעובדיו, 

 הרשות: אתלפגוע בכלליות האמור לעיל, הקבלן יפצה ו/או ישפה  מבלי .57

, פגיעה או הפסד שייגרם לה ו/או לרכושה וכן על כל נזק, פגיעה, אבדן, הפסד או אבדןכל נזק,  על .א

 הקבלן, סוכנים ונציגיה וכן לרכושם על ידי מעשה או מחדל של המשמשייבדיה, שייגרם לעו מוות

 .או עובדיו, משמשיו סוכניו ונציגיו

תהיה חייבת בעשייתו לאדם כתוצאה מגרימת מוות או גרימת נזק, אבדן,  שהרשותכל תשלום  על .ב

משיו, סוכניו לאדם או לרכוש, כתוצאה ממעשה או מחדל של הקבלן, עובדיו, מש הפסדפגיעה או 

 .ונציגיו

לשלם למי מעובדי הקבלן או שלוחיו בגין טענה לקיומם ו/או  הרשות שתידרשכל תשלום  על .ג

 עובד ומעביד בינו לבין הרשות. יחסיהפסקתם של 

תידרש לשלם בגין תביעות ודרישות מכל מין וסוג שהוא הקשורות לביצוע  שהרשותכל תשלום  על .ד

הקבלן לפי ההסכם או הנובעות מביצוע העבודות ו/או התחייבויות או התחייבויותיו של /והעבודה 

, הגנהו/או האינצידנטליות להן וכן עבור ההוצאות שנגרמו למועצה תוך כדי ועבור  האמורות
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 התפשרות וסילוק תביעות ודרישות כאמור לעיל.

 ביטוח

זכויותיהם  נאות להבטחת ובסכוםמתחייב לבטח את עובדיו ומועסקיו בביטוח מתאים  הקבלן .58

צד שלישי לגביו לשם כיסוי כל  ביטוחהסוציאליות ולהבטחתם מפני תאונות ופגיעות, וכן לערוך 

ו/או מועסקיו, וזאת מחמת ביצוע העבודות  עובדיונזק ו/או תאונות שייגרמו על ידי הקבלן ו/או 

 .העבודות בביצועו/או מחמת כל תקלה ו/או התרשלות 

 ( צד ג' כלשהו;2( עובדיו ו/או מועסקיו של הקבלן; 1ים: הבא המוטביםיכסה את  הביטוח .א

  .קלנסווהעיריית (   3 

                      תהיה הנהנית על פי  מאומתים, ימסרו למועצה והרשות כשהםהביטוחים  העתקי .ב

                      לביטוח צד ג', ואילו הקבלן יהיה בעל  מתייחסיםהביטוחים, עד כמה שהביטוחים 

 הביטוחים. 

פי              על פי הסכם זה איננה משחררת את קבלן מחובותיו ואחריותו על  כנדרשהביטוחים  עריכת .ג

מחמת             ו/או תשלום לצד ג'  רשותתשלום כל נזק ו/או פיצוי ו/או שיפוי ל מחובתהסכם זה וכן 

 או המחדלים בביצוע העבודות./והמעשים 

סכם זה ולהבטחת התחייבותו של הקבלן לביצוע הביטוחים דלעיל, בה מהאמורלגרוע  מבלי .ה

אישור על קיום ביטוחים  במעמד חתימתו על הסכם זה על ידי הרשות רשותלימציא הקבלן 

, הרשות, בנוסח נספח ב', כשהוא חתום על ידי חברת הביטוח שתאושר על ידי עבודותהלביצוע 

. כמו כן ההסכםנן ברשותו במועד החתימה על עד לקבלת הפוליסות הקבועות, במידה ואלה אי

לאחר  מידלחברת הביטוח וימציא את פוליסות הביטוח למנהל,  ותישלם הקבלן את הפרמי

 החתימה על ההסכם.

