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ש ____________:חתימה _____________:ד מספר1 :

מסמ א'

מועצה מקומית תל שבע
מכרז מס' 30 /2018
להתקנה ותחזוקת מזגני במוסדות חינו ומבני ציבור
מועצה מקומית תל שבע )להל" :המועצה"( מזמינה בזאת הצעות להתקנת מזגני חדשי במוסדות חינו
ומבני ציבור ,ובנוס שירותי אחזקה למזגני )להל" :השירות"( ,כמפורט במסמכי המכרז.
השירות יידרש מפע לפע ,בהיקפי משתני ועל פי צרכי המועצה ועל כ המכרז מהווה מסגרת
להתקשרות ע נות שירות )להל" :נות #השירות"( ,לתקופה של שנה .למועצה אופציה חד צדדית להארי
את תוקפו של החוזה למש שתי תקופות נוספות של  12חודשי כל אחת הכל כמפורט בהוראות ההסכ
ותנאיו.

את תנאי המכרז ומסמכי הנלווי וכ את נוסח ההסכ שהזוכה יידרש לחתו עליו )להל" :מסמכי
המכרז "( נית לקבל במשרדי המועצה במרכז מסחרי  ,1תל שבע תמורת ס של  & 1,500שלא יוחזרו,
בימי א%ה בשעות .8:00-14:00
מפגש מציעי יתקיי ביו , 10.10.2018ב :09:00 %במשרדי המועצה מרכז מסחרי  ,1תל שבע השתתפות
בסיור היא חובה ומהווה תנאי להשתתפות במכרז  .מציע אשר לא ישתת בסיור ,הצעתו תיפסל) .אישר
קשר ריאתה סאל טלפו .(08%6293913/15
המועצה אינה מתחייבת להזמי מהזוכה כמות מינימאלית של התקנות ו/או שירות תחזוקה ,והיא תהיה
רשאית לבצע הזמנות נוספות/אחרות ,מנותני שירות אחרי .
יובהר ,כי המכרז כולל אספקת המזגני  ,וזאת כמפורט בכתב הכמויות.
את ההצעה )בשני עותקי( ,בצירו כל מסמכי המכרז חתומי ע"י המציע ,יש להגיש במעטפה סגורה,
עליה מצוי –מכרז מס'  , 30/2018ולשלשל ידנית לתיבת המכרזי  ,הנמצאת במשרד חדר ישיבות במועצה
 ,מרכז מסחרי  , 1תל שבע ,עד ליו __ _______22/10/2018בשעה  .)12הצעות שלא תוגשנה במועד לא
תתקבלנה.
המציע יצר להצעתו ערבות בנקאית בס) 25,000עשרי וחמישה אל  ,(/שתעמוד בתוקפה עד לתארי
_ _31.01.2019נוסח הערבות יהיה כנוסח מסמ ה) (1למסמכי המכרז.
המועצה רשאית לפצל את השירות בי #שני מציעי שוני ,או להזמי #את ביצוע כל השירות ממציע אחד,
והכל בהתא לשיקול דעתה הבלעדי ,ובהתחשב בהצעת המציע ,ביכולתו ובכושרו לבצע את העבודות
לשביעות רצונה של המועצה.

ש ____________:חתימה _____________:ד מספר2 :

בכל מקרה והמועצה תחליט לפצל את השירות בי שני מציעי המציע היקר יותר יידרש להשוות הצעתו
למציע הזול כתנאי לחתימת הסכ עימו.
אי לשלוח הצעות בכל דר אחרת למעט מסירה ידנית ישירות לתיבת המכרזי.

_________________
טומא #אבו רקיק
ראש המועצה

מסמ ב'
ש ____________:חתימה _____________:ד מספר3 :

מועצה מקומית תל שבע
מכרז 30/2018

להתקנה ותחזוקת מזגני במוסדות חינו ומבני ציבור
תנאי המכרז :
כללי
מועצה מקומית תל שבע )להל" :המועצה"( מזמינה בזאת הצעות להתקנת מזגני חדשי במוסדות חינו
ומבני ציבור ותחזוקת )להל" :השירות"( ,כמפורט במסמכי המכרז.
בנוס ,נות השירות יידרש לית שירותי אחזקת מזגני הכל כמפורט במסמכי המכרז.
השירות יידרש מפע לפע ,בהיקפי משתני ועל פי צרכי המועצה ועל כ המכרז זה מהווה מסגרת
להתקשרות ע נות שירות )להל" :נות #השירות"( ,לתקופה של שנה.
תקופת ההסכ הינה לשנה .למועצה אופציה חד צדדית להארי את תוקפו של החוזה למש שתי תקופות
נוספות של  12חודש כל אחת כמפורט בהוראות ההסכ ובתנאיו.

מסמכי המכרז
מסמכי המכרז המפורטי להל וכול יחד מהווי חלק בלתי נפרד ממנו ויקראו להל יחד
.1
ולחוד "מסמכי המכרז".
מסמ א' – הנחיות כלליות למכרז
.1
.2

מסמ ב'  %תנאי המכרז והוראות למשתתפי במכרז.

.3

מסמ ג'  %הצעת המציע.

.4

מסמ ד'  %הסכ.

.5

מסמ ה % '1נוסח ערבות בנקאית לצור השתתפות במכרז ולהבטחת הצעת
המציע.

.6

מסמ ה % '2נוסח ערבות בנקאית להבטחת ביצוע החוזה.

.7

מסמ ו' – הוראות מחוק עבודת נוער ,תשי"ג – .1953

.8

מסמ ז' – אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופי
ציבוריי ,תשל"ו 1976 %

.9

מסמ ח'  %תצהיר לפי חוק עסקאות גופי ציבוריי ,התשל"ו – .1976

.10

מסמ ט' – אישור על קיו ביטוחי.

.11

מסמ י' – הוראות בטיחות והצהרת בטיחות.

.12

מסמ יא' – מחירו ומפרט טכני למת שירותי התקנת המזגני.

.13

מסמ יב' – מחירו ומפרט טכני למת שירותי תחזוקת המזגני.

.14

מסמ יג' ) הצהרת העדר קרבה

ש ____________:חתימה _____________:ד מספר4 :

הצהרות המציע
.2

הגשת הצעת המציע והשתתפותו במכרז כמוה כהצהרה ואישור שכל פרטי המכרז ומסמכי המכרז
ידועי ונהירי לו וכי המציע קיבל את מלוא המידע הנדרש ,בח את כל הנתוני ,הפרטי והעובדות
בקשר למכרז .כמו כ ,הגשת ההצעה כמוה כהצהרה ,כי יש למציע את כל הידיעות ,כח האד,
הכישורי המקצועיי והאחרי הדרושי למת השירות נשוא המכרז  ,כי הוא עומד בכל התנאי
המקדמיי האמורי דלעיל ,וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא להתקי את המזגני נשוא המכרז
ולתחזק %הכל כמפורט במסמכי המכרז.

.3

הגשת ההצעה מטע המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז ,על מסמכיו ,לרבות החוזה,
והכל בלא כל שינוי ו/או תוספת.

.4

כל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטי כלשה מפרטי
המכרז ו/או ההסכ על נספחיו ו/או דבר שאינו מופיע במסמכי המכרז  ,לא תתקבל לאחר הגשת
הצעת המציע.

השתתפות במכרז
.5

זכאי להשתת במכרז מציע שעומד בכל התנאי המצטברי כמפורט להל:
 .5.1בעל ניסיו קוד ומוכח של  3שני רצופות לפחות בהתקנה ו/או תחזוקת מזגני עבור
רשות מקומיות אחת לפחות או עבור חברה ציבורית ו/או חברה פרטית אשר ביצע עבורו
תחזוקת מזגני /התקנת מזגני באופ שוט ובתקופה האמורה  ,בהיק של  200מזגני
לפחות לכל התקופה
לצור הוכחות עמידתו בתנאי זה על המציע לצר +להצעתו את כל האישורי וההמלצות
עמידתו בתנאי זה.
 .5.2על המציע לצר להצעתו אישור תק בדבר עוסק מורשה לצור מע"מ ,מנהל ספרי
חשבונות כחוק ובעל אישורי על ניכוי מס במקור מטע פקיד השומה.
 .5.3בעל כל האישורי הנדרשי לפי חוק העסקאות גופי ציבוריי ,התשל"ו – ,1976
כמפורט בתצהירי המצורפי כמסמ ז' ו)ח'.
 .5.4מציע שלא הורשע בעבירה שיש עמה קלו או בעבירה שנושאה פיסקלי )כגו אי העברת
ניכויי ,אי דיווח לרשויות המס ,אי מת קבלות רשמיות וכד'( זולת א חלפה תקופת
ההתיישנות לפי חוק המרש הפלילי ותקנות השבי ,תשמ"א ;1981%היה המעוניי
להשתת במכרז תאגיד  %היעדר הרשעה ג לגבי בעלי השליטה בו ומנהליו הבכירי.
 .5.5על המציע לצר להצעתו רישיו עסק על פי חוק רישוי עסקי ,התשכ"ח ,1968%לעניי
נושא ההתקשרות ,ככל שנדרש על פי די.
 .5.6מציע העומד בתנאי חוק עובדי זרי )איסור העסקה שלא כדי והבטחת תנאי הוגני(,
תשנ"א) 1991%להל":חוק עובדי זרי"( ,וחוק שכר מינימו ,התשמ"ז1987%
)להל":חוק שכר מינימו"(.
 .5.7מציע שציר ערבות בנקאית להשתתפות ,בנוסח מסמ ה' 1ובהתא להוראות המכרז.
 .5.8רכש את מסמכי המכרז בס של . & 1,500

ש ____________:חתימה _____________:ד מספר5 :

.6

בכל מקרה בו האישורי/התעודות המפורטי לעיל הינ בעלי תוק מוגבל ,נדרש ,כי אלו יהיו
תקפי במועד הגשת ההצעה וכ במש כל תקופת החוזה.

ערבות בנקאית להשתתפות במכרז
.7

המציע יצר להצעתו ערבות בנקאית בס  ) / 15,000חמשה עשר אל  ,(/שתעמוד בתוקפה עד
לתארי  31.01.2019,נוסח הערבות יהיה כנוסח מסמ ה) (1למסמכי המכרז  .המועצה תהא רשאית
לדרוש מהמציע להארי את תוק הערבות ב 90%ימי קלנדריי נוספי ,והמציע יהיה חייב לעשות
כ על חשבונו.

.8

הצעה שלא תצור +לה ערבות לא תידו #כלל.

.9

סכו הערבות יהא צמוד למדד המחירי לצרכ המתפרס ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,
כשהמדד הבסיסי יהיה המדד הידוע ביו הגשת ההצעות והמדד הקובע יהיה המדד האחרו הידוע
במועד חילוט הערבות.

.10

הערבות תהא אוטונומית ,בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פנייה חד%צדדית של ראש
המועצה והגזבר.

.11

מציעי שלא זכו במכרז  ,תוחזר לה הערבות שמסרו ,לאחר שיחת ההסכ ע מי שתקבע
המועצה כזוכה.

.12

בעת החתימה על ההסכ יחלי הזוכה את הערבות שניתנה על ידו כתנאי להשתתפות במכרז,
בערבות קבועה להבטחת ביצוע העבודות נשוא המכרז  ,לפי תנאי ההסכ ,בנוסח מסמ ה)(2
למסמכי המכרז.

הבהרות
.13

לא יאוחר מאשר  7ימי קלנדריי לפני תו המועד להגשת ההצעות ,יודיע המציע בכתב למר ריאתה
סאל )להל – "הממונה"( במייל  , salem@tel-sheva.muni.ilעל כל סתירה ו/או שגיאה ו/או אי
התאמה ו/או חוסר בהירות שמצא במסמכי המכרז ,ועל כל ספק שהתעורר אצלו בקשר למובנו של
סעי או פרט או עניי כלשהו הכלול במסמכי המכרז.
 .13.1מסר המציע לממונה הודעה בכתב כאמור לעיל ,ימסור הממונה תשובות בכתב לכל המציעי.
 .13.2מבלי לפגוע באמור לעיל ,מוסמ הממונה ,בכל עת ,קוד למועד הגשת ההצעות להזמנה להציע
הצעות ,לית מיוזמתו הבהרות לאמור במכרז ו/או לתק טעויות שנפלו בו והודעה בכתב תינת
על%ידו לכל מי שרכש את מסמכי המכרז.
 .13.3כל מציע נדרש לצר להצעתו את התשובות ו/או ההבהרות שימסרו על%ידי הממונה ,כאמור
לעיל )א א לא היו אלה תשובות לשאלות שנשאלו על%ידו( ותשובות ,הבהרות ותיקוני
שינתנו כאמור בסעי זה יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
 .13.4רק הסברי ו/או הבהרות ו/או תשובות אשר יינתנו על%ידי הממונה בכתב וישלחו לכלל
המציעי יחייבו במסגרת המכרז.

.14

החלטות המועצה

ש ____________:חתימה _____________:ד מספר6 :

 .14.1המועצה רשאית לבטל את המכרז ו/או להחליט על הזמנת חלק מהשירות בלבד והכל בהתא
לשיקול דעתה הבלעדי .המועצה שומרת על זכותה לפרס מכרז/י חדש/י במקרה בו
החליטה על ביטול המכרז כאמור לעיל.
 .14.2המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה ע ההנחה הגבוהה ביותר או הצעה כלשהי והיא
רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לא להתחשב בהצעה ,שהיא בלתי סבירה מבחינת המחיר.
 .14.3בעת בחינת ההצעות ,המועצה רשאית להתחשב בכישורי המציע ,ניסיונו ,חוסנו הכלכלי וכל
מסמ או פרט אחר שנדרש המציע להציג ו  /או למלא עפ"י תנאי המכרז והוראותיו .כ רשאית
המועצה לדרוש מהמציע להמציא אישורי/מסמכי/המלצות וכל מסמ רלוונטי אחר.
 .14.4המועצה רשאית לפצל את השירות בי #שני מציעי שוני ,או להזמי #את ביצוע כל השירות
ממציע אחד ,והכל בהתא לשיקול דעתה הבלעדי ,ובהתחשב בהצעת המציע ,ביכולתו
ובכושרו לבצע את העבודות לשביעות רצונה של המועצה.
 .14.5הצעות שלא תוגשנה במועד לא תתקבלנה.
 .14.6מבלי לגרוע מ האמור דלעיל ,המועצה תהא רשאית לפצל את הזמנת השירות נשוא המכרז בי
מספר זוכי ,כ שייבחר זוכה אחד להתקנת המזגני כמפורט במפרט א' )המהווה נספח יא'
למסמכי המכרז( וזוכה שני למת שירות תחזוקת המזגני ,כמפורט במפרט ב' )המהווה נספח
יב' למסמכי המכרז (.
 .14.7בוטל המכרז או הוקט היקפו או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו ,מכל סיבה שהיא ,לא תהא
למציעי ו/או לזוכה כל תביעה ו/או זכות תביעה בגי פיצוי ו/או שיפוי א א יגר לה נזק
כתוצאה מהאמור ,והמציעי ו/או הזוכה לא יהיו זכאי לפיצוי מכל מי וסוג ולא יער כל
שינוי במחיר השירות שירכשו מה.

