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 תנאי המכרז - 1מסמך מס'  

 
למכירה ולאספקת שיחים ועצים בהסכם  )להלן: "המכרז"(  10/20פומבי מס' מכרז 

 מסגרת שנתי  למועצה מקומית שהם

 

 תנאים כלליים .1

בזה הצעות למכירה ולאספקת  ( מזמינה "המועצה"המועצה המקומית שהם )להלן:  1.1

לנספח א' וחוזה המכרז   2למסמך מס' בהתאם  תשיחים ועצים בהסכם מסגרת שנתי

 (. הטובין")להלן:  והצעת המחיר   הכמויות כתב

לחוזה  'א כנספחהכמויות המצורף  בכתבבהתאם למפורט  תהאהטובין  אספקת 1.2

  .המכרז מסמכי ובשארהמכרז,  

 מסמכי המכרז הם: 1.1

 תנאי המכרז.  – 1מסמך  1.3.1

 המכרז. חוזה  – 2מסמך  1.3.1

 הצעת המציע.  - 1מסמך  1.3.3

 נוסח ערבות ביצוע . – 4מסמך  1.3.1

כל הנספחים למסמכים הנ"ל וכל מסמך שנקבע לגביו במסמך מהמסמכים הנ"ל,  1.3.1

 כי הוא מהווה חלק ממסמכי המכרז.

המועצה תהא רשאית לממש את ההצעה בשלמותה, לא לממשה כלל, לממש רק חלק  1.4
ממנה, לפצלה בין קבלנים שונים, לממשה בשלבים, וכל זאת ללא כל אישור מהקבלן 

לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה. צו התחלת עבודה יצא בהתאם הזוכה, והכל 
דה זו ידועה לו ולא תזכה את הקבלן מצהיר כי עוב למגבלות התקציביות של המועצה .

 הקבלן בכל תוספת שהיא .

  ההתקשרות עם הזוכה/ים במכרז, תיעשה על פי חוזה ההתקשרות שבמסמכי המכרז. 1.1

 תנאי סף להשתתפות במכרז .2

 רשאים להשתתף במכרז: 2.1

  תאגיד. שהינו יחיד או  מציע 2.1.1

על המציע להיות בעל ניסיון באספקת שיחים ועצים בהיקף כספי של לפחות  2.1.2

. להוכחת תנאי  2019-2018מ במהלך כל אחת מהשנים כולל מע"₪  210,000

זה על המציע לצרף למסמכי הצעתו אישור רו"ח בדבר עמידת המציע בניסיון 
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 המבוקש בסעיף זה.

מציע המנהל ספרים כנדרש עפ"י חוק עסקאות עם גופים ציבוריים ויש לו  2.1.1

תוקף לכך בהתאם לאמור בחוק זה. יש לצרף להצעה אישור על  אישור בר

 ניהול עסקאות בהתאם לחוק הנ"ל.

מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז ואי  למובהר בזאת כי עמידה בתנאי הסף הנ" 2.2

  .על הסף יגרום לפסילת ההצעהעמידה בהם 

 דרישות נוספות ואישורים .1

שורים ו/או מסמכים שהמציעים להלן דרישות נוספות להשתתפות במכרז ורשימת אי 1.1

נדרשים לצרף להצעתם. אי צירוף של אחד או יותר מהמסמכים הבאים ו/או צירוף 

 חלקי, עלולים לגרום לפסילת ההצעה, עפ"י החלטת המועצה:

 תעודת "עוסק מורשה" או העתק מאושר של מסמכי ההתאגדות. 1.1.1

הקבוע בסעיף  אשור רו"ח על הניסיון הדרוש כתנאי סף להשתתפות במכרז 1.1.2

 .לעיל 2.1.2

 . אישור בר תוקף על ניהול ספרים כדין  1.1.1

 אישור בר תוקף על ניכוי מס במקור כדין. 1.1.4

על גבי , אישור עו"ד או רואה חשבון בדבר זכויות החתימה בתאגיד המציע 1.1.1

 . או במסמך נפרד 1מסמך 

 המלצות + פרטי ממליצים. 1.1.3

, ולצרף את כל מסמכי המכרזהמציע נדרש לחתום בתחתית כל עמוד של כל  1.1.3

מסמכי המכרז החתומים למעטפת ההצעה, בצירוף כל האישורים 

 והמסמכים הנדרשים במכרז.