שא באחריות, בין אם פוליסות הביטוח יעל ידי הקבלן, הקבלן בלבד י שייגרםמקרה של נזק  בכל .ו

 ובין אם אינן מכסות. הנזקמכסות את 

 ותערבוי

אוטונומית לקיום ההסכם  בנקאיתערבות  חתימת הסכם זה יפקיד הקבלן בידי הרשות במעמד .59

ביצוע  להבטחתודה למדד המחירים לצרכן, , צממגובה ההצעה כולל מע"מ 10% שלבסך 

 האתראת  ולפנותהתחייבויותיו על פי הסכם זה, לרבות התחייבותו להפסיק לבצע את העבודות 

הביצוע מהווה תנאי לביצוע תשלום  ערבות"(. הפקדת הביצוע ערבות: ")להלן הסכםעם פקיעת ה

 כלשהו על ידי הרשות. .

סיום ההסכם והיא תחודש  ממועדיום  90הביצוע תהא תקפה מיום הוצאתה ועד לחלוף  ערבות .60

, באופן שתהא תקפה עד הרשותמעת לעת, אם יהיה צורך בכך לפי שיקול דעתה המוחלט של 

העבודות הושלמו לשביעות רצונה המלא. היה ותוקף ערבות הביצוע לא יחודש כי  לאישור הרשות

רשאית, אך לא חייבת, וזאת מבלי לגרוע מכל  , תהיה הרשותהצפוייום לפני מועד פקיעתה  14
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לה על פי הסכם זה ועל פי כל דין, לממש ערבות זו, והקבלן מוותר  הקנוייםזכות, סעד ותרופה 

 או תביעה בעניין או בקשר למימוש זה.  , דרישהטענהבזאת על כל 

עם הארכת ההסכם ערבות  מייד רשותבתום תקופת ההסכם יוארך תוקפו, ימציא הקבלן ל אם .61

יום ממועד  90 -יהיה ל שתוקפהבנקאית חדשה בגובה הערבות הקודמת בתוספת הפרשי הצמדה, 

 סיום ההסכם המוארך.

 השירות לשביעות רצונה המלא ביצועשלמת על ה הביצוע תושב לקבלן עם אישור הרשות ערבות .62

 .וחתימת הקבלן עת טופס היעדר תביעות וכנגד המצאת ערבות בדק 

הכרוכים בהוצאת ערבות  התשלומיםיהיה אחראי לתשלום כל ההוצאות, העמלות ויתר  הקבלן .63

 )אם וככל שיוארך( לעיל. הארכותיובתוקף במשך כל תקופת ההסכם על  ןושמירתוהבדק הביצוע 

ובכלל זה אי הארכת תוקפה  זהשל הפרה של איזו מהתחייבויות הקבלן בקשר עם הסכם  מקרהב .64

המועד הצפוי לפקיעתה, וכן לשם גבייתם של הפיצויים  לפנייום  14של ערבות הביצוע לפחות 

הרשות, אך לא חייבת, לדרוש, מעת לעת ובכל עת, את  רשאיתהמוסכמים שבהסכם זה לעיל, 

חלק ממנה, וזאת מבלי לגרוע מזכותה לכל סעד אחר או נוסף  כלהביצוע או של ערבות  הפירעונ

 על פי הוראות ההסכם. אוהעומד לה על פי כל דין 

לתבוע מהקבלן כל סכום  הרשותבמימוש ערבות הביצוע, כולה או חלקה, כדי לפגוע בזכות  אין .65

 בנוסף למימוש הערבות. , וזאתהערבותנוסף באם עלו נזקיה ו/או הסכומים שהוא חב לה על סכום 

 שונות

 

ידוע לקבלן כי ברשות  מכהן חשב מלווה וללא חתימתו על הסכם ההתקשרות לא תהא לו כל  .66

 נפקות משפטית.

ידוע לקבלן כי כל תוספת בעבודות ו/או תוספת במחיר יבוצעו לאחר קבלת הזמנה/ הזמנות  .67

א יגדל ללא אישור כאמור חתומות ע"י ראש הרשות, הגזבר והחשב המלווה. היקף העבודות ל

 לעיל.