 14.8על המציע לית הנחה על המחירוני המצורפי מסמכי יא ו ו – יב  .לכל מחירו
תינת הנחה אחרת אחידה.
מסמכי
 .15כל מציע יצר להצעתו ,בנוס למסמכי הכלולי בחוברת המכרז:
 .15.1תעודת עוסק מורשה מאת שלטונות מע"מ ואישור מרואה חשבו מוסמ או מפקיד השומה כי
הינו מנהל ספרי כחוק )מקור/העתק מאושר למקור מאומת ע"י עו"ד/רו"ח(.
 .15.2אישור על ניכוי מס במקור מטע פקיד השומה )מקור/העתק מאושר למקור מאומת ע"י
עו"ד/רו"ח(.
 .15.3האישורי הנדרשי לפי חוק העסקאות גופי ציבוריי )אכיפת ניהול חשבונות ותשלו חובות
מס( ,התשל"ו .1976 %
 .15.4א המציע הוא תאגיד ובתנאי שהדי מאפשר לו להתאגד באותו אופ ,עליו לצר את
המסמכי הבאי:

ש ____________:חתימה _____________:ד מספר7 :

 .15.4.1אישור מעו"ד או רו"ח התאגיד על כ כי מת השירות הינה במסגרת סמכויות התאגיד,
כי התאגיד קיבל החלטה כדי להגיש הצעה עפ"י תנאי המכרז זה ,כי הצעת התאגיד
חתומה ע"י האנשי המוסמכי לחתו בש התאגיד ולחייב את התאגיד בחתימת
על מסמכי המכרז וכי ההשתתפות במכרז וכ מת השירות נשוא המכרז הינ בהתא
למסמכי ההתאגדות.
 15.4.2שמות מנהלי התאגיד.
 .15.4.3שמות האנשי המוסמכי לחתו בש התאגיד ושחתימת מחייבת את התאגיד.
 .15.4.5כתובת משרדו הרשו של התאגיד.
 .15.5א המציע הינו שותפות ,ובתנאי שהדי מאפשר לו להתאגד באותו אופ ,עליו לצר אישור
עו"ד /רו"ח השותפות בדבר זכויות החתימה בש השותפות וקבלת החלטה כדי של השותפות
בעניי הגשת ההצעה והשתתפות במכרז.
 .15.6אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות ,לפי חוק עסקאות גופי ציבוריי ,תשל"ו,1976%
בנוסח מסמ ז' למכרז.
 .15.7תצהיר חתו ,מאומת על%ידי עור%די ,על עמידת המציע בתנאי חוק עסקאות גופי ציבוריי,
התשל"ו –  ,1976בנוסח מסמ ח' למסמכי המכרז.
 .15.8מסמכי המעידי כי המציע נת שירות כאמור בסעי  (1)5לעיל ,ושתי המלצות בגי מת
השירות משתי רשויות שונות.
היק +הזמנת השירות
 .16יובהר ,כי המועצה שומרת לעצמה את הזכות להזמי שירות התקנת מזגני ו/או תחזוקת מזגני ,בכל
היק שהוא ,או לא להזמינ בכלל ,והיא אינה מתחייבת לכמות הנקובה לעיל או לכמות מינימלית
כלשהי .למציעי לא תהיה כל טענה במידה והיק הזמנת השירות בפועל.

מסמכי המכרז
 .17מסמכי המכרז הינ רכוש המועצה וקניינה הבלעדי ,וה נמסרי למציעי למטרת הגשת הצעות
להזמנה להציע הצעות ,ולא לשו מטרה אחרת .מקבל מסמכי המכרז לא יעתיק אות ולא ישתמש
בה אלא למטרת הגשת הצעתו ,ויחזיר למועצה לא יאוחר מאשר המועד האחרו להגשת ההצעות –
וזאת בי שהגיש הצעה להזמנה הציע הצעות ,ובי א לאו.
סיור מציעי והגשת ההצעות
 .18מפגש מציעי יתקיי ביו __ _10.10.2018בשעה  09:00 :במשרדי המועצה מרכז מסחרי  ,1תל שבע
השתתפות בסיור היא חובה ומהווה תנאי להשתתפות במכרז .מציע אשר לא ישתת בסיור ,הצעתו
תיפסל) .איש קשר ריאתה סאל .(08%6293913/15

אופ #ומועד הגשת ההצעות
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 .19מובהר ,כי אחוז ההנחה אשר יוצע על%ידי המציע )להל" :התמורה"( כולל את כל ההוצאות בי
המיוחדות ובי הרגילות מכל מי וסוג שהוא הכרוכות במת השירות על פי תנאי המכרז וכי לתמורה לא
תתוס תוספת מכל סוג שהוא לרבות תשלומי מע"מ ,הפרשי הצמדה למדד .מבלי לגרוע מכלליות
האמור לעיל ,תשלו מע"מ בשיעורו על%פי די ,כמו ג נשיאה בכל ההיטלי הממשלתיי ,מכס ,בלו,
מס קניה וכיו"ב ייחשבו ככלולי במחירי ההצעה.
 .20ההצעה תוגש א ורק על גבי הטפסי המצורפי למסמכי ההצעה להציע הצעות .על המציע למלא
הצעתו כמפורט דלעיל ולחתו בחתימה מלאה על גבי טופס ההצעה )מסמ ג( וההסכ )מסמ ד'( ,בשני
העתקי וכ לסמ בראשי תיבות של חתימתו כל ד של מסמכי המכרז .הערה שתרש בגו מסמכי
המכרז עלולה להביא לפסילת ההצעה.
 .21אסור למציע למחוק ,לשנות או לתק את מסמכי המכרז .המועצה תהא רשאית לראות בכל
מחיקה/תיקו/שינוי כאמור ,משו הסתייגות המציע מתנאי המכרז/ההסכ ולפסול את הצעתו.
 .22את ההצעה )בשני עותקי( ,בצרו כל מסמכי המכרז הנדרשי חתומי כמפורט במסמכי המכרז ,יש
להכניס למעטפה סגורה ,עליה מצוי – "מכרז מס'  , "30 /2018ולשלשל ידנית לתיבת המכרזי בחדר
ישיבות בבני המועצה ,במרכז מסחרי  1תל שבע  ,עד ליו בשעה  .22.10.2018בשעה ,12:00הצעות
שלא תוגשנה במועד לא תתקבלנה.
 .23אי לשלוח הצעות בכל דר אשר איננה מסירה ידנית כאמור דלעיל.
 .24לא תתקבל ולא תידו הצעה שנתקבלה לאחר המועד כאמור בסעי זה.
 .25כל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה על כל פרטיה ,מרכיביה ,נספחיה וצורפותיה למש  90יו מהמועד
הקבוע להגשת ההצעות .המועצה תהיה רשאית לדרוש מהמציע להאריכה לתקופה של  90ימי
קלנדריי נוספי.
 .26אופ בחירת הזוכה:
בחינת ההצעות במכרז תיעשה בשני שלבי כמפורט להל:
שלב א :בדיקת שלמות הצעת המציע ועמידתו של המציע בתנאי הס.
שלב ב :הנחת המציע למת שירות אחזקת מזגני.
 26.1ככלל ,בכפו לזכויות המועצה על פי די ולאמור במכרז זה ,הצעת המחיר הזולה תוכרז
כזוכה במכרז.
 26.2אי השלמת מקו הטעו מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל
הסתייגות ביחס אליה ,בי על ידי שינוי או תוספת בגו המסמכי ובי בכתב לוואי או בכל
דר אחרת ,עלולי לגרו לפסילת ההצעה ו/או להשלמתה ע"י ועדת המכרזי ו/או לכל
תוצאה או פעולה אחרת ,כפי שייקבע ע"י ועדת המכרזי.
 26.3אי הגשת מסמ או מסמכי ,אשר יש להגיש לפי דרישות מכרז זה ,עלול לגרו לפסילת
ההצעה או לדרישה להשלמת ו/או לכל תוצאה או פעולה אחרת ,כפי שייקבע ע"י ועדת
המכרזי.
 26.4למרות כל האמור לעיל ,ועדת המכרזי אינה מתחייבת לקבוע כל הצעה שהיא כזוכה ,כ
רשאית ועדת המכרזי להתנות את הזכייה בתנאי ,ללא חובת הנמקה.
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 26.5מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,תהא ועדת המכרזי רשאית שלא לדו בהצעת משתת
או לפסלה א יש לה יסוד סביר לחשוש שפעל בחוסר תו לב ו/או שלא בדר המקובלת
בהליכי מכרז ,או שכוונתו הייתה להולי שולל את הוועדה על ידי שגיאות שנעשו במתכוו
או על ידי תכסיסי בלתי הוגני ,או שהצעתו מבוססת על הבנה מוטעית של נושא המכרז או
על הנחות בלתי נכונות או א המחירי שצוינו בהצעה אינ סבירי
 26.6ועדת המכרזי )או מי מטעמה( רשאית ,על פי שיקול דעתה ,לדו ע המשתתפי בפרטי
הצעת ,לדרוש מהמשתתפי פרטי נוספי ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא
ג לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחו את המשתת והצעתו במסגרת שיקוליה כאמור,
לרבות מאזני ,דו"חות ,מע"מ ודו"חות ניכויי וכיו'.
 26.7ועדת המכרזי תהא רשאית להביא בחשבו שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו,
ניסיונו ,כישוריו ,יכולתו הפיננסית של המציע ,ואת ניסיונה של המועצה ושל רשויות
מקומיות וגופי אחרי ע המציע בעבר .לצור כ ,תהא רשאית המועצה לבקש ולקבל
מהמציעי כל אסמכתא ומסמ הנוגעי לדבר והמציעי מתחייבי לשת פעולה ע
המועצה ,ככל שיידרש
___________________
טומא #אבו רקיק
ראש המועצה
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מסמ ג'
מועצה מקומית תל שבע

מכרז מס' 30 /2018
להתקנה ותחזוקת מזגני במוסדות חינו ומבני ציבור
לכבוד
מועצה מקומית תל שבע
א.ג.נ,.

הנדו :#הצעת המציע
.1

אני הח"מ מצהיר כי קראתי בעיו את כל מסמכי המכרז ,והנני מגיש בזאת הצעתי להתקנה
ותחזוקת מזגני במוסדות חינו ומבני ציבור בתחו המועצה )להל" :השירות"( כמפורט במסמכי
המכרז  .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,כולל השירות:

.2

הנני מצהיר ,כי קראתי והבנתי את כל פרטי המכרז  ,כי מובני לי כל מסמכי המכרז ותנאיו ,תנאי
מת השירות ומהות ,סוג המזגני המוזמני ,וכ כל גור אחר המשפיע על מת השירות ו/או
התמורה בעבור מת השירות ,וכי רק לאחר הבנת פרטי אלה וכל יתר האמור במסמכי המכרז
קבעתי את המחיר המוצע על%ידי לעיל.

.3

אני מקבל על עצמי את כל ההתחייבויות למת השירות בהתא ובכפו לכל התנאי המחייבי ,ללא
כל הסתייגות.

.4

הנני מצהיר ומתחייב לבצע את מת השירות באופ בטיחותי ,לשמירת רווחת שלומ ובריאות של
עובדי המועצה ,תלמידי בית הספר ,וכל אד ו/או גו שהוא ,ולקיי את כל הוראות ונהלי הבטיחות
הנדרשי לש כ.

.5

א אבחר כזוכה במכרז הנני מתחייב לבצע את הפעולות הבאות בתו  7ימי קלנדרי מיו קבלת
ההודעה על זכייתי:
לחתו על החוזה ,על כל נספחיו ,ולהחזירו למועצה כשהוא חתו.

.5.1
.5.2

למסור למועצה ערבות בנקאית חתומה להבטחת מת השירות ו/או קיו התחייבויותיי נשוא
המכרז  15,000 ,ש"ח )חמישה עשר אל חדשי( ,בנוסח המסמ המצור כמסמ ה'2
למסמכי מכרז  .על הערבות להיות צמודה למדד המחירי לצרכ המפורס על ידי הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה ,כשמדד הבסיס הינו המדד האחרו הידוע במועד החתימה על החוזה.

.5.3

להמציא למועצה אישור על קיו ביטוחי בנוסח מסמ ט' למסמכי המכרז  .כמו כ ,הנני
מתחייב למלא את כל פרטי סוכ הביטוח ,במקומות המסומני לכ ,במסמ ט'.

.5.4

להמציא לכ אישור משטרה ביחס אלי וביחס לעובדי אשר יועסקו בביצוע העבודות במוסדות
הציבור ,בהתא להוראות החוק למניעת העסקת עברייני מי במוסדות מסוימי ,התשס"א%
.2001

.6

הנני מצהיר ,כי אני בעל יכולת כספית ,כושר מקצועי ,ידע ,ניסיו והכישורי הדרושי לית את
השירות נשוא המכרז בהתא לכל מסמכי המכרז .

.7

ידוע לי שא לא אבצע את הפעולות המנויות בסעי  6דלעיל ,כול או מקצת ,אאבד את זכותי למת
השירות והמועצה תהא רשאית להתקשר ע ספק אחר לש מת השירות נשוא הצעתי ,או לדרוש
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ממני כל סעד אחר עקב הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי ע הגשת הצעתי למכרז להציע
הצעות.
.8

הנני מצהיר ,כי המחירי המוצעי על ידי עבור מת השירות נשוא המכרז ,כהגדרתו במסמכי
המכרז ,ה כמפורט בהצעתי וכוללי את כל ההוצאות ,בי מיוחדות ובי כלליות ,מכל מי וסוג
שהוא ,הכרוכות במת השירות על פי תנאי המכרז  ,בשלמות ומהווי כיסוי מלא לכל התחייבויותיי
נשוא החוזה ,לרבות כוח אד ,התקנה ותחזוקה , ,שינוע באמצעות מנו ,תשלו מע"מ וכל תשלו
ו/או הוצאה אחרת הדרושי למת השירות נשוא המכרז בשלמות.

.9

הנני מצהיר ,כי ידועות לי הוראות חוק עבודת נוער ,תשי"ג  ,1953 %המצורפות כמסמ ו' למסמכי
המכרז  ,וידוע לי א אפר הוראה מהוראות אלו ,אחשב כמי שהפר את ההסכ ע המועצה.

.10

א אזכה במכרז ,הנני מתחייב לית את השירות נשוא המכרז  ,בהתא לכל המסמכי המצורפי
לו ,התנאי המפורטי בו ,והמפרטי ,לפי המחירי שרשמתי בהצעתי לשביעות רצו המועצה ו/או
הממונה מטעמה ,ועל פי הוראות ההסכ.

.11

ידוע לי ,כי המועצה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא וכי היא רשאית לבטל את המכרז  ,לפי
צרכיה ,או לדחות את תחילת ביצוע מת השירות.

.12

ידוע ומוסכ עלי כדלקמ:
.12.1

במידה ואזכה במכרז  ,ההתקשרות עימי וכ היקפה מותני בקיומו של תקציב מאושר
ובקבלת כל האישורי התקציביי הנדרשי לצור מת השירות ,לרבות הזמנת עבודה
מסודרת למת השירות.

.12.2

בכל מקרה ,התקנת המזגני תהי א בתו  60ימי מיו קבלת צו התחלת.

.12.3

כי המזגני יותקנו בגגות מוסדות חינו ובניני ציבור וכי יש ברשותי את כל הכלי ,האמצעי
וכלי הרכב הנדרשי לצור כ לרבות מנו להרמת המזגני לגגות המבני.

.12.4

ידוע לי כי לצור ביצוע עבודות התקנת חדשי ,דרוש מנו להרמת המזגני מגגות של מבני
הציבור והחינו הנישא לגובה מינימלי של שתי קומות וכי עלות זו שוקללה בהצעתי.

.12.5

כי המועצה אינה מתחייבת להזמי כמות מסוימת של השירות )התקנה ו/או תחזוקה(.

.12.6

ידוע לי ,כי מת השירות כולל הובלת המזג ממחסני אג התפעול למקו שיקבע ע"י המועצה
ו/או מי מטעמה עליו יורה המנהל , ,התקנת מזג חדש ותחזוקתו.

.12.7

ידוע ומוסכ עלי ,כי לא אכנס למוסד החינוכי ו/או למבני הציבור בטר תיאו מראש ע
מנהליו באשר למועד הכניסה וביצוע העבודה.

.12.8

ידוע לי ,כי התקנת המזגני תעשה על ידי בהתא לתשתית החשמל הקיימת .כמו כ ,אני
מתחייב לא לבצע שו שינוי במערכת החשמל והניקוז הקיימת ,לא לשנות את המבנה בו
מותק המזג בכל אופ ,במישרי ובעקיפי ולא לגרו לא לכל נזק.

.12.9

ידוע לי ,כי למועצה אופציה חד צדדית להארי את תוקפו של החוזה למש שתי תקופות
נוספות של  12חודש כל אחת ,שנה או חלקה כל פע ,הכל כמפורט בהוראות ההסכ ותנאיו.

 .12.10כי במקרה בו הוקט היקפה של המכרז או הוגדל היקפו ,או נדחה ביצועו ,כולו או חלקו ,מכל
סיבה שהיא ,לרבות האמור בסעיפי קטני  1ו 2%דלעיל ,הנני מתחייב לספק את המזגני
בהתא למחירי הנקובי בהצעתי.