המועצה שומרת לעצמה את הזכות שלא להביא לדיון כל הצעה שאיננה  1.1.8

עומדת בכל תנאי המכרז או כל הצעה חלקית או כל הצעה המכילה שינויים 

י המכרז והחוזה. לא תובא לדיון הצעה או הסתייגויות לעומת האמור במסמכ

 של מציע שאינה עונה על תנאי הסף המפורטים במסמך זה.

 המועצה תהיה רשאית לפסול הצעות, כדלקמן: 1.1.9

הצעה של מציע שנסיון התקשרות בעבר בינו לבין המועצה היה  1.1.9.1

 ניסיון שלא צלח.

שמנהל בתאגיד בו או בעל מניות בו, הורשע הצעה של מציע,  1.1.9.2

 ילית.בעבירה פל
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 תקופת ההתקשרות .4

 12ולמשך ביום חתימת ההסכם תקופת ההתקשרות המוצעת בחוזה המכרז תחל  4.1

 (."תקופת החוזה"חודשים  )להלן: 

 4-בתהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההסכם  המועצה 4.2

  .כל אחת חודשים 12ת נונוספת ב אופציה  ותתקופ

החליטה המועצה על הארכת תקופת ההתקשרות, כמפורט לעיל, תודיע לקבלן בכתב  4.1

, בשינויים על תקופת/ות ההארכה יחולו כל הוראות חוזה המכרזעל החלטתה 

 המחוייבים.

 ההצעה .1

המשתתפים במכרז יגישו את הצעותיהם בשני עותקים ע"ג טופס ההצעה המסומן  1.1

 ,ינקבו בש"ח ולא יכללו מס ערך מוסףהמחירים בהצעה למסמכי המכרז.  'א נספחכ

 למעט אם נרשם אחרת.

הצעות המחירים תתייחסנה לביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שיש  1.2

פי מסמכי המכרז, ועפ"י המפרטים, כתבי הכמויות והתנאים המופיעים -לבצע על

  בחוזה המכרז, אשר יצורפו להצעת המציע ויהוו חלק בלתי נפרד ממנה.

המשתתף שיזכה במכרז לא יהא זכאי לכל תשלום מכל מין וסוג שהוא מעבר למחירים  1.1

 שניקבו על ידו בהצעת המחירים ובכתבי הכמויות.

 הגשת ההצעה .3

את ההצעות המפורטות בהתאם לכל הדרישות והתנאים שבמסמכי המכרז יש להפקיד  3.1

 202011.08.במסירה אישית בתיבת המכרזים שבמשרדי המועצה, לא יאוחר מיום 

. יודגש כי כל הצעה שלא תמצא בתיבת המכרזים עד למועד זה, מכל סיבה 03:16 בשעה

לא תידון ולא תובא בפני ועדת המכרזים. להצעה יש לצרף מס' טלפון, כתובת  –שהיא 

 דואר ומס' פקס' לקבלת דברי דואר מהמועצה.

על המציע לצרף להצעתו, בנוסף לכל מסמכי המכרז שיוגשו על כשהם חתומים על ידו,  3.2

 את כל המסמכים והאסמכתאות שנדרשו במסמכי המכרז . 

. כל 13:10בשעה  11.08.2020פתיחת מעטפות המציעים תבוצע במשרדי המועצה ביום  3.1

 י המכרז.אדם רשאי להיות נוכח בעת פתיחת תיבת המכרזים וההצעות ורישום מסמכ

 שאלות ובירורים .3

ימים לפני המועד הסופי להגשת  1לשם קבלת תשובות לשאלות והבהרות, יש לפנות עד  3.1

כל הפניות בגין בקשות כאמור תעשנה באמצעות הדוא"ל לכתובת  ההצעה.
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yossip@shoham.muni.il גזברותאגף ב 9321018-01. או לפקס. 