הזמנה שלא נחתמה ע"י שלושת מורשי החתימה ו/או תוספת שלא אושרה לא תשולם והקבלן  .68

יהא מנוע לתבוע את שתשלום בעילה של עשיית עושר בלא משפט / הבטחה מנהלית ו/או הסכם 

 פסול.

תאושר כל חריגה מהתקציב  ולא₪ ידוע לקבלן כי התקציב המאושר  עומד ע"ס ......................  .69

המאושר. יתרה מכך קיים סיכוי מעל לסביר שההוצאה בפועל תהא קטנה בהרבה מהתקציב 

 המאושר .

ידוע לקבלן כי הרשות רשאית להימנע מביצוע הזמנות ו/או מביצוע עבודות ו/או מביצוע  ובמקרה  .70

 כאמור לא תהא לקבלן כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה מאת הרשות.
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בהר בזאת כי התקציבים מועברים מהגורם הממן לרשות, והתשלום האמור לעיל יהיה בכפוף מו .71

 להעברת התקציבים והמימון לרשות. 

ידוע לקבלן כי חשבון יאושר ע"י מהנדס הרשות והתשלום יבוצע בכפוף להמצאת אישורו  .72

 ובהתאם לתנאי הסכם זה  .

הצדדים בגין הפרת ההסכם,  ותרופותויות בסעדים האמורים בהסכם זה כדי למצות את כל זכ אין .73

 פי דין.  עלואין בהסכם כדי לפגוע בכל סעד ותרופה המוקנים להם 

ושאר תשלומי חובה מכל מין  ההיטליםיהיה אחראי לתשלומם של כל המיסים, האגרות,  הקבלן .74

הסכם שהוטלו או יוטלו על השירות נשוא  אחריםוסוג שהוא, בין ממשלתיים ובין מקומיים, בין 

 התחייבויותיו של הקבלן לפי ההסכם. שארזה, או כל חלק ממנו, או שינבעו מביצוע 

ההסכם לא יהיה בר תוקף אלא  מתנאיויתור, אורכה, הנחה או שינוי בקשר לתנאי כלשהו  שום .75

 אם יעשה בכתב וייחתם על ידי הצדדים.

לא ייחשב כויתור ו/או שיהוי ההסכם  פיעל ידי צד בשימוש בזכויותיו על פי הדין ו/או על  איחור .76

 מצידו לגבי אותה זכות.

ידי על ידי צד למשנהו בדואר  עלהצדדים הן כאמור במבוא להסכם זה וכל הודעה שתשלח  כתובות .77

 ימים מיום השלחה. 3רשום תחשב כאילו נתקבלה כעבור 

 

 
 
 
 

 :באו הצדדים על החתום ולראיה
 
 
 

 _______________ _______________ 

 ספק /הקבלן רשותה 
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 אישור על קיום ביטוחים     
 
 

 לכבוד
 
 
 

 א.ג.נ
 
 
 להלן : הקבלן( )אישור על קיום ביטוחים של      _________  הנדון:   

 
 אנו הח"מ ___________________חברה לביטוח בע"מ מצהירים כי הוצאנו לבקשת הקבלן 

 
 זה הקבלנות בין הרשות לקבלן כמפורט בהסכם.פוליסות לביטוח ביצוע העבודות על פי חו

 
 פרטים :

 
 שם חברת הביטוח ________________

 
 ____________  כתובת: 

 
 שם סוכן הביטוח: ___________________

 
 כתובת סוכן הביטוח :_____________________

 
 פוליסת אחריות כלפי צד שלישי מס' ___________

 
 ______________פוליסת ביטוח מעבידים מס' 

 
 

_____________     ______________________ 
 חתימה וחותמת חברת הביטוח        תאריך 
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 דוגמא לנוסח כתב ערבות ביצוע 
 
 

 כתב ערבות
 לכבוד

 ("רשות")להלן: 
 
 

 א.ג.נ.
 ערבות בנקאית מספר ________

 
_____________ מרחוב  לפי בקשת _________________ מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ. .1

_________________________________________ )כתובת מלאה כולל מיקוד( )להלן: 
( אנו ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של "הנערב"