ש ____________:חתימה _____________:ד מספר12 :

 .12.11כי בתו תקופת ההסכ ,על פי דרישות המכרז ומסמכיו ,לשביעות רצונה של המועצה ,תוחזר
לי הערבות להבטחת ביצוע החוזה.
.1

להל הפרטי הנדרשי ,בהתייחס לניסיו הנדרש .משנת _____ עד שנת _______]נא להשלי את
השנה[:
 .1ש הרשות המזמינה................................................................................. :
 .2כתובת הרשות המזמינה............................................................................ :
 .3טלפו הרשות המזמינה............................................................................. :
 .4מהות השירות......................................................................................... :
 .5מס' העובדי שהועסקו..... ....................................................................... :
 .6מס' המזגני שהותקנו..............................................................................:
 .7מש זמ ההתקשרות............................................................................... :
 .8מספר הקריאות לחודש............................................................................ :
 .9ההיק הכספי של ההתקשרות................................................................... :
 .10זמ ממוצע ממועד הקריאה ועד לתיקו המזג...............................................:

*הערה – בכל מקו הרשו מעלה "הרשות המזמינה" ,יראו כאילו רשו רשות מקומית ו/או
התאגיד העירוני ו/או המשרד הממשלתי.
פרק א'
התקנת מזגני במוסדות ומבני ציבור בעירייה
.13

)א( הצעתי הינה _למת #הנחה בשיעור של _____________________על כתב הכמויות
)מסמ יא'(.

פרק ב'
תחזוקת מזגני
)ב( הצעתי הינה _למת #הנחה בשיעור של _____________________על כתב הכמויות
כמפורט במסמכי המכרז )מסמ יב'(.
 .14הצעתי זו תהיה בתוק ותחייב אותי במש תקופה של  90יו מהמועד הקובע להגשת הצעות.
ש המציע___________________ :
תיאורו )אד ,חברה ,שותפות או אחר( נא לפרט__________________________________ :
ת.ז /.ח.פ____________:.

____________

כתובת_________________________________________ :
טלפו____________________________________ :
תארי ____________ :חתימה____________ :

ש ____________:חתימה _____________:ד מספר13 :

מסמ ד'
מועצה מקומית תל שבע
מכרז מס' 30/ 2018

להתקנה ותחזוקת מזגני במוסדות חינו ומבני ציבור
הסכ
שנער ונחת בתל שבע ביו ____ לחודש ____ שנת 2018
מועצה מקומית תל שבע

בי:

מרכז מסחרי  ,1תל שבע
)להל " %המועצה"(
לבי:

מצד אחד

________________
ח.פ _____________
מרחוב ___________
_________________
מצד שני

)להל" :נות השירות"(
והואיל

והמועצה פרסמה מכרז מס'  30 /2018להתקנה ותחזוקת מזגני במוסדות חינו ומבני
ציבור ונות השירות זכה במכרז להתקנת מזגני  /תחזוקת מזגני  /שניה )מחק את
המיותר( וביקש לקבל על עצמו מת השירות כמפורט ומוסכ בהסכ זה;

והואיל

ונות השירות בעל הידע ,הניסיו ,המימו והמומחיות לית את השירות המפורט בהסכ
זה ובמסמכי המכרז להציע הצעות ;

והואיל

וברצו הצדדי לקבוע ביניה את זכויותיה וחובותיה ההדדיות בנוגע למת השירות;
אשר על כ #הוסכ ,הותנה והוצהר בי #הצדדי כלהל:#

המבוא:
המבוא לחוזה זה וכל יתר מסמכיו מהווי חלק בלתי נפרד ממנו.
 .1הגדרות
בחוזה זה ובכל המסמכי המהווי חלק מהחוזה יהיו למונחי להל ,ההגדרות בציד )אלא א
כוונה אחרת משתמעת מגופו של עניי(:

ש ____________:חתימה _____________:ד מספר14 :

"גזבר העיריה"  %לרבות כל מי שיבוא בשמו או מטעמה.
מועצה מקומית תל שבע .
"המועצה" %
"מת #השירות"  %התקנת מזגני חדשי והובלת למיקו שיקבע על ידי המועצה ו/או על ידי
המנהל ו/או מת שירות לתחזוקת המזגני ,לרבות תחזוקה מונעת כל זאת ,בהתא להחלטת ועדת
התקשרויות.
מזגני שרכשה המועצה.
"המזגני" )
מנהל אג התפעול בעירייה או מי שהוסמ על ידו לשמש מנהל לצור חוזה זה.
"המנהל" %
"נות #השירות"  %לרבות נציגיו של נות השירות ומורשיו המוסמכי ,וכ כל מי שפועל בשמו
ומטעמו למת השירות.
 .2נושא ההתקשרות
המועצה מזמינה בזה מאת נות השירות את השירות המפורט בהסכ זה להל ,בהתא לתנאי
ההסכ ובכפו למילוי ולקיו הוראותיו .נות השירות מתחייב לית את השירות לשביעת רצו
המועצה.
מובהר ומוסכ בי #הצדדי כי נות #השירות לא יבצע את השירות אלא לאחר קבלת הזמנת עבודה
חתומה בידי מורשה החתימה של המועצה בה יפורט ההיק +הכספי של השירות הנדרש התקנה
ו/או שירותי אחזקה.
ככל שנות #השירות יבצע עבודות בניגוד לאמור לעיל הרי שנות #השירות מצהיר ומסכי כי ידוע לו
שאי #בחתימת הסכ זה כדי לחייב את המועצה לתשלו כשלהו ככל שלא קיבל הזמנת עבודה
כאמור לעיל והמועצה תהא פטורה מתשלו כלשהו.
הזמנות עבודה יוצאו מעת לעת בהתא לצרכי המועצה ותקציבה ,וה בלבד יחייבוה בכפו+
להוראות הסכ זה.
 .3מת #השירות
בכפו לאמור בהסכ זה ובנספחי המכרז  ,מתחייב נות השירות לבצע את העבודה לשביעות רצונה
של המועצה .מבלי לגרוע מהאמור בכל מקו אחר בהסכ זה ו/או במכרז על מסמכיו ,השירות יכלול
את המפורט לעיל ולהל:
פרק א' – התקנת המזגני
מבלי לגרוע בתיאור השירות כמפורט במסמ יא' ,השירות כולל:
א.

הובלה והתקנת המזג החדש על גגות מבנה ציבור ו/או מוסדות חינו ו/או כל מקו אחר עליו
תורה המועצה.

ב.

בגי כל נזק שיגרו נות השירות במישרי ו/או בעקיפי לתשתית ו/או מערכת החשמל ו/או
הניקוז במוסד החינו ו/או מוסד הציבור ו/או למבנה ,תהא המועצה רשאית לחייב את נות
השירות בקנס כספי בס של  / 1,000ו/או לנכותו מס התמורה לו הוא זכאי .יובהר ,כי אי
באמור בסעי זה כדי לגרוע מאחריות הקבל לתק את הנזק ו/או הקלקול ,כמפורט בהוראות
סעי  10להל.
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פרק ב' – תחזוקת המזגני
מבלי לגרוע בתיאור השירות כמפורט במסמ יב' ,השירות כולל:
א .נות השירות מתחייב בזה לבצע את כל עבודות השירות והתחזוקה למזגני ,לרבות תיקו
קלקולי ,תקלות תו  24שעות מרגע קבלת הקריאה למוקד קריאות של נות השירות,
המוסכ על שני הצדדי .בגי כל שעת איחור מרגע הקריאה ,רשאית המועצה לחייב את נות
השיעור בקנס כספי בס של  / 250ו/או לקזז מס התמורה לה הוא זכאי.
ב.

נות השירות מתחייב בזה לבצע עבודות אחזקה מונעת.

ג.

במסגרת שרותי האחזקה יערו נות השירות בדיקות תקופתיות שיערכו מדי ארבעה חודשי,
וכ בדיקות נוספות שיתבצעו על פי דרישת המנהל ,במסגרת ינת הטיפול כמפורט במסמ יב'
תחת "אחזקה מונעת למזגני".

ד.

בתו כל טיפול תחזוקה מונע ,מתחייב נות השירות להעביר למועצה ו/או למנהל דו"ח מפורט
הכולל תיעוד של כל הטיפולי ,עבודות האחזקה ,הבדיקות ,השירות ,התיקוני אשר בוצעו
למזג עד לאותו טיפול וכ דו"ח המפרט את כל החלקי אשר סופקו ו/או שופצו ו/או תוקנו
)להל ובהתאמה" :תקופה"" ,דוחות טיפול מונע"( .הפרה של סעי זה תהווה הפרה יסודית של
החוזה.

ה .מובהר ומוסכ בזאת ,כי כל הציוד הדרוש לצור מת השירות יסופק על%ידי נות השירות ויהיו
באחריותו .למע הסר ספק ,מובהר כי נות השירות בלבד ישא בעצמו בכל נזק ו/או תקלה ו/או
קלקול שיגר ,ככל שיגר לציודו.
ו.

השירות יבוצע באופ אשר לא יגרו למטרד ,הפרעה או נזק מכל מי וסוג שהוא לצד ג' כלשהו,
בי באופ ישיר ובי באופ עקי.

ז.

השירות יבוצע בהתא לחוזה ,באורח מקצועי נכו ,לשביעות רצונו המלאה של המנהל
ובהתא לכל די.

החלפת חלקי
א.

.4

סבר נות השירות כי יש צור בהחלפת חלקי שלא נית לתקנ או לשפצ ו/או חלקי מתכלי
במערכת ,יודיע על כ מיד למנהל .החלי ו/או שיפ 5ו/או רכש נות השירות חלק ו/או חל ו/או
רכיב ,מבלי לקבל לש כ את הסכמתו המוקדמת בכתב של המנהל ,יחולו העלויות בגי כ על
נות השירות בלבד ולנות השירות לא תהיה כל טענה בגי כ.

הצהרת נות #השירות
א.

נות השירות מצהיר ,כי עיי ובדק לפני הגשת הצעתו את כל מסמכי המכרז והצעתו מהווה
תמורה מלאה למת השירות ומילוי כל התחייבויותיו לרבות כוח אד ,אספקת המזגני,
מסירתה של תעודת משלוח חתומה לחתימת המנהל ,מת אחריות לתקופה בת שנה ממועד
אספקת המזג בפועל למועצה וכל דבר אחר הדרוש למת השירות נשוא המכרז בשלמות.

ב.

נות השירות מצהיר בזאת ,כי הוא בעל היכולת הכספית והמיומנות לביצוע התחייבויותיו נשוא
הסכ זה והוא מתחייב לבצע ברמה גבוהה תו עמידה במועדי שנקבעו.
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ג.

נות השירות מצהיר ומתחייב בזאת ,כי הוא עוסק מורשה לצור מע"מ ומנהל ספרי כחוק וכי
ברשותו כל האישורי הנדרשי עפ"י כל די לביצוע התחייבויותיו עפ"י ההסכ וכי העסקת
העובדי מטעמו מתנהלת על פי כל די.

תקופת ההסכ
.5

תקופת ההסכ הינה ל –  12חודשי מיו חתימת הסכ זה .ידוע לי כי למועצה אופציה חד צדדית
להארי את תוקפו של החוזה למש שתי תקופות נוספות של  12חודש כל אחת ,שנה או חלקה ,ולא
תהיה לי כל התנגדות ו/או דרישה נוספת בקשר לכ.

.6

.7

התחייבות לביצוע
.1

נות השירות מצהיר ,כי הוא מכיר את מהות מת השירות ,כי הוא בעל ידע ,ניסיו והכשרה
מקצועית לביצוע התחייבויותיו המפורטות בהסכ ,וכי הוא יפעל במלוא כושרו ומרצו לצור
מת השירות על פי הסכ זה.

.2

נות השירות מצהיר ,כי יית את השירות בתיאו ע המנהל ובמועדי הקבועי בהסכ זה.

.3

נות השירות מצהיר ,כי יהא אחראי על חשבונו לית את השירות בתנאי בטיחות ראויי ,עפ"י
פקודת הבטיחות בעבודה ,ישיג את כל האישורי והרישיונות הנדרשי למת השירות לפי
הוראות כל די ,תקני והנחיות מטע הרשויות המוסמכות.

.4

נות השירות מצהיר ומתחייב בזאת ,כי הוא ו/או כל אחד מעובדיו ו/או כל אחד מקבלני המשנה
שלו ו/או עובדיה ,אשר יועסק בפועל בביצוע העבודות ו/או מת השירות ,הינו בעל "אישור
משטרה" עדכני בהתא להוראותיו של החוק למניעת העסקת עברייני מי במוסדות מסוימי,
התשס"א .2001%נות השירות יידרש להעביר אישור כאמור במסגרת תהלי אישור קבלני
המשנה ו/או עובדיו על ידי המועצה ,כאמור להל.

התמורה
מובהר ומוסכ בי הצדדי כיהמועצה תשל לקבל א ורק בגי עבודות שבוצעו בהתא להזמנות
עבודה מאושרות וחתומות כדי על ידי מורשה החתימה של המועצה.
בגי עבודות שבוצעו ללא הזמנת עבודה חתומה כדי הרי שלא ישול בגינ תשלו כלשהו.
.1

התמורה עבור מת השירות לפי פרק א' תחושב על%פי כמות המזגני אשר הותקנו בפועל
במוסדות המועצה ,לפי דרישתה ,בהתא להנחה שננקב על%ידי נות השירות בהצעתו על נספח
המפורט בנספח יא'.
סכו זה כולל את כל העלויות הכרוכות בהתקנת המזג ,וכולל את עלויות הובלתו של כל מזג
למקו אשר נקבע על ידי המועצה ,לרבות שימוש במנו ,מסירת תעודת משלוח חתומה
לחתימת המנהל ,כמפורט לעיל ולמסמ יא' למסמכי המכרז  ,המהווה חלק בלתי נפרד מהסכ
זה.

.2

התמורה עבור מת השירות לפי פרק ב' מורכבת מתשלו בגי כל עבודת תחזוקה ו/או תחזוקה
מונעת שהוזמנה ובוצעה בפועל ,ביחס לכל מזג עליו תורה המועצה ,בהתא למחיר שננקב על%
ידי נות השירות בהצעתו במסמ יב' למסמכי המכרז  ,המהווה חלק בלתי נפרד מהסכ זה.

ש ____________:חתימה _____________:ד מספר17 :

.3

על א האמור לעיל ,יתווס לתמורה מע"מ בשיעורו עפ"י די.

.4

מובהר ,כי התמורה הינה קבועה בלא קשר למקו בו יידרש נות השירות להתקי ,להוביל,
לפנות ,למידת הדחיפות במת השירות וכיו"ב.
כ מובהר ומוצהר ,כי נות השירות לא יהיה זכאי לכל תוספת בגי הפרשי הצמדה למדד ,מכל
מי וסוג שהוא.

.5

עוד מובהר במפורש ,כי כל מס ,היטל או תשלו חובה ,מכל סוג שהוא ,החלי או אשר יחולו
בעתיד על ביצוע השירות עפ"י חוזה זה ,יחולו על נות השירות וישולמו על ידו .המועצה תנכה
מהסכומי המגיעי לנות השירות כל סכו שעליה לנכות לפי כל די ,ובכלל זאת מיסי,
היטלי ותשלומי חובה ,והעברת לזכאי תהווה תשלו לנות השירות.

.6

עוד מוסכ ,כי המועצה תהא רשאית לנכות מכל תשלו המגיע לנות השירות את כל
הסכומי ,הקנסות וההורדות אשר יחולו עליו עקב אי ביצוע בשלמות של כל הנדרש ממנו
במסגרת חוזה זה.

.7

.8

כ מובהר ,כי תשלו התמורה והיקפה מותנה במת השירות בפועל על פי הזמנות מאושרות
כדי וכ בקבלת אישור המנהל להזמנות אלו.

הגשת חשבונות ואופ #החישוב
.1

בתו התקנת המזגני יגיש הזוכה חשבונית מס ביחס למזגני שהותקנו ואושרו ע"י מנהל
המוסד שבו הותקנו .לגבי תחזוקה  ,בי הימי  1-10לחודש ,יגיש נות השירות למועצה
חשבונית מס "מקור" ביחס לשירות תחזוקת המזגני שנית .החשבונית תיער ,בהתא
להצעת נות השירות בכפו לחוזה ו/או הזמנות תקציביות מאושרות כדי )להל" :חשבונית"(.

.2

בחשבונית יפורט כל השירות שנית בפועל במהל חודש מת השירות.

.3

המנהל יבדוק את החשבונית שתוגש על ידי נות השירות ויאשרה בחתימתו ,בחלקה או
במלואה ,לאחר בדיקת נכונות הפרטי המופיעי בה ,שלמות וכיו"ב ,בהתא לשיקול דעתו
הבלעדי .מובהר בזאת ,כי במקרה בו הפרטי המופיעי בחשבונית אינ נכוני ו/או מלאי
ו/או מדויקי ,במלוא או בחלק ,רשאי המנהל שלא לאשר ולהורות לספק לבצע השלמות
או החלפות הנדרשות לפי שיקול דעתו הבלעדי ,ונות השירות מתחייב לעשות כ באופ ובמועד
אשר יידרש ע"י המנהל.

.4

החשבונית ו/או חלק ממנה ישולמו על ידי המועצה בתנאי תשלו שוט ) +60חודש שוט =
חודש קבלת החשבונית( ,ובתנאי שהחשבונית הועברה על ידי נות השירות למנהל עד ה 10 %לכל
חודש של החודש השוט.

.5

חשבונית שלא תתקבל במועד המפורט לעיל אצל המנהל ו/או אצל גזבר המועצה תועבר לטיפול
לתשלו בחודש שלאחר מכ.

.6

חשבונית לא מאושרת תעוכב ,עד לבירור סופי ואישורה ע"י המנהל והגזברות ללא כל חבות
נוספת מצד המועצה.

ש ____________:חתימה _____________:ד מספר18 :

.9

.10

.7

כל מס ,היטל או תשלו חוב ,מכל סוג ,החלי או אשר יחולו בעתיד על השירות ו/או נתינתו
נשוא חוזה זה ,יחולו על נות השירות וישולמו על ידו .המנהל ינכה מהסכומי שיגיעו לספק כל
סכו שעליו לנכות לפי כל די ,ובכלל זאת מיסי ,היטלי ותשלומי חובה ,אלא א ימציא נות
השירות למנהל לפי תשלומו של כל תשלו כנ"ל הוראות בכתב של פקיד השומה על הקטנת
שיעור הניכוי כאמור ,והעברת של הסכומי לזכאי תהווה תשלו לספק.

.8

נות השירות מצהיר ,כי התמורה כפי שננקבה על ידו בהצעתו ,כוללת את כל ההוצאות ,בי
מיוחדות ובי כלליות ,מכל מי וסוג שהוא ,הכרוכות במת השירות על פי תנאי המכרז בשלמות
ומהווה כיסוי מלא לכל התחייבויותיו נשוא החוזה ,לרבות כוח אד ,אספקת המזגני עצמ,
שימוש בחומרי עזר ,תשלו מע"מ וכל דבר אחר הדרוש למת השירות נשוא המכרז בשלמות.

הסבת החוזה והעברת זכויות
.1

השירות יבוצע ע"י נות השירות עצמו ו/או עובדי מטעמו.

.2

נות השירות לא יסב ולא יעביר את החוזה ,כולו או מקצתו ,או כל טובת הנאה על פיו ו/או
התחייבות על פיו לאחר במישרי או בעקיפי ,פרט א קיבל תחילה הסכמה לכ בכתב מאת
המנהל .מסירת עבודה כאמור לקבל משנה אינה פוטרת ואינה משחררת את נות השירות
מאחריות ו/או מהתחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על פי החוזה .נות השירות הינו ויהיה
אחראי לכל הפעולות שבוצעו על ידי קבל המשנה ולכל פג בעבודתו או בחומרי בה
השתמש ,ודי עבודות/חלקי עבודות שבוצעו על יד קבל משנה כאמור כאילו בוצעו על ידי הנות
השירות ,לכל דבר ועניי.

.3

נות השירות לא יהיה זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכו כל שהוא מהמועצה לפי הסכ זה
לאחר ,אלא א קיבל הסכמה לכ בכתב של גזבר המועצה.

אי קיו יחסי עובד ומעביד
.1

הנות השירות מצהיר בזאת ,כי הינו נות שירות עצמאי וכי אי בחוזה זה או בתנאי מתנאיו כדי
ליצור יחסי עובד מעביד בינו לבי המועצה.

.2

כמו כ ,מצהיר בזאת הנות השירות ,כי הוא המעביד של עובדיו וכי אי בחוזה זה כדי ליצור
יחסי עובד ומעביד בי המועצה לבי מי מעובדיו ו/או מי מטעמו.

.3

הנות השירות מתחייב לשל עבור עצמו ועבור עובדיו את תשלומי מס ההכנסה הביטוח
הלאומי וכל מס או תשלו אחר שיידרש לשל ואי הנות השירות ,עובדיו ,מורשיו ו/או
הפועלי מטעמו זכאי לקבל מ המועצה כל תשלו ו/או זכויות שה המגיעי עפ"י כל די
ו/או נוהג לעובד ממעבידו .כ מתחייב הנות השירות ,למלא בכל עת אחר הוראות כל די בקשר
להעסקת עובדי ו/או מועסקי ולהעסיק בהתא לחוקי הרלוונטיי.

.4

אי קיו חובות הנות השירות בעניי זכויות עובדי לפי חוקי העבודה ,צווי ההרחבה
וההסכמי הקיבוציי הרלוונטיי לענ והסכ ההתקשרות ,יהוו הפרה יסודית של הסכ
ההתקשרות.

.5

במידה והמועצה תתבע לשל סכו כלשהו מ נות השירות ו/או מעובדיו ,שמקור בטענת
יחסי עובד ומעביד ,מתחייב הנות השירות לשפותה בגי כל סכו כאמור והמועצה רשאית
לנכות כל סכו שתחויב בו כאמור מ התמורה המגיעה לנות השירות.

ש ____________:חתימה _____________:ד מספר19 :

.11

.12

.13

ערבות לקיו החוזה
.1

להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי החוזה ,כול או מקצת ,נות השירות ימציא למועצה ,ע
חתימת החוזה ,ערבות בנקאית ,אשר תהא בתוק למש תקופת מת השירות מכוח ההסכ
)בנוסח המצור כמסמ ה' 2המכרז ( בס  15,000ש"ח )ובמילי" :חמישה עשר אל ש"ח"(.
הערבות תהיה צמודה למדד המחירי לצרכ כשמדד הבסיס הינו המדד הידוע במועד הגשת
הצעת נות השירות למכרז  ,והמדד החדש לעניי הערבות יהא המדד הידוע בעת דרישת חילוט
הערבות .יפר נות השירות את החוזה או תנאי מתנאיו – יהיו ראש המועצה ו/או גזבר המועצה
רשאי לפי שיקול דעת המוחלט לחלט הערבות .ההוצאות הכרוכות במת הערבות יחולו על
נות השירות בלבד.

.2

הערבות תהיה חתומה כדי.

.3

הערבות תהא בלתי מותנית ותעמוד לפירעו מיידי עפ"י דרישת המועצה באמצעות ראש
המועצה ו/או גזבר המועצה.

.4

הוארכה תקופת ההסכ לתקופות נוספות ,ידאג נות השירות להארי את תוק הערבות כ
שתהא בתוק למש כל תקופת ההארכה.

.5

הוראות סעי זה ,על תתי סעיפיו ,תחולנה ג על הערבות שהינה בתוק במש תקופות
ההארכה.

אחריות
.1

נות השירות עבור פרק א' ,יעניק למועצה אחריות על עבודת התקנת המזג במהל תקופה של
 12חודשי מיו התקנת כל מזג ,וזאת ללא תמורה ובגי תקופה זו לא ייגבה ולא תשול
תשלו כלשהו בגי השירות.

.2

פגמי ,ליקויי ,וקלקולי כלשה שהתגלו תו תקופת האחריות הנ"ל ,לגבי התקנת כל מזג,
מתחייב נות השירות לתקנ ו/או להתקי מחדש ,על חשבונו ,ללא דרישת כל תמורה מהמועצה,
הכול לפי דרישת המנהל בכתב.

.3

לא ימלא נות השירות אחר הוראות הסעי דלעיל ,רשאית המועצה לקבל את השירות נשוא
חוזה זה ע"י נות שירות אחר או בכל דר אחרת ,על חשבו נות השירות.

.4

לאחר תיקו כול תקלה יישא הקבל באחריות על טיב התיקו במש  30יו .במידה וחזרה
התקלה בתו תקופה זו ,יישא נות השירות בכול ההוצאות הדרושות לתיקונה.

פגמי
נתגלה פג בעבודה ,בזמ ביצועה ,רשאי המנהל לדרוש מנות השירות שיתקנו לפי שיטה שתאושר על
ידי המנהל .א לדעת המנהל הפג אינו נית לתיקו יהיה נות השירות חייב בתשלו פיצויי
למועצה שגובה ייקבע על%ידי המנהל.

.14

אחריות ושיפוי בנזיקי#
.1

נות השירות לבדו יהיה אחראי כלפי המועצה לכל נזק גו ו/או נזק רכוש ו/או אובד ו/או הפסד
העלולי להיגר למועצה ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או לעובדי

ש ____________:חתימה _____________:ד מספר20 :

נות השירות ו/או נותני שירות משניי מטע נות השירות ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמ,
כתוצאה ממעשה ו/או מחדל ו/או טעות ו/או השמטה של נות השירות ו/או עובדיו ו/או כל מי
מטעמו ו/או לכל נזק ו/או אובד הנובע ממת השירות ו/או בקשר למוצרי שמתקי.

.15

.2

נות השירות לבדו יהיה אחראי כלפי המועצה לאבד ,נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותאור
הנמצא או שהובא על ידו ו/או על ידי מי מטעמו לצור מת השירות נשוא ההסכ .למע הסר
ספק מסירת המזגני הינה רק לאחר קבלת אישור מאת המזמינה בכתב כי המזגני סופקו
ונתקבלו באמצעותה ולשביעות רצונה המלאה.

.3

נות השירות פוטר בזאת את המועצה ואת הפועלי מטעמה מכל אחריות לגבי נזקי כאמור
ומתחייב לשפותה ו/או לפצותה ו/או את הפועלי מטעמה תו  7ימי קלנדריי על כל סכו
שתחויב לשל עקב נזקי כאמור לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד .המועצה תודיע לספק על כל
תביעה שתוגש נגדה כנ"ל ותאפשר לו להתגונ מפניה על חשבונו.

.4

המועצה רשאית לקזז מ התשלומי אשר נות השירות זכאי לה מכוח הסכ זה ו/או מכל
סיבה אחרת סכומי אשר נתבעי מהמועצה על ידי צד שלישי כלשהו בגי מעשה או מחדל
שה באחריותו של נות השירות כאמור לעיל ו/או בגי נזקי שנגרמו למועצה מחמת מעשה או
מחדל שה באחריותו של נות השירות כאמור לעיל.

ביטוח
.1

להבטחת אחריותו של נות השירות כאמור לעיל ועל פי כל די ומבלי לגרוע מהתחייבותו
וחובותיו ,מתחייב נות השירות לערו ולקיי על חשבונו במש כל תקופת ההסכ וכל עוד
קיימת אחריות שבדי כלפיו ביטוחי מתאימי להבטחת אחריות כאמור לפי שיקול דעתו,
ובלבד שלא יפחתו מהביטוחי והתנאי המפורטי בטופס האישור על קיו ביטוחי ,נספח ט'
המהווה חלק בלתי נפרד מהסכ זה )להל" :טופס האישור על קיו ביטוחי"(.

.2

נות השירות ימציא במעמד חתימת הסכ זה את טופס האישור על קיו ביטוחי חתו כדי
בידי מבטחי נות השירות המורשי בישראל על קיו ועריכת הביטוחי הנזכרי לעיל
ובאישור הביטוח .מסירת האישור חתו על%ידי מבטחי נות השירות למועצה במועדי הינה
תנאי עיקרי בהסכ זה אשר הפרתו מזכה את המועצה בתרופות בגי הפרת ההסכ .נות
השירות ישוב וימציא אישור ביטוח מיד ע תו תקופת הביטוח ,במש כל זמ חלותו של
הסכ זה ,וזאת ללא צור בקבלת דרישה כלשהי מהמועצה.

.3

עריכת הביטוחי ו/או תיקונ והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורי על קיו ביטוחי
למועצה לא יהוו אישור כלשהו מהמועצה על התאמת הביטוחי ולא יטילו עליה אחריות כלשהי
בקשר לכ ו/או לא יהא בכ כדי לצמצ את אחריותו של נות השירות על%פי הסכ זה או על%
פי כל די.

.4

ביטוח כלי רכב %נות השירות יערו או יוודא שנער ,ביטוח לכל כלי רכב המשמש במישרי או
בעקיפי למת השירות ולכל אור תקופת ההתקשרות מפני כל חבות שחובה לבטחה על פי די
לרבות ביטוח אחריות מפני נזקי גו בגבולות אחריות בלתי מוגבלי )ביטוח חובה( וכ מפני
חבות בגי נזק לרכוש הכולל כיסוי לנזקי גו אשר אינ מכוסי בביטוח חובה בסכו גבול
אחריות שלא יפחת מ / 600,000 %למע ספק מוסכ כי המונח "כלי רכב" כולל מנופי,
מלגזות ,טרקטורי ,מחפרי ,גוררי וכ כלי נעי ממונעי מכל סוג.

ש ____________:חתימה _____________:ד מספר21 :

.16

.5

"כלי רכב" וציוד מכני הנדסי כאמור ,אשר אי חובה חוקית לבטחו בביטוח חובה יער עבורו ג
ביטוח אחריות מפני נזקי גו מיוחד בגבולות אחריות שלא יפחתו מ 2,000,000%ש"ח למקרה.

.6

נות השירות לבדו אחראי על תשלו דמי הביטוחי הנ"ל וכ ישא בדמי ההשתתפויות
העצמיות הקבועות בפוליסות הביטוח.

.7

נות השירות לבדו יהיה אחראי לנזקי אשר היו מבוטחי אילולא מעשה או מחדל של נות
השירות ו/או הפועלי מטעמו ,לרבות קבלני מבצעי עבודות ,קבלני/ספקי משנה ועובדיה,
אשר יגרמו להפחתה מלאה או חלקית של תגמולי הביטוח אשר היו משולמי בגי אות נזקי.
מובהר ,כי נות השירות יהיה אחראי לנזקי בלתי מבוטחי ,לרבות נזקי שה מתחת לסכו
ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות.

.8

נות השירות מתחייב לשמור ולקיי את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונ ומבלי לפגוע
בכלליות האמור ,לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח.
ולדרישת המועצה לעשות כל פעולה כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצור

.9

הפר נות השירות את הוראות הפוליסות באופ המפקיע את זכויות המועצה ,יהיה ספק אחראי
לנזקי באופ מלא ובלעדי מבלי שתהיה לו טענה כלשהי כלפי המועצה על כל נזק כספי ו/או
אחר שיגר לו עקב זאת.

.10

על נות השירות לשאת בתשלומי המוטלי עליו כמעביד לפי חוק הביטוח הלאומי ו/או כל
חוק אחר הד בביטוח עובדי על ידי מעבידי.

הוראות בטיחות
.1

על נות השירות לפעול במילוי התחייבויותיו נשוא הסכ זה באופ בטיחותי ,לקיי את כל כללי
הבטיחות בעבודה ,ולשמור על רווחת שלומ ובריאות של עובדיו ,עובדי המועצה ,תלמידי
בית הספר ,וכל אד ו/או גו שהוא ,ולקיי את כל הוראות ונהלי הבטיחות הנדרשי לש כ.

.2

מבלי לפגוע ביתר הוראות ההסכ ,מוסכ כי נות השירות יהיה אחראי בהקשר למת השירות
נשוא הסכ זה ,לבטיחות ולשלו עובדיו ,קבלני/ספקי המשנה ועובדיה )ככל שיועסקו על%ידו
באישור המועצה( ,יתר המועסקי והפועלי לביצוע ההתחייבויות נשוא המכרז  ,וצד ג' כלשהו.

.3

נות השירות מתחייב לוודא ולנקוט בכל האמצעי הדרושי על מנת שהציוד וכלי העבודה
המצויי בשימושו לצור מת השירות ,יהיו באיכות טובה ,במצב טוב ותקי ,ללא פגמי או
ליקויי העלולי לסכ מא דהוא ,וכי ישמשו א ורק למטרה לשמה ה מיועדי.

.4

במקרה בו התרחשה תאונה ו/או מפגע אשר גר ו/או עלול היה לגרו לפגיעה בגופו ו/או
ברכושו של מא דהוא מתחייב נות השירות לדווח על המקרה באופ מיידי למנהל.

.5

במידה וימצא המנהל ,בהתא לשיקול דעתו הבלעדי ,כי נות השירות מפר התחייבות כלשהי
מהתחייבויותיו בנושא שמירה על הבטיחות ,יהיה רשאי הוא להתריע על כ בפני נות השירות.
לא תיק נות השירות את ההפרה באופ מיידי רשאית המועצה ,באמצעות המנהל ,להפסיק את
התקשרותה ע נות השירות על פי הסכ זה ,ומועד סיו ההתקשרות יהיה מועד קבלת
ההודעה.