"סכום הערבות"( שתדרשו מאת הנערב בקשר  –בלבד )להלן ₪(  ----------₪ )___________ 
. סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים הכללי לצרכן כפי שהוא מתפרסם 10/22 מס' למכרז

 "המדד"( בתנאי הצמדה שלהלן: –מפעם לפעם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן 
 ._________המתפרסם בתאריך____ "המדד היסודי" לעניין ערבות זו יהא מדד חודש 

דד שפורסם לאחרונה וקודם לקבלת דרישתכם ע"פ ערבות "המדד החדש" לעניין ערבות זו יהא המ
 זו. הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן:

אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי יהיו הפרשי ההצמדה הסכום השווה 
 למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום החילוט מחולק במדד היסודי.

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

לפי דרישתכם הראשונה בכתב, מיידית עם קבלתה על ידינו באופן המפורט להלן אנו נשלם לכם  .2
כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה מבלי להטיל 

 הם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.עלי

כל דרישה לתשלום מכוח כתב ערבות זה תימסר לנו בכתב בסניף ________ בכתובת  .3
 ______________________ כשהיא חתומה ע"י העירייה.

 חשב כדרישה.לעניין סעיף זה, דרישה אשר תימסר מפקס, מבנק או בדוא"ל, לא תי
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לעיל יעשה על ידנו, בשעות קבלת הקהל, על דרך של העברה  3התשלום על ידנו כאמור בסעיף  .4
בנקאית לחשבון המזמין ע"פ הפרטים שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה 

 על ידנו לפקודתכם ע"פ שיקול דעתכם הבלעדי.

, אולם תהא ניתנת להארכה בהתאם  __________ ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  .5
לעיל. כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל  3לדרישתכם אשר תימסר בהתאם לאמור בסעף 

 על ידנו בכתב ולא יאוחר מהמועדים הנ"ל.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .6
 

 בכבוד רב,
_________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    

 יריית קלנסואהע                              بلدية قلنسوة                

 
 

 
 לעיריית קלנסווה מונה חשב מלווה . אין כל תוקף להסכם ללא חתימת החשב המלווה

 

 

30 

 

 טופס ההצעה
 כבוד :ל

 ועדת המכרזים 

 עיריית קלנסווה 

 

 א.נ

 

 אספקת והתקנת מעלית נגישה בית ספר אלרשידיה -  22/10מכרז הנדון : 
 

 טופס הצעה למכרז 

 

 ₪ .   213,500סכום לחישוב הנחה לפני מע"מ  :      

 

 ..........הנחה בשיעור של %      ) אחידה לכל סעיפי כתב הכמויות ( :                .........

 

 .סכום ההצעה לפני מע"מ ולאחר הנחה :                                              ....................

 

 ...............מע"מ %                                                                                      .......

 

 ..הנחה :                                              .................... סכום ההצעה כולל מע"מ ולאחר

 

 ) במילים :  _______________________________________ ( 

 

 

חדות ין מיומובהר ומודגש כי המחיר הנ"ל עבור ביצוע כל העבודות נשוא המכרז , מהווה מחיר סופי וכולל את כל ההוצאות ב

 סוי מלא, מכל סוג ומין שהוא הכרוכות בביצוען , על פי תנאי המכרז וחוזה הקבלנות ונספחיהם ומהווה כיובין כלליות 

ווח קבלני מי , רלהתחייבויותיו הנ"ל , לרבות תשלומי עובדים , זכויות סוציאליות , ביטוחים , ערבויות , מיסים , ביטוח לאו

 וכל הוצאה אחרת מכל מין וסוג .

 

 הערה : 

 איננה מהווה הנחה לצרכי מכרז ( 0%א ינקוב הנחה ביחס למחיר הנ"ל אז הצעתו תיפסל ) הנחה מציע של

 

 

 

 בכבוד רב וברכה

 

 

..................................................................................... 

 שם המציע 

 
 