ש ____________:חתימה _____________:ד מספר22 :

.17

סילוק יד נות #השירות/ביטול החוזה
בכל אחד מהמקרי דלהל תהא המועצה רשאית בהודעה בכתב לבטל את החוזה ,לתפוס את
מקו העבודה ,לסלק את ידו של נות השירות ממנו ולהשלי את מת השירות שלא סיפק
בעצמו ,או בכל דר אחרת ולהשתמש לש כ בכל החומרי ,הציוד ,המתקני שבמקו
העבודה:

.1

כשנות השירות פושט רגל ,או כשנית נגדו צו קבלת נכסי ,או שעושה
(1.1
סידור על נושיו או לטובת ,או במקרה של גו מאוגד כשהוא בפירוק.
כשנות השירות מסב את החוזה כולו או מקצתו לאחר או מעניק טובת
(1.2
הנאה על פיו לאחר או מעסיק נות שירות משנה בביצוע העבודה ללא הסכמת
המועצה מראש בכתב.
כשנות השירות מסתלק מביצוע החוזה.

(1.3

כשאי נות השירות מתחיל במת השירות ,או כשהוא מפסיק את
(1.4
מהל אספקתו ואינו מציית להוראה בכתב מהמנהל להתחיל או להמשי במת
השירות.
כאשר נות השירות לא עומד במועדי אשר נקבעו בהסכ או על פיו.

(1.5

כשיש בידי המועצה הוכחות להנחת דעתה ,שנות השירות או אד
(1.6
אחר בשמו של נות השירות נת או הציע לאד כלשהוא שוחד ,מענק ,דורו ,או
טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה או לכל דבר הכרו בביצוע החוזה.
נות השירות משתמש בציוד ,כלי ובחומרי מטיב ירוד למת
(1.7
השירות או לא מקיי את תנאי הבטיחות בעבודה.
.2

.18

.19

בוטל ההסכ שלא מחמת הסיבות המנויות בסעי  14.1דלעיל ,וכ לא מחמת ליקוי ו/או מחדל
של נות השירות ,יהא זכאי נות השירות לתשלו עבור חלק השירות שנית בפועל עד למועד
הודעת ביטול ולא יהא זכאי לכל פיצוי ו/או תמורה נוספת מכל מי וסוג שהוא וכ לא תהא לו
כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי המועצה בגי ביטול החוזה.

תרופות
.1

אי באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות הצדדי לכל סעד ו/או תרופה המגיעי לה עפ"י כל די
במקרה של הפרת החוזה.

.2

מבלי לפגוע באמור לעיל על הפרת הסכ זה יחולו הוראות חוק החוזי )תרופות בשל הפרת
חוזה( ,תשל"א.1970%

.3

בנוס לאמור לעיל ,תהא המועצה רשאית להתקשר ע נות שירות אחר ו/או להעסיק עובדי
מטעמה במת השירות נשוא ההסכ ,על חשבו נות השירות.

.4

התקשרה המועצה ע נות שירות אחר ו/או העסיקה עובדי מטעמה במת השירות נשוא
הסכ זה ,ישא נות השירות בהוצאות שנגרמו למועצה וישלמ תו  10ימי קלנדריי מיו
שיידרש לכ על ידי המועצה .סכו ההוצאות יקבע באופ סופי ומוחלט על ידי גזבר המועצה.

פיצויי מוסכמי

ש ____________:חתימה _____________:ד מספר23 :

.20

.1

ככל שנות השירות לא יסיי את אספקת המזגני במועד שנקבע על ידי המנהל ו/או במועד
לסיו על פי לוח הזמני הקבוע בהסכ זה ,ישל נות השירות למועצה סכו של  1,000ש"ח
כפיצויי מוסכמי וקבועי מראש ,בעד כל יו של איחור שבי המועד שנקבע למת השירות
או חלק מסוי ממנו לבי מועד הסיו למעשה.

.2

הצדדי מצהירי ,כי סכומי הפיצויי המוסכמי הנקובי בסעי זה וביתר הוראות החוזה
הינ נזק שהצדדי רואי אותו כתוצאה מסתברת של ההפרה בעת החתימה על החוזה.

.3

סכו הפיצויי המוסכמי הנקובי בחוזה יהיו צמודי למדד המחירי לצרכ ,כאשר מדד
הבסיס הינו המדד האחרו הידוע במועד חתימת החוזה.

.4

המועצה רשאית לנכות את סכו הפיצויי המוסכמי מכל סכו שיגיע לנות השירות ,בכל זמ
שהוא וכ תהא רשאית לגבותו מנות השירות בכל דר אחרת ותהא רשאית לנכות את סכו
הפיצויי האמור מהתשלומי המגיעי לנות השירות מהמועצה ו/או לגבות מהערבות
הבנקאית .כל ערבות שמסר נות השירות בקשר ע חוזה זה ו/או אחר תשמש בי היתר לכיסוי
סכומי כאמור.

.5

תשלו הפיצויי לא ישחרר את

.6

נות השירות מהתחייבויותיו עפ"י חוזה זה ואי בו כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד אחר העומדי
לרשות המועצה עפ"י חוזה זה ובהתא לכל די.

קיזוז
המועצה תהא רשאית לקזז מהסכומי המגיעי ממנה לנות השירות בי עפ"י הסכ זה ובי ממקור
אחר ,את חובותיו של נות השירות למועצה ,בגי כל דבר ועניי.

.21

שמירת זכויות
שו ויתור או מחדל או הימנעות מפעולה של המועצה מהפעלת זכות כלשהי ו/או מת ארכה כלשהי
לא יחשבו כויתור על זכות מזכויותיה על פי הסכ זה ו/או על פי כל די ו/או כעובדות היוצרות כנגדה
מניעות ו/או השתק מחמת התנהגות או בדר אחרת ביחסיה ע נות השירות אלא א כ ויתרה
המועצה על זכותה בכתב ובמפורש.

.22

סעיפי עיקריי
הסעיפי ) 3-4 ,2על תתי סעיפיה()6 , 5 ,על תתי סעיפיו() 11-17 ,10 ,9 ,8 ,על תתי סעיפיה(
מהווי סעיפי עיקריי אשר הפרת תהווה הפרה יסודית של החוזה בגינה תהיה המועצה זכאית
לכל סעד ו/או תרופה המגיעה לה ע"פ הוראות הסכ זה ו/או ע"פ כל די במקרה של הפרה יסודית
של ההסכ.

.23

שינוי
כל שינוי בהסכ זה יהיה בכתב ולא תשמע כל טענה על שינוי בעל פה או מכללא .הוראה של המנהל
ו/או בא כוחו שתוצאתה הגדלת התמורה ,לא יהיה לה תוק אלא א כ ניתנה בכתב ונחתמה כדי
בידי ראש המועצה וגזבר המועצה.

.24

הודעות

ש ____________:חתימה _____________:ד מספר24 :

.1

כתובות הצדדי ה כמפורט במבוא לחוזה זה.

.2

כל מכתב שישלח ע"י אחד מהצדדי למשנהו לפי מענו לעיל ,ייחשב כאילו נתקבל ע"י הנמע 72
שעות מיו השלחו כדבר דואר רשו.
ולראיה באו הצדדי על החתו:

______________________________
המועצה

_______________________________
השירות

ש ____________:חתימה _____________:ד מספר25 :

מסמ ה'1

מכרז 30/2018
ערבות בנקאית להשתתפות במכרז 30/2018
תארי ___ /___ /__ :
לכבוד
מועצה מקומית תל שבע
א.ג.נ,.
הנדו : #ערבות בנקאית מס'________________

)להל" :המבקש"( אנו ערבי
 .1על פי בקשת
בזה כלפיכ לתשלו כל סכו שהוא עד לסכו כולל של  15,000ש"ח )ובמילי" :חמישה עשר אל
ש"ח"( )להל" :סכו הערבות"( שתדרשו מאת המבקש בקשר להבטחת הצעתו במסגרת מכרז
 30/2018להתקנה ותחזוקת מזגני במוסדות חינו ומבני ציבור בעיר תל שבע.
 .2סכו הערבות יהיה צמוד למדד המחירי לצרכ כפי שמתפרס על ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה או כל מוסד רשמי אחר שיבוא במקומה )להל" :המדד"(.
 .3מדד הבסיס לעניי ערבות זו הנו המדד הידוע במועד הגשת הצעות  ,והמדד הקובע הינו המדד הידוע
ביו דרישתכ לחילוט ערבות זו.
 .4סכו הערבות ישול לכ על ידינו תו  5ימי קלנדרי מעת הגיע אלינו דרישתכ הראשונה בכתב
חתומה ע"י ראש המועצה וגזבר המועצה ,וזאת ללא כל תנאי ובלי להטיל עליכ כל חובה להוכיח או
לנמק את דרישתכ ו/או זכאותכ ומבלי שתהיו חייבי לדרוש תחילה את סכו הערבות מאת
המבקש.
 .5לדרישתכ הנ"ל עליכ לצר כתב ערבות זה.
 .6ערבות זו תהיה בתוק עד ליו 31.01.2019
 .7ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.
בכבוד רב,
בנק ____________
סני ____________

ש ____________:חתימה _____________:ד מספר26 :

מסמ ה'2
ערבות בנקאית לביצוע ההסכ
תארי ___ /___ /__ :
לכבוד
מועצה מקומית תל שבע
א.ג.נ,.

הנדו : #ערבות בנקאית מס'________________

.1

על פי בקשת ____________ )להל" :המבקש"( הזוכה ב +להציע הצעות להתקנה ותחזוקת
מזגני במוסדות חינו ומבני ציבור )להל" :המכרז "( בקשר ע המכרז ,אנו ערבי בזה כלפיכ
לתשלו כל סכו שהוא עד לסכו כולל של  25,000ש"ח )ובמילי" :עשרי וחמישה אל (/
כשסכו זה יהיה צמוד למדד המחירי לצרכ כפי שמתפרס על ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה או כל מוסד רשמי אחר שיבוא במקומה )להל" :המדד"(.

 .2מדד הבסיס לעניי ערבות זו הנו המדד הידוע במועד הגשת הצעות להזמנה להציע הצעות .המדד
החדש לעניי ערבות זו יהא המדד הידוע במועד דרישתכ לחילוט ערבות זו )להל" :סכו
הערבות"(.
 .3סכו הערבות ישול לכ על ידינו תו  5ימי קלנדריי מעת הגיע אלינו דרישתכ הראשונה
בכתב חתומה ע"י ראש המועצה וגזבר המועצה ,וזאת ללא כל תנאי ובלי להטיל עליכ כל חובה
להוכיח או לנמק את דרישתכ ו/או זכאותכ ומבלי שתהיו חייבי לדרוש תחילה את סכו
הערבות מאת המבקש.
.4

לדרישתכ הנ"ל עליכ לצר כתב ערבות זה.

 .5ערבות זו תהיה בתוק עד ליו __________לחודש _________שנת _______ וכל דרישה על פיה
צריכה להימסר לנו לא יאוחר מהמועד הנ"ל.
.6

ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.

בכבוד רב,
בנק ____________
סני ____________

ש ____________:חתימה _____________:ד מספר27 :

מסמ ו'
הוראות רלבנטיות מתו חוק עבודת הנוער ,תשי"ג) 1953

 .33העבדה מסכנת ]תיקו :#תשל"ב) ,(2תשנ"ח[
המעביד נער באחד מאלה %
) (1בניגוד להוראות סעיפי 2, 2א או  4או בניגוד להוראות היתר שנית מכוח;
) (2במקו ששר העבודה והרווחה קבע ,בהתא להוראות סעי  ,5כי עבודה של נער בו עלולה לסכנו;
) (3בעבודות ,בתהליכי ייצור או במקומות עבודה ששר העבודה והרווחה אסר או הגביל העבדת נער בה,
בהתא להוראות סעי ;6
) (4בעבודה ,שעל פי הקבוע בתקנות לפי סעי  7אי להעבידו בה בגילו;
) (5בניגוד להוראות סעי  ,14דינו  %מאסר שנה או קנס פי אחד וחצי מ הקנס הקבוע בסעי )61א()(2
לחוק העונשי ,התשל"ז) 1977%להל  %חוק העונשי(.
33א .העבדה אסורה אחרת ]תיקו :#תשנ"ח[
המעביד נער באחד מאלה %
)( 1

בניגוד להוראות סעיפי  11או  12או בניגוד להוראות היתר שנית לפי סעי 11א ,שענינ בדיקות

רפואיות;
) (2בניגוד להוראות סעיפי  20, 21, 22ו ,24%או בניגוד להוראות היתר שנית לפי סעי  ,25שענינ שעות
עבודה ומנוחה;
) (3בניגוד להוראות היתר שנית לפי חוק זה ושלא לפי סעיפי 2, 2א ,או  ,4לרבות הוראות בעני קביעת
מספר מרבי של שעות עבודה ,מנוחה שבועית ,הפסקות בעבודה או עבודה בלילה.
דינו  %מאסר שישה חודשי או קנס כאמור בסעי )61א() (2לחוק העונשי.
 .1פירושי ]תיקו :#תשל"ג ,תשנ"ח[
)א( בחוק זה %
"ילד" פירושו  %מי שעדיי לא מלאו לו  16שנה ;
"צעיר" פירושו  %מי שמלאו לו  16שנה ,א עדיי לא מלאו לו  18שנה ;
"נער" פירושו  %ילד או צעיר ;
"הורי" ,לגבי נער ,לרבות אפוטרופוס של הנער וכל מי שהנער נמצא ברשותו ,בפיקוחו ,או בהשגחתו ;
"מפקח עבודה" פירושו  %מפקח עבודה כמשמעותו בחוק ארגו הפיקוח על העבודה ,התשי"ד;";2 1954%
"מפקח עבודה אזורי" פירושו  %מפקח עבודה שנתמנה על ידי שר העבודה להיות מפקח עבודה אזורי ;
"פנקס עבודה" פירושו  %פנקס שהוצא על פי סעי ; 28

ש ____________:חתימה _____________:ד מספר28 :

"רוכלות" או "התעסקות ברוכלות" פירושו  %מכירה או הצעת מכירה ,וכ שירות או הצעת שירות ברשות
הרבי במקו ציבורי או מבית לבית.
)ב( לעני חוק זה רואי נער כמועבד ואת מי שהנער עובד אצלו רואי כמעבידו א הנער עובד%
) (1אצל הוריו  %בעבודה שהיא לצור עסק או משלח יד ,להוציא עבודה ארעית שלא בתעשיה ועבודה
חקלאית במשק של ההורי ;
) (2אצל אד אחר ,בכל עבודה ,בי א נתקיימו יחסי עובד ומעביד ובי א לאו;לעני זה" ,עבודה"  %לרבות
רוכלות;
) (3בכל מקו שהעבודה בו אינה לסיפוק צרכיו בלבד א א אינה לש עסק או לש ריווח ,ובכלל זה
במקו שהוכרז על ידי שר העבודה כמרכז להכשרה מקצועית לנערי המיועד להקנות מקצוע אגב עבודה
מעשית.
)ג( לעני חוק זה יראו העסקת ילד בהופעה ציבורית ,אמנותית או לצורכי פרסו ,או בצילומי לצורכי
פרסו ,כאמור בסעי  ,4כהעבדה ,א א לא נתקיימו בהעסקה יחסי עובד ומעביד ,וא א ההעסקה
היתה תד%פעמית ,וזאת בי א ההעסקה היתה בתמורה ובי שלא בתמורה;לעני זה" ,העסקת ילד" %לרבות
שיתופו.
 .2גיל עבודה לילד ]תיקו :#תשכ"ט ,תשל"א ,תשל"ב ,תשל"ג ,תשנ"ח[
)א( לא יועבד ילד שעדיי לא מלאו לו  15שנה.
)ב( ילד שמלאו לו  15שנה וחל עליו לימוד חובה לפי חוק לימוד חובה ,תש"ט  ,1949 %לא יועבד אלא א
נתקיי אחד מאלה:
) (1הילד עובד כחני כמשמעותו בחוק החניכות ,תשי"ג ;1953 %
) (2בוטל.
) (3ניתנה לגבי הילד הוראה לפי סעי )5ב( ) (II) (1לחוק לימוד חובה ,תש"ט ;1949 %
) (4מפקח מטע משרד החינו והתרבות אישר כי הילד השלי חינו חובה בתקופה קטנה מתקופת הלימוד
המתאימה לגילו.
)ג( שר העבודה רשאי להתיר העבדת ילד שמלאו לו  14שנה ונית לגביו פטור לפי סעי  5לחוק לימוד חובה,
תש"ט ;3 1949%היתר על פי סעי קט זה יכול להיות כללי או מיוחד.
)ד( בוטל.
2א .עבודה בחופשת לימודי ]תיקו :#תשל"ב ,תשנ"ה[
)א( ילד שמלאו לו  14שנה וטר מלאו לו  15שנה ,מותר להעבידו בתקופת חופשת לימודי רשמית ,על א
האמור בסעי  ,2בעבודות קלות שאי בה כדי להזיק לבריאותו ולהתפתחותו ,הכל כפי שיקבע שר העבודה
והרווחה בתקנות ובתנאי שיקבע ,לרבות מספר השעות שמותר להעביד ילד כאמור;תקנות כאמור ,או
מקצת ,יכול שיחולו ג על העבדת ילד לפי סעי )2ג(.
)ב( הוראת חוק החניכות .תשי"ג ,1953%לא יחולו על העבדה כאמור בסעי קט )א(.

ש ____________:חתימה _____________:ד מספר29 :

 .4הופעות וצילומי ]תיקו :#תשכ"ט ,תשנ"ח[
)א( מבלי לגרוע מהוראות סעי )2א( ,אי להעביד ילד שטר מלאו לו  15שני ,בהופעה ציבורית ,אמנותית
או לצורכי פרסו ,או בצילומי לצורכי פרסו.
)ב( על א הוראות סעי קט )א( וסעי  ,2רשאי שר העבודה והרווחה לתת היתר ,לתקופה מוגבלת,
להעבדתו של ילד פלוני או לתיוו להעבדתו של אותו ילד ,בהופעה או בצילומי כאמור בסעי קט )א(.
)ג( בסעי זה" ,הופעה"  %לרבות הופעה מוקלטת ולרבות חזרות ,לימוד או אימו לצור ההופעה.
 .5איסור עבודה במקומות מסוימי ]תיקו :#תשכ"ט ,תשנ"ה ,תשנ"ח[
ילד ,א א מלאו לו  15שנה ,לא יועבד במקו שקבע שר העבודה והרווחה ,בי בדר כלל ובי במיוחד ,א
לדעתו עבודתו של ילד ,באותו מקו ,עלולה לסכ את התפתחותו הגופנית ,הנפשית או החינוכית בשל טיב
העיסוק ,מיקומו או בשל כל סיבה אחרת.
 .6עבודות אסורות
שר העבודה רשאי לאסור או להגביל ,בתקנות ,העבדת ילד או צעיר בעבודות ,בתהליכי ייצור או במקומות
עבודה שהעבודה בה עלולה לדעתו ,לפגוע בבריאות ,שלומ או בהתפתחות הגופנית ,א א העבדת
אינה אסורה על פי הסעיפי הקודמי.
 .7גיל מיוחד לעבודות מסוימות
שר העבודה רשאי לקבוע בתקנות ,כי נער שעדיי לא הגיע לגיל פלוני לא יועבד בעבודה פלונית ,א לדעתו
עלולה העבודה לפגוע בבריאותו ,בשלומו או בהתפתחותו הגופנית ,החינוכית ,הרוחנית או המוסרית של
הנער ,א א העבדתו אינה אסורה על פי הסעיפי הקודמי.
 .11אישור רפואי להעבדה ]תיקו :#תשנ"ח[
)א( לא יועבד נער אלא א כ נבדק בדיקה רפואית ,ורופא המשפחה שבדק אותו נת אישור רפואי להעבדתו.
)ב( ) (1בפרק זה" ,עבודה המחייבת בדיקות התאמה"  %עבודה ששר העבודה והרווחה קבע כי דרושה קביעה
מקדמית רפואית על התאמתו הבריאותית של הנער לעבוד בה ,וכ עריכת בדיקות רפואיות חוזרות לעני
התאמתו הבריאותית לאותה עבודה.
) (2לא יועבד נער בעבודה המחייבת בדיקות התאמה אלא א כ נבדק ג בידי רופא מורשה שקבע את
התאמתו לעבודה כאמור ושנת לו אישור רפואי על כ.
) (3אישור לפי פסקה ) (2יהיה לעבודה מסוימת המחייבת בדיקות התאמה או לסוג עבודות בדומה לה
מבחינת סיכו הבריאות והמאמ 5הגופני הנדרש מהנער ,ויכול הוא להיות מותנה בתנאי ומוגבל בזמ לש
ניסיו;האישור יירש בפנקס העבודה של הנער.
 .12בדיקה רפואית חוזרת ]תיקו :#תשכ"ג ,תשל"ג ,תשנ"ח[
ש ____________:חתימה _____________:ד מספר30 :

)א( נער העובד בעבודה המחייבת בדיקות התאמה ייבדק בידי רופא מורשה ,במועדי ובתנאי שקבע שר
העבודה והרווחה לגבי עבודה כאמור ולפחות אחת לשנה )להל  %בדיקה רפואית חוזרת(.
)ב( על סמ די וחשבו של הרופא המורשה שער בדיקה רפואית חוזרת על פי סעי זה ,ירשו המוסד
הרפואי המוסמ ,בפנקס העבודה של הנער ,כל הגבלה בעבודה וכל שינוי לרעה במצב בריאותו של הנער,
ויביא אות לידיעת ההורי ,המעביד ,לשכת העבודה לנוער כמשמעותה בחוק שירות התעסוקה ,התשי"ט%
 ,6 1959וכ לידיעת מפקח העבודה ומפקח החניכות האזורי כמשמעות בחוק החניכות ,התשי"ג".7 1953%
 .13הודעה על תוצאות בדיקה רפואית ]תיקו :#תשנ"ח[
)א( העלתה בדיקה רפואית על פי סעיפי )11ב(ו ,12%כי %
) (1בוטל ;
) (2הנער אינו מתאי מבחינה רפואית לעבודה בה הוא מועבד;
) (3העבודה בה מועבד הנער משפיעה לרעה על מצב בריאותו %
ימסור המוסד הרפואי המוסמ הודעה בכתב למפקח עבודה אזורי.
)ב( מפקח העבודה האזורי ישלח העתק של ההודעה לאחד מהורי הנער ,וא נאמר בהודעה שהנער אינו
מתאי לעבודה בה הוא מועבד ,יישלח העתק ג למעבידו של הנער וללשכת העבודה הכללית שבאזורה הוא
מועבד.
 .14איסור העבדה לאחר קבלת הודעה
קיבל המעביד העתק הודעה בהתא לסעי  ,13יחדל להעביד את הנער תו עשרה ימי קלנדריי מיו
קבלת ההודעה ,או תו זמ קצר יותר שנקבע על ידי מפקח העבודה האזורי ,בעבודה שאליה מתייחסת
ההודעה או בעבודה הדומה לה מבחינת סיכו הבריאות או המאמ 5הגופני הנדרש מהנער.
 .20יו עבודה ושבוע עבודה ]תיקו :#תשנ"ח[
)א( לא יועבד נער יותר משמונה שעות עבודה ליו וארבעי שעות עבודה לשבוע.
)א (1על א הוראות סעי קט )א( ,במקו עבודה שמותר בו לעבוד יותר מ 8%שעות עבודה ליו ,לפי סעי
)5א( לחוק שעות עבודה ומנוחה ,התשי"א ,8 1951%יכול שיועבד צעיר עד תשע שעות ליו עבודה ,ובלבד
ששבוע העבודה לא יעלה על  40שעות עבודה.
)ב( ביו שלפני המנוחה השבועית וביו שלפני חג שהנער אינו עובד בו ,בי על פי חוק ובי על פי הסכ או
נוהג ,לא יועבד נער יותר משבע שעות עבודה.
)ג( "שעות עבודה" פירושו  %הזמ שבו עומד הנער לרשות העבודה ,לרבות הפסקות קצרות ומוסכמות
הניתנות לנער להחלפת כוח ואויר ,חו 5מהפסקות על פי סעי .22
 .21שעות המנוחה השבועית
)א( לא יועבד נער במנוחה השבועית.
)ב( המנוחה השבועית של הנער היא לפחות שלושי ושש שעות רצופות ותכלול %

ש ____________:חתימה _____________:ד מספר31 :

) (1לגבי נער יהודי  %את יו השבת ;
) (2לגבי נער שאיננו יהודי  %את יו השבת או את היו הראשו או את היו הששי בשבוע ,הכל לפי
המקובל עליו כיו המנוחה השבועית שלו.
 .22הפסקות
)א( הועבד נער שש שעות עבודה ליו או למעלה מזה ,תופסק עבודתו למנוחה ולסעודה 3/4 ,שעה לפחות,
ובכלל זה תהיה הפסקה רצופה אחת של חצי שעה לפחות .ביו שלפני המנוחה השבועית וביו שלפני חג,
ההפסקה היא של חצי שעה לפחות.
)ב( ההפסקה לא תעלה על שלוש שעות.
)ג( בשעת ההפסקה הנמשכת חצי שעה או יותר רשאי הנער לצאת מהמקו שבו הוא עובד ,אלא א היתה
נוכחותו במקו העבודה הכרח לתהלי העבודה או להפעלת הציוד והשימוש בו ,והנער נדרש על ידי מעבידו
להישאר במקו העבודה ; במקרה זה ייחשב זמ ההפסקה כחלק משעות העבודה.
 .24איסור עבודת לילה ]תיקו :#תשנ"ה[ .
)א( נער לא יועבד ולא ירכול בלילה.
)ב( בסעי זה" ,לילה" ,לגבי ילד וצעיר שחוק לימוד חובה ,התש"ט ,11 1949%חל עליה  %פרק זמ של 12
שעות שבי  20:00ובי  09:00ולגבי צעיר שחוק חינו חובה ,התש"ט ,1949%אינו חל עליו ,פרק זמ של 10
שעות שבי  22:00ובי .06:00
)ג( על א האמור בסעי ) 1ב( רואי נער כמועבד ,לעני סעי זה ,ג א הוא עובד בבית ספר מקצועי.
 .25היתר עבודת לילה ]תיקו :#תשכ"ג ,תשל"ג ,תשנ"ח ,תשס"ז ,תשס"ח[
)א( שר העבודה רשאי להתיר העבדת צעיר עד שעה  23.00במקו שבו עובדי במשמרות.
)ב ( ) ( 1

ניתנה החלטה על שעת חירו ,רשאי שר התעשיה המסחר והתעסוקה להתיר העבדת צעיר ג

אחרי השעה  ,23:00במקו שבו עובדי במשמרות או כאשר עבודת הצעיר נחוצה בשל החלטה כאמור,
ובלבד שהובטחו לדעת השר תנאי לשמירת בריאותו ורווחתו של הצעיר.
) (2תוקפו של היתר לפי פסקה ) (1יפקע במועד שבו פקע תוקפה של החלטה על שעת חירו שבעקבותיה
נית ההיתר ,או במועד אחר שנקבע בהיתר.
) (3בסעי קט זה" ,החלטה על שעת חירו"  %כל אחת מאלה:
)א( הכרזה על מצב מיוחד בעור לפי סעי 9ג לחוק ההתגוננות האזרחית ,התשי"א;1951%
)ב (

הוצאת צו הקורא ליוצאי צבא להתייצב לשירות מילואי לפי סעי  8לחוק שירות המילואי,

התשס"ח;2008%
)ג( הכרזה על אירוע אסו המוני לפי סעי 90ב לפקודת המשטרה ]נוסח חדש[ ,התשל"א1971%

ש ____________:חתימה _____________:ד מספר32 :

)ג( סבור שר העבודה שהדבר דרוש להשתלמותו המקצועית של צעיר ,רשאי הוא להתיר ,התרת שעה ,את
העבדתו בלילה במקו שבו עובדי ברציפות.
)ד (

סבור שר העבודה שרצוי לעשות כ למע האמנות ,רשאי הוא להתיר ,התרת שעה ,העבדתו של נער

שמלאו לו  10שני עד שעה  ,24.00א לדעתו הובטחו התנאי לשמירת בריאותו ,חינוכו והתפתחותו
המוסרית של הנער.
)ה(

שר העבודה רשאי להתיר העבדת צעיר עד שעה  24.00בחקלאות או במפעל תעשיה שבה עובדי

במשמרות ותנאי מיוחדי מצדיקי זאת; כ רשאי שר העבודה להתיר העבדת צעיר משעה  05.00בעבודה
חקלאית עונתית שבה מקדימי להתחיל בעבודה.

___________
חתימת המציע

ש ____________:חתימה _____________:ד מספר33 :

מסמ ז'
מועצה מקומית תל שבע
מכרז 30/2018

להתקנה ותחזוקת מזגני במוסדות חינו ומבני ציבור
אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופי ציבוריי ,תשל"ו)1976
אני הח"מ _____________________________ "פקיד מורשה" כמשמעותו בחוק עסקאות גופי
ציבוריי ,תשל"ו / *1976%רואה חשבו*  /יוע 5מס* ,מדווח בזאת כי למיטב ידיעתי:
_______________
ש

__________________________
מס' זהות/מס' רשו חבר בני אד

 .1מנהל*/פטור מלנהל* את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל על%פי פקודת מס הכנסה וחוק
מס ער מוס ,תשל"ו.1975%
 .2נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליה מס לפי חוק מס
ער מוס.
 .3אישור זה אינו מהווה אסמכתא לעניי קבילות פנקסי החשבונות ,אי בו כדי לחייב בצורה כלשהי
בפני ועדת ערר או בפני בית המשפט ,ואי הוא קובע עמדה ביחס לתקינות של הדו"חות ,מועדי
הגשת או נכונות הסכומי ששולמו על פיה.
 .4תוק האישור מיו הנפקתו ועד ליו _____________________________**.

___________
ש

_______________
תואר

_____________
מס' רשיו

________________
חתימה

תארי____________________ :
* מחק את המיותר.
** רשו את המועד ,ולא יאוחר מיו  31במרס של השנה שלאחר השנה בה הונפק האישור.

ש ____________:חתימה _____________:ד מספר34 :

מסמ ח'
מועצה מקומית תל שבע
מכרז 30/2018

להתקנה ותחזוקת מזגני במוסדות חינו ומבני ציבור
תצהיר לפי חוק עסקאות גופי ציבוריי ,התשל"ו – 1976
אני הח"מ , ____________ ,נושא/ת תעודת זהות מס' ___________ מכתובת _________ ,לאחר
שהוזהרתי כי עלי לומר אמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשי הקבועי בחוק א לא אעשה כ ,מצהיר/ה בזאת
כדלקמ:
 .1הנני עושה תצהיר זה בהתא לחוק עסקאות גופי ציבוריי ,התשל"ו – ) 1976להל" :חוק
עסקאות גופי ציבוריי"( ,כחלק מהצעה במכרז מס'  30/2018להתקנת ותחזוקת מזגני במוסדות
חינו ומבני ציבור בעיר תל שבע .למונחי המפורטי בתצהיר זה תהיה המשמעות הנתונה לה
בחוק עסקאות גופי ציבוריי.
 .2עד למועד ההתקשרות אני הח"מ ובעל זיקה אלי ,כהגדרת בחוק עסקאות גופי ציבוריי ,לא
הורשענו ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימו ,התשמ"ז – ) 1987להל" :חוק שכר
מינימו"( ו/או לפי חוק עובדי זרי )איסור העסקה שלא כדי והבטחת תנאי הוגני( ,התשנ"א
– ) 1991להל" :חוק עובדי זרי"(.
 .3לחילופי ,א אני הח"מ ובעל זיקה אליי הורשענו המציע ביותר משתי עבירות על חוק שכר
מינימו ו/או חוק עובדי זרי  %במועד הגשת ההצעה במכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד
ההרשעה האחרונה.
 .4הנני מצהיר/ה כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכ תצהירי אמת.

____________________
חתימת המציע

_____________
תארי

אישור
אני הח"מ עו"ד________ מאשר/ת בזאת כי ביו ____________________ הופיע/ה בפני במשרדי
ברחוב _________________________ מר/גב' ____________ אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה
באמצעות ת.ז .מס'_________ ]במידה והמציע הינו תאגיד או שותפות רשומה :המשמש
בתפקיד________________ במציע והמוסמ/כת לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה[ ,ולאחר
שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשי הקבועי בחוק א לא
יעשה/תעשה כ ,אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל וחת/מה עליו בפני.
___________________
חתימה וחותמת עו"ד

ש ____________:חתימה _____________:ד מספר35 :

מסמ ט'
אישור על קיו ביטוחי
לכבוד
מועצה מקומית תל שבע
)להל" :המזמי "#ו/או "המזמינה"(
א.ג.נ,.
הנדו :אישור על קיו ביטוחי של___________________________________)להל" #נות#
השירות"( בגי #אספקת מזגני ,התקנה ותחזוקה וביצוע עבודות נלוות בקשר ע הסכ
_________________ )להל" :#מת #השירות" ו/או "העבודות"(
אנו הח"מ _______________ חברה לביטוח בע"מ מצהירי בזאת כדלהל:
.1

אנו ערכנו לנות השירות ו/או כללנו בפוליסות קיימות את הביטוחי בקשר ע מת השירות ,כמפורט להל:

 .1ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור )ביטוח צד שלישי( )פוליסה מספר__________________ (
גבול אחריות:
תובע ,מקרה ותקופת ביטוח שנתית
תאור כיסוי:

הרחבות נוספות

השתתפות עצמית:

/ 4,000,000
אחריותו של נות השירות על פי די בגי מעשה או מחדל של נות
השירות ו/או של העובדי הנשלחי על ידו לרבות נות השירותי
משנה ועובדיה וכל הפועל בשמו ומטעמו של נות השירות ,כתוצאה
ממת השירות ו/או בקשר ע מת השירות.
 .1כיסוי אחריותה של המזמינה בגי ו/או בקשר ע מעשה או מחדל
של נות השירות והפועלי מטעמו.
 .2אחריות צולבת.
 .3כיסוי בגי תביעות תחלו של המוסד לביטוח לאומי.
 .4כיסוי בגי פריקה וטעינה ומכשירי הרמה.
 .5כיסוי בגי עבודות הקמה ופירוק.
 .6כיסוי עבור נזקי גו הנובעי משימוש בציוד מכני הנדסי שהינו
כלי רכב מנועי כהגדרתו בפקודת התעבורה ,שאי חובה חוקית
לבטחו עד ס של . / 2,000,000
 .7רכוש המזמינה יחשב לרכוש צד ג'.
ס ______________  /לכל מקרה ביטוח) .אינה עולה על 40,000
ש "ח (

 .2ביטוח חבות מעבידי )פוליסה מספר _________________ (
גבול אחריות:
תובע,
מקרה ותקופת ביטוח שנתית

/ 6,000,000
/ 20,000,000

ש ____________:חתימה _____________:ד מספר36 :

תאור כיסוי:

אחריות על פי כל די בגי תאונות עבודה ומחלות מקצוע שנגרמו
לעובדי נות השירות ,קבלני/נות השירותי משנה ולכל המועסקי על
ידי נות השירות במת השירות.
הביטוח מורחב לכלול את המזמינה היה ותוטל עליה אחריות כמעביד
לתאונות עבודה ומחלות מקצוע שנגרמו לעובדי נות השירות.

הרחבה נוספות:

ג .ביטוח אחריות מקצועית )פוליסה מספר _________________ (
גבול אחריות:
תובע ,מקרה ותקופת ביטוח שנתית
תאור כיסוי:

הרחבה נוספות:

השתתפות עצמית:

/ 1,000,000
לכיסוי אחריות על פי כל די של נות השירות ו/או עובדיו ו/או מי
מטעמו בגי אבד שיגרמו לצד שלישי כלשהו לרבות למזמינה
ולעובדיה ולמי מטעמה ו/או בגי נזקי לגו ,נזקי לרכוש ונזקי
כספיי שאינ נובעי מנזקי לגו ו/או לרכוש כתוצאה מהפר חובה
מקצועית שמקורה במעשה ו/או מחדל טעות או השמטה המהווי
הפרת חובה מקצועית במהל ו/או בקשר ע ביצוע הבודות.
 .1הביטוח מורחב לכסות נזקי בגי) :א( אי יושר עובדי) ,ב(
חריגה בתו לב מסמכות )ג( אובד מסמכי
 .2הביטוח כולל תקופת גילוי ודיווח מוארכת בת  6חודשי.
 .3הביטוח מכסה את אחריות המזמינה בגי ו/או בקשר ע הפרת
חובה מקצועית של הקבל ומי מטעמו בביצוע העבודות.
 .4תארי רטרואקטיבי __________או מועד התחלת מת
שירותי מקצועיי למזמינה ,המוקד מביניה.
ס ______________  /לכל מקרה ביטוח) .אינה עולה על 20,000
ש "ח (

 .4ביטוח חבות המוצר )פוליסה מספר _________________ (
גבול אחריות:
תובע ,מקרה ותקופת ביטוח שנתית
תאור כיסוי:

הרחבה נוספות:

השתתפות עצמית:

/ 1,000,000
ביטוח חבות המוצר עפ"י כל די ,לרבות חוק האחריות למוצרי
פגומי ,תש"  ,1980 %לכיסוי אחריות נות השירות ואחריות
המזמינה בגי מת השירות והעבודות שבוצעו ע"י נות השירות ו/או
עי מי מטעמו ותחזוקת השוטפת.
 .1הביטוח כולל תקופת גילוי ודיווח מוארכת בת  6חודשי.
 .2הביטוח מכסה את אחריות המזמינה בגי ו/או בקשר ע השירות
ו/או העבודות שבוצעו ע"י נות השירות ו/או ע"י מי מטעמו.
 .3אחריות צולבת.
 .4תארי רטרואקטיבי __________או מועד התחלת מת השירות
למזמינה ,המוקד מביניה.
ס ______________  /לכל מקרה ביטוח) .אינה עולה על 20,000
ש "ח (

ש ____________:חתימה _____________:ד מספר37 :

.2
.3

תקופת הביטוח היא החל מ ____________ %ועד __________ )כולל(.

למטרות הפוליסות הנ"ל "המבוטח" בפוליסות יהיה – נות השירות ו/או המזמינה ,בקשר ע מת השירות.
ה"מזמינה" למטרת אישור זה – המועצה – מועצה מקומית תל שבע לרבות חברות בנות ,עובדי ומנהלי של
הנ"ל.

.4

בכל הפוליסות הנזכרות נכללי הסעיפי הבאי:
 .1ביטול זכות השיבוב ו/או התחלו כלפי המזמינה ועובדיה ,למעט כלפי מי שגר לנזק במתכוו.
 .2סעי אחריות צולבת אול ביטוח אחריות מקצועית אינו מכסה את אחריות המזמינה כלפי נות
השירות.
 .3הביטוחי לא יהיו ניתני לביטול ביוזמת נות השירות ו/או ביזמתנו ו/או לשנוי תנאיה לרעה ,אלא
לאחר שנמסור לנות השרות ולמזמינה הודעה בכתב ,במכתב רשו 60 ,יו לפחות לפני מועד הביטול
ו/או השינוי המבוקש.
 .4היק הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיק הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל ביטוח התקפות
במועד התחלת הביטוח ) למעט ביטוח אחריות מקצועית(.

.5

נות השירות לבדו אחראי לתשלו דמי הבטוח עבור כל הפוליסות ולתשלו ההשתתפויות העצמיות
הקבועות בה.

.6

כל סעי בפוליסות )א יש כזה( המפקיע או מקטי או מגביל בדר כלשהי את אחריותנו כאשר קיי ביטוח
אחר לא יופעל כלפי המזמינה וכלפי מבטחיה ,ולגבי המזמינה הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח
ראשוני" ,המזכה את המזמינה במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו ,ללא זכות השתתפות בבטוחי המזמינה מבלי
שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי המזמינה להשתת בנטל החיוב כאמור בסעי  59לחוק חוזה הביטוח
תשמ"א –  .1981למע הסר ספק ,אנו מוותרי על טענה של ביטוח כפל כלפי המזמינה וכלפי מבטחיה.

.7

הביטוחי המפורטי באישור זה הינ בהתא לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש
באישור זה ובלבד שאי בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.

.8

ידוע לנו כי כתב זה מתקבל על ידכ כאישור לקיו תנאי הביטוח בה מחויב נות השירות בקשר ע מת
השירות ,ולפיכ לא יחול בו או בפוליסות שינוי לרעה ,אלא לאחר מת הודעה למזמינה כאמור בסעי ) 4ג(
לעיל.

________________________
תארי

_____________________
חותמת חברת הביטוח
חתימת מורשה חתימה

פרטי סוכ הביטוח:
ש סוכ ביטוח ______________________:מס' סוכ הביטוח___________________ :
טלפו _________________:פקס _________________:.כתובת__________________________ :

ש ____________:חתימה _____________:ד מספר38 :

מסמ י'
הוראות בטיחות והצהרת בטיחות
הצהרת הקבל#
הקבל מצהיר ,כי ידוע לו שחל עליו איסור מוחלט להתחיל בביצוע העבודות נשוא המכרז
.1
זה לפני שעבר תדרי בטיחות אצל ממונה בטיחות מוסמ וקיבל הדרכה בנושאי בטיחותיי
הנוגעי לעבודה וסביבתה ,קרא והבי את נספח הבטיחות הכללי דנ וחת על הצהרה בפני
הממונה על הבטיחות.
הקבל מצהיר ומתחייב למלא את כל ההתחייבויות נשוא המכרז על פי כללי הבטיחות
.2
והגהות ,על פי הוראות הדי ,הנחיות והוראות הממונה על הבטיחות ונספח הבטיחות כללי.

נושאי בטיחות :דגשי
על הקבל במסגרת התחייבויותיו נשוא המכרז לפעול בהתא לכל חוקי הבטיחות בעבודה
.3
לרבות על פי חוק ארגו הפיקוח על העבודה ,תשי"ד) 1954%להל" :חוק ארגו #הפיקוח"( ופקודת
הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[ ,תש"ל) 1970%להל" :פקודת הבטיחות"( והתקנות על פיה.
על הקבל לפעול במילוי התחייבויותיו נשוא המכרז באופ בטיחותי ,לשמירת רווחת
.4
שלומ ובריאות של עובדיו ,עובדי המועצה וכל אד ו/או גו שהוא ,לקיי את כל הוראות ונהלי
הבטיחות הנדרשי לש כ ובהתא להוראות הממונה על הבטיחות.
הקבל יאתר ויוודא מה הסיכוני הקיימי במקו ביצוע העבודה וסביבתו עקב ביצוע
.5
העבודות ,בי היתר בהקשר לטיב העבודות ,התהליכי ,המבני ,הציוד והחומרי אשר הנ
בשימוש ,ידאג לנקיטת אמצעי הבטיחות המתחייבי לשמירת שלו הציבור וידרי את עובדיו
בהתא לפני תחילת העבודה.
מבלי לפגוע ביתר הוראות ההסכ והנספח דנ יובהר ,כי הקבל אחראי בקשר לעבודות
.6
נשוא הסכ זה ,לבטיחות ולשלו עובדיו ,קבלני המשנה ועובדיה ושאר המועסקי והפועלי
לביצוע ההתחייבויות נשוא המכרז .
מבלי לפגוע באמור לעיל ,על הקבל חלה החובה לכסות פתחי ,לסמ באופ בולט ובשלטי
.7
אזהרה מתאימי ומובני מפגעי וסיכוני שוני הקיימי ו/או הנוצרי במהל העבודה,
העלולי להוות סיכו לגופו ו/או לרכושו של מא דהוא ,לגדר מכונות ,חומרי ,ציוד ותהליכי
עבודה מסוכני ,ולנקוט בכל האמצעי הדרושי למניעת התלקחות חומרי ,למניעת התפשטות
בערה וכ לכיבויה .כ מתחייב הקבל לנקוט באמצעי בטיחות נאותי ומספקי להבטחת שלומו
של כל אד בשעת דלקה.

ש ____________:חתימה _____________:ד מספר39 :

על הקבל לפעול בהתא לתכנית בטיחות אשר תוכ ע"י מי מטעמו האמו על כ ובהתא
.8
לדרישות הדי ,הכוללת נוהלי בטיחות למצבי חרו.
הקבל מתחייב לוודא ולנקוט בכל האמצעי הדרושי על מנת שהציוד וכלי העבודה
.9
המצויי בשימוש במסגרת הסכ זה יהיו באיכות טובה ,במצב טוב ותקי ,ללא פגמי או ליקויי
העלולי לסכ מא שהוא ,וכי ישמשו א ורק למטרה לשמה ה מיועדי.
הקבל מתחייב לדאוג לקיומ של אמצעי גישה נאותי ובטוחי לכל מקו שאד צרי
.10
להימצא בו במסגרת ביצוע העבודות נשוא הסכ זה.
הקבל מתחייב לנקוט בכל האמצעי הנדרשי למניעת התפוצצות ו/או למניעת פגיעה
.11
באד וברכוש כתוצאה מהתרחשות התפוצצות העלולה לפגוע במא שהוא ,הכל בהתא להוראות
הדי וכללי הבטיחות.
במקרה בו התרחשה תאונה ו/או מפגע אשר גר ו/או עלול היה לגרו לפגיעה בגופו ו/או
.12
ברכושו של מא שהוא מתחייב הקבל לדווח על המקרה באופ מיידי לממונה על הבטיחות ,למנהל
כהגדרתו בהסכ נשוא המכרז ולמנהל מטע משרד העבודה )במידה והדבר נדרש על פי כל די(.
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל על הקבל להגיש דווח מלא של האירוע לממונה על
.13
הבטיחות תו  72שעות ממועד האירוע לרבות הסקת מסקנות והמלצות למניעת קרות אירועי
דומי בעתיד.
במידה וימצא הממונה על הבטיחות בהתא לשיקול דעתו הבלעדי כי הקבל מפר
.14
התחייבות כלשהיא מהתחייבויותיו נשוא הנספח דנ ,תוכל המועצה באמצעות המנהל לית התראה
בנוגע לאמור לקבל .היה והקבל לא תיק ההפרה כנדרש תו  7ימי קלנדרי ממועד קבלת
ההתראה ,תוכל המועצה באמצעות המנהל ,ועל פי הנחיות הממונה על הבטיחות ושיקול דעתו
להפסיק את התקשרותה ע הקבל על פי הסכ זה ,ומועד סיו ההתקשרות יהיה מועד קבלת
ההודעה.
למע הסר ספק ,יובהר כי הוראות סעי זה באות להוסי ולא לגרוע מיתר הסעדי והתרופות
העומדי לרשות המועצה במסגרת הסכ זה וע"פ הוראות הדי.
למע הסר כל ספק יובהר ,כי אי בהוראות נספח זה ,ובתדרי הממונה על הבטיחות כדי
.15
להוות רשימה סופית ומוחלטת של כל דרישות הבטיחות והגהות החלי על הקבל במסגרת מילוי
התחייבויותיו נשוא הסכ זה.
כמו כ ,יודגש כי פעולת הקבל בהתא לדרישות הנ"ל אינה משחררת ו/או פוטרת אותו מ
.16
החובות החלות עליו על פי כל די.
ציוד מג אישי
הקבל מתחייב להעמיד לרשות עובדיו ציוד מג אישי ,בהתא להוראות כל די ובפרט
.17
בהתא לתקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מג אישי( ,תשנ"ז) 1997%להל" :תקנות ציוד מג #אישי"(,
על מנת להבטיח את העובדי מפני סיכוני בטיחות ובריאות הנובעי משימוש בציוד ,בחומר,

ש ____________:חתימה _____________:ד מספר40 :

בתהלי ייצור או בכל גור אחר במקו העבודות ובקשר לביצוע  /אי ביצוע העבודות נשוא הסכ
זה .כ מתחייב הקבל להתקי שלטי הדרכה לשימוש בציוד ,ולוודא כי עובדיו ישתמשו בו.
הקבל ידאג לאספקת ציוד מג אישי כאשר הדבר דרוש כאמור לעיל ,באיכות נאותה ,בעל
.18
מבנה ותכונות הנדרשי למת הגנה נאותה מפני הסיכוני שאות הוא בא למנוע ,ועל פי כל תק
הנדרש בהוראות הדי ובתקנות "ציוד מג אישי".
הקבל יוודא כי ציוד המג האישי מוחזק במצב נקי ותקי וידאג להדרי ,לעדכ ולהסביר
.19
לעובדיו מה סיכוני הבטיחות הבריאות והגהות הכרוכי בביצוע עבודת במסגרת הסכ זה ,וכ
מה האמצעי אשר עליה לנקוט על מנת למנוע הסיכוני הנ"ל.
הקבל יוודא קיומ של התקני ותנאי גהות ורווחה נאותי ע"פ כל די ,אשר יבטיחו ויגנו
.20
מכל בחינה שהיא על בריאות עובדיו ו/או מועסקיו במקו העבודה לרבות בתנאי העבודה ,בתהליכי
העבודה ,במתקני ,במבני ,בחומרי ובציוד ,במסגרת מילוי התחייבויותיו נשוא הסכ זה.
במידה והקבל לא ימלא התחייבויותיו על פי סעי זה ,תוכל המועצה באמצעות המנהל
.21
בהתא להוראות הממונה על הבטיחות ,לאחר מת התראה לביצוע התחייבות אשר לא מולאה תו
 7ימי ,להפסיק את עבודת הקבל.
ציוד המחייב בדיקות תקופתיות של בודק מוסמ
על הקבל לדאוג לכ שכל הציוד ,המכונות ,האביזרי כלי העבודה וכיו"ב ובכלל זה
.22
מכונות הרמה שבהתא להוראות הדי ,ובפרט הוראות "פקודת הבטיחות" ,צריכי לעבור בדיקת
תקינות ע"י בודק מוסמ כהגדרתו בפקודת הבטיחות ,יבדקו ע"י בודק מוסמ כנדרש ובמועד.
במידה ופריט ציוד ,מכונה ,אביזר וכיו"ב נמצאו בלתי תקיני וכשירי בבדיקת בודק מוסמ ,על
הקבל לדאוג לכ שיוצאו מכלל שימוש עד אשר יתוקנו ויוכשרו וימצאו תקיני בבדיקה חוזרת של
בודק מוסמ .מבלי לפגוע בשאר הוראות ההסכ ונספח זה הקבל ישא באחריות לכל נזק לגו ו/או
רכוש של כל גור ו/או אד הנגר כתוצאה מאי מילוי התחייבויותיו בהתא למפורט בסעי זה.
מבלי לפגוע באמור לעיל ,חובה על הקבל לוודא כי כל המכונות ,הציוד ,האביזרי וכיו"ב
.23
המצויי בבעלותו ו/או בחזקתו בקשר לביצוע  /אי ביצוע הוראות הסכ זה יבדקו מדי יו ומדי
תקופה על מנת לוודא כי ה במצב תקי ,כשיר ובטיחותי ע"י הגורמי המוסמכי לבדוק המכשור
הנ"ל בהתא להוראות הדי ,היצר וכללי מקצוע מקובלי .מבלי לפגוע בהוראות ההסכ מוצהר
בזאת כי הקבל ישא באחריות לכל נזק לגו ו/או רכוש של כל גור ו/או אד הנגר כתוצאה מאי
מילוי התחייבויותיו בהתא למפורט בסעי זה.
על הקבל להמציא לממונה על הבטיחות אישורי של הגורמי המוסמכי )בודק מוסמ
.24
ו/או הגו המקצועי האמו על ביצוע הבדיקה כגו חשמלאי מוסמ וכיו"ב( המעידי על כ כי
הציוד ,המכונות ,האביזרי וכיו"ב נבדקו במועד ,ע"י הגור המוסמ ,בהתא לדרישות הנקובות
בסעיפי  22ו 23%לעיל ונמצאו תקיני וכשירי וללא פגמי או ליקויי העלולי לגרו סיכו
לגור כלשהוא.
הפעלת מכונות ,ציוד ,כלי ומערכות חשמליות ניידות

ש ____________:חתימה _____________:ד מספר41 :

על הקבל לדאוג ולוודא כי כל המכונות ,הציוד ,האביזרי ,הכלי ,המערכות וכיו"ב
.25
המצויי בשימוש במסגרת ביצוע/אי ביצוע ההתחייבויות נשוא הסכ זה יהיו "ממוגני לבטח"
וכנדרש על פי כל די .מבלי לפגוע באמור לעיל ,על הקבל לדאוג ולוודא כי כל המכונות ,הציוד,
האביזרי ,הכלי ,המערכות וכיו"ב המצויי בשימוש במסגרת ביצוע/אי ביצוע ההתחייבויות
נשוא הסכ זה יהיו בטוחי לחלוטי מפני סכנת התחשמלות ,ולא נית יהא להתחשמל כתוצאה
מהשימוש בה.
מבלי לפגוע באמור לעיל ,כלי היד החשמליי יכללו בידוד כפול והפעלת תהיה דר מפסק
.26
מג לזר דל )פחת( ומג לעומס יתר.
על עובדי הקבל המועסקי בביצוע עבודות חשמל ו/או אחרות להיות בעלי רישיו
.27
חשמלאי כאשר הדבר נדרש בדי ,המתאי לסוג העבודות המתבצעות )הנדסאי מוסמ ,בודק
וכיו"ב( .הקבל ו/או עובדיו יציגו לממונה על הבטיחות ו/או למנהל את רישיונותיה על פי
דרישת.
הקבל מתחייב כי כל עבודות החשמל המתבצעות על ידו ו/או על ידי מי מטעמו ,לרבות ע"י
.28
קבלני משנה ,יבוצעו על פי דרישות כל די לרבות חוק החשמל והתקנות על פיו ,תקנות הבטיחות
בעבודה )חשמל( ,תש" 1990%ותקני ישראלי שעניינ חשמל כמשמעותו בחוק התקני ,תשי"ג%
 .1953הקבל יהא אחראי לכל נזק ו/או פגיעה לאד ,לגו ו/או לרכוש כלשהוא אשר תגר
כתוצאה מאי ביצוע התחייבויותיו דנ.
הקבל יוודא כי עבודות אשר יבוצעו בקרבת מוליכי חיי ו/או במתקני חשמל יבוצעו על
.29
פי הוראות הדי ,בתנאי בטיחות נאותי ובהתא להוראות חוק החשמל והתקנות על פיו.
מכונות הרמה כהגדרת ב"פקודת הבטיחות" יופעלו א ורק על ידי גור המוסמ ע"פ כל
.30
די להפעלת וברשותו תעודות תקפות המעידות על כ .התעודות יוצגו לנציג המועצה ע"פ דרישתו.
עבודות בניה
מבלי לפגוע בכל די ובשאר הוראות ההסכ דנ ,על הקבל לבצע עבודות בניה כהגדרת
.31
בפקודת הבטיחות ובצו הבטיחות בעבודה )עבודת בניה הנדסית( ,תשכ"ב ,1961%ובכלל זה עבודות
חפירה ותיעול ,בהתא להוראות תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה( תשמ"ח) 1988%להל:
"תקנות הבטיחות )עבודות בניה("(.
הקבל ידאג כי עבודות חפירה ,עבודות עפר ותיעול יבוצעו באופ שתמנע פגיעה בעובדי
.32
וברכוש ,פגיעה ביציבות מבני ,מתקני או כל חלק מה ,ונקיטה בכל האמצעי הדרושי למניעת
פגיעה באד וברכוש ,לרבות גידור ותאורה נאותה .כמו כ ,ינקוט הקבל באמצעי זהירות מיוחדי
למניעת פגיעה באד הנמצא בחפירה או בבור מזר חשמלי ,אדי מזיקי ,גזי או התפרצות מי.
הקבל ,כאשר הינו מבצע עבודה שבמהלכה או כתוצאה ממנה עלולי להידרדר חומרי,
.33
ישתמש בשיטות עבודה ,וכלי נאותי וינקוט בכל האמצעי הנאותי למניעת פגיעת סלעי,
אבני ,או חומרי כאמור באד או ברכוש.

ש ____________:חתימה _____________:ד מספר42 :

הקבל יוודא כי עבודת הריסה המבוצעת על ידו תבוצע ע"י מנהל עבודה כקבוע ב"תקנות
.34
הבטיחות )עבודות בניה(" ,ותו נקיטת אמצעי הבטיחות הנדרשי לרבות גידור והצבת שלטי
אזהרה כקבוע ב"תקנות הבטיחות )עבודות בניה(" ועל פי כל די.
הקבל יוודא כי עבודות המבוצעות תו שימוש בביטומ ח יעשו בהתא להוראות כל די
.35
לרבות "תקנות הבטיחות )עבודות בניה(" ולרבות נקיטת אמצעי נאותי למניעת התפשטות אש.

הצהרת בטיחות

.1

אני החתו מטה _______________ מס' ת.ז ______________ .מאשר בזאת בחתימת ידי,
שקראתי את "נספח בטיחות כללי" ,הבנתי את הכתוב בו במלואו ,ואני מתחייב למלאו בשלמותו
וכרוחו.
מבלי לפגוע באמור לעיל ,הנני מתחייב בזאת לא להתחיל בביצוע העבודות נשוא המכרז ו/או חלק
לפני שעברתי את תדרו אצל ממונה בטיחות מוסמ.

.2

הנני מתחייב לבצע את התחייבויותיי נשוא המכרז ע"י עובדי מקצועיי ,בעלי כישורי נאותי
לביצוע ההתחייבויות נשוא ההסכ ,אשר קבלו הדרכה נאותה על מהות העבודה שעליה לבצע,
הסיכוני הכרוכי בה והאמצעי בה ידרשו לנקוט ע"מ להבטיח מניעת הסיכוני וביצוע
העבודות בתנאי בטיחות נאותי.

.3

הנני מודע לחשיבות העליונה שמייחסת המועצה להבטחת תנאי בטיחות נאותי בביצוע העבודות
ואני מתחייב בזאת לפעול תו שימת לב ראויה לכ ,ומת דגש משמעותי לנושאי בטיחות ,גהות
ובטיחות אש ,ואעשה כל אשר באפשרותי ע"מ למנוע מפגעי ונזקי לגופו ו/או רכושו של מא
דהוא ,לרבות מי מטע המועצה.

.4

הנני מתחייב בזאת לפעול בביצוע התחייבויותיי נשוא הסכ זה על פי כל די ובפרט בהתא
להוראות חוק ארגו הפיקוח על העבודה ,תשי"ד 1954%ופקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(,
תש"ל 1970%והתקנות על פיה.

ש מקבל התדרי ____________________ :חתימה____________________ :
תאורו )אד ,חברה ,שותפות או אחר( נא לפרט___________________________ :
ת.ז / .ח.פ___________________ / _________________ .

.2

אישור/הוראות הממונה על הבטיחות

ש ____________:חתימה _____________:ד מספר43 :

.1

אני הח"מ ,מר___________ ,הממונה על הבטיחות ,מאשר/ת כי הקבל הנ"ל עבר אצלי תדרי
בטיחות וכי איני מתנגד/ת לכ שיתחיל בביצוע העבודות נשוא המכרז .כמו כ ,הוריתי לקבל לבצע
את ההנחיות הנקובות להל; ובפרק הזמ בו נקבתי.
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

לחלופי:
.2

אני הח"מ ,מר _____________ ,הממונה על הבטיחות ,מאשר/ת כי הקבל הנ"ל עבר אצלי תדרי
בטיחות ובו ניתנו לו הוראות כדלקמ לביצוע:
____________________________________________________
____________________________________________________
על הקבל לבצע הוראותיי לשביעות רצוני המלאה ,בטר יוכל להתחיל בביצוע העבודות נשוא
המכרז דנ.

חתימה________________ :
תארי_________________ :

ש ____________:חתימה _____________:ד מספר44 :

מס
סעי
1

2

3

4

4

5

תיאור

מסמ יא':מחירו #ומפרט טכני למת #שירותי התקנת המזגני.
יחידה

אספקה והתקנת מזג מפוצל  2.5כ"ס מטיפוס עילי כדוגמת
תוצרת תדירא או אלקטרה בלבד .לתפוקת קירור של
 23.800 BTU/HRלקירור חימו במשאבת חו .כולל :חיבור
לחשמל חד פזי ,פיקוד למערכת החימו ,צנרת חשמל וחיווט,
צנרת גז כולל בידוד ,שרוול ,חציבה ואיטו התקנה קומפלט
כולל  3מטר נחושת ותעלות.
אספקה והתקנת מזג מפוצל  3.5כ"ס מטיפוס עילי כדוגמת
תוצרת תדירא או אלקטרה בלבד .לתפוקת קירור של
 28.000 BTU/HRלקירור חימו במשאבת חו .כולל :חיבור
לחשמל חד פזי,פיקוד למערכת החימו ,צנרת חשמל וחיווט,
צנרת גז כולל בידוד ,שרוול ,חציבה ואיטו התקנה
קומפלט.כולל  3מטר נחושת ותעלות.
אספקה והתקנת מזג מפוצל  1.0כ"ס מטיפוס עילי כדוגמת
תוצרת תדירא או אלקטרה בלבד .לתפוקת קירור של
 BTU/HR9.550לקירור חימו במשאבת חו .כולל :חיבור
לחשמל ,פיקוד למערכת החימו ,צנרת חשמל וחיווט ,צנרת גז
כולל בידוד ,שרוול ,חציבה ואיטו התקנה קומפלט .כולל  3מטר
נחושת ותעלות.
אספקה והתקנת מזג מפוצל  1.5כ"ס מטיפוס עילי כדוגמת
תוצרת תדירא או אלקטרה בלבד .לתפוקת קירור של
 BTU/HR14.150לקירור חימו במשאבת חו .כולל :חיבור
לחשמל חד פזי ,פיקוד למערכת החימו ,צנרת חשמל וחיווט,
צנרת גז כולל בידוד ,שרוול ,חציבה ואיטו התקנה קומפלט.
אספקה והתקנת מזג מפוצל  2.0כ"ס מטיפוס עילי כדוגמת
תוצרת תדירא או אלקטרה בלבד .לתפוקת קירור של
 BTU/HR18.150לקירור חימו במשאבת חו .כולל :חיבור
לחשמל חד פזי ,פיקוד למערכת החימו ,צנרת חשמל וחיווט,
צנרת גז כולל בידוד ,שרוול ,חציבה ואיטו התקנה קומפלט
כולל  3מטר נחושת ותעלות.
מטר נחושת כולל תעלת  P.V.Cנוס

כמות

מחיר

קומפלט 2

סה"כ
11000

5500.00

קומפלט 76

6100

463600

2,450.00

12,250.00

3,600.00

25,200.00

4,450.00

4,450.00

100.00

10,000.00

קומפלט 5

קומפלט 7

קומפלט 1

מטר

100

סה"כ

526500

מע"מ

89505

סה"כ כולל מע"מ

616005

*יובהר ,צינורות הניקוז עשויי מחומר עמיד לשמש  .כולל חיבור לקיר המבנה עד לגובה חצי מטר
מפני הקרקע.

ש ____________:חתימה _____________:ד מספר45 :

מסמ יב' :מחירו #ומפרט טכני למת #שירותי תחזוקת המזגני

ש ____________:חתימה _____________:ד מספר46 :

ש ____________:חתימה _____________:ד מספר47 :

ש ____________:חתימה _____________:ד מספר48 :

ש ____________:חתימה _____________:ד מספר49 :

מסמ יג'
הצהרה בדבר העדר קירבה
נא להקפיד על מחיקת האפשרויות המיותרות בנספח זה
לכבוד
מועצה מקומית תל שבע
תל שבע

תארי_________:

א.ג.נ,.
הנדו :#הצהרה בדבר העדר קירבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה
 .1הנני מצהיר בזאת כי המועצה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפי הבאי%:
סעי  122א' )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמ:
1.1
"חבר עירייה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,או תאגיד שיש לאחד האמורי חלק העולה על עשרה
אחוזי בהונו או ברווחיו או שאחד מה מנהל או עובד אחראי בו ,לא יהיה צד לחוזה או
לעסקה ע המועצה; לעני זה" ,קרוב"  %ב זוג ,הורה ,ב או בת ,אח או אחות".
כלל )12א( של ההודעה בדבר כללי למניעת ניגוד ענייני של נבחרי הציבור ברשויות
1.2
המקומיות הקובע:
"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעיסקה ע הרשות המקומית; לעני זה" ,חבר עירייה" %
חבר עירייה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות "בעל שליטה"
ו"קרוב" בסעי )(1)1ב( ו)(1)5%ב((".
סעי ) 174א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי:
1.3
"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניי ,במישרי או בעקיפי ,על ידי עצמו או על ידי
ב%זוגו או שותפו או סוכנו ,בשו חוזה שנעשה ע המועצה ובשו עבודה המבוצעת למענה".
 .2בהתא לכ הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי למציע ,לבעלי המניות במציע ולעובד בתפקיד ניהולי
במציע%:
 2.1אי קרבה לחבר עירייה.
 2.2אי שותפות ע חבר עירייה.
 2.3אי ב זוג ,שות או סוכ העובד בעירייה.
 .3חבר עירייה או קרובו ,סוכנו או שותפו ,אינ מחזיקי במניות המציע ואינ שותפי בעשרה
אחוזי בהונו או ברווחיו של התאגיד המציע.
 .4בתאגיד המציע לא מועסק קרוב של חבר עירייה בתפקיד ניהולי.

ש ____________:חתימה _____________:ד מספר50 :

 .5ידוע לי כי ועדת המכרזי של המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי א יש לי קרבה כאמור
לעיל ,או א מסרתי הצהרה לא נכונה.
 .6אני מצהיר בזאת כי הפרטי שמסרתי לעיל הינ נכוני ומלאי ,והאמור בהצהרה זו הינו אמת.

ש המציע. ___________________ :
ש וחתימת המצהיר. __________________ :
תארי._________________________ :

ש ____________:חתימה _____________:ד מספר51 :