ותכלול את , לעיל 9.1בסעיף  המצוינים פרטיםשאלות קבלנים תוגשנה במועד ובכתב ל 3.2

מועצה הת ותשובמספר המכרז, שם המסמך ומספר הסעיף לגביו מתבקשת הבהרה. 

 .בעת רכישת מסמכי המכרז תימסרנה על פי הכתובות שימסרו למועצה

 תוקף ההצעה .8

עד האחרון להגשתה. המועצה תהא יום מהמו 90ההצעה תהא בתוקף לתקופה של  8.1

 יום נוספים. 90 –רשאית להאריך תקופה זו ב 

 בבדיקת ההצעות ובחירת הצעה הזוכה .9

מטעם המועצה, שייבחן את עמידת ההצעות בתנאי  נציגההצעות במכרז ייבחנו ע"י  9.1

הסף ואת המסמכים שיצורפו להצעות במכרז ויביא את הנתונים בפני ועדת המכרזים 

 של המועצה, אשר תמליץ על ההצעה הזוכה.

אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי, תוספת או  9.2

ן אם נעשו בגוף המסמכים ובין אם בכתב לוואי, הסתייגות, ביחס למסמכי המכרז, בי

 עלולים לגרום לפסילת ההצעה.

המועצה תהיה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה או  9.1

בשל חוסר התייחסות לתנאי המכרז באופן שלדעת המועצה מונע הערכת ההצעה 

 כדבעי.

ר או כל הצעה שהיא כהצעת המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביות 9.4

 הזוכה. כן רשאית המועצה לפצל את הזכייה בין מספר מציעים, כאמור לעיל.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ומכל סמכות הנתונה למועצה לפי דין, לשם בחירה  9.1

בין הצעות מחיר זהות, ככל שיוגשו כאלה וככל שתידרש בחירה ביניהן, תהא המועצה 

של הגשת הצעות מחיר חדשות במעטפות סגורות )שלא תעלנה על רשאית לקיים הליך 

 .המחיר המקורי(,ו/או הליך של הגרלה, והכל לפי שיקול דעתה

 המועצה תהא רשאית לבטל את המכרז ולצאת במכרז חדש בכפוף להוראות כל דין. 9.3

 

 הבהרות ושינויים .10

ז, להכניס המועצה תהא רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות במכר 10.1

הבהרות, שינויים ותיקונים בכל מסמכי המכרז, ביזמתה או בתשובה לשאלות 

המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו 

בכתב לידיעתם של רוכשי מסמכי המכרז בדואר רשום ו/או בפקסימיליה לפי הכתובות 

 מכרז עם רכישת מסמכי המכרז. ומספרי הפקס שימסרו על ידי רוכשי ה

mailto:yossip@shoham.muni.il
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כל הודעה שנשלחה ע"י המועצה באחת מהדרכים האמורות לעיל תחשב כאילו נתקבלה  10.2

 ימים ממועד שליחתה, או במועד אישור קבלת הפקס ע"י המציע.  1אצל המציע בתוך 

 הודעה לזוכה והתקשרות .11

 המועצה תודיע לזוכה, במכתב, על הזכייה במכרז. 11.1

הזוכה יתחיל בביצוע אספקת הטובין הנדרש בחוזה המכרז במועד שייקבע ע"י  11.2

 .  המועצה 

הזוכה מאשר למועצה להעביר את פרטי הצעתו לכל משתתף במכרז אשר ידרוש זאת  11.1

חובה החלה עליה מכוח צו המועצות המקומית )התוספת הרביעית( בין אם בהתאם ל

 הייתה הצעתו ההצעה הזוכה ובין אם לאו.

 ליכל .12

המועצה תהיה רשאית לדרוש בדיקה של מכון התקנים הישראלי לכל פריט, יחידה או  12.1

ציוד שיותקן ע"י הזוכה ו/או ייעשה בו שימוש ע"י הזוכה, במסגרת אספקת הטובין. 

 הזוכה יישא בהוצאות ביצוע בדיקות כאמור.

 ההשתתפות במכרז לא כרוכה בתשלום . 12.2

 

____________________ 

 איתן פטיגרו

 ראש המועצה המקומית שהם
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 10/20פומבי מס'  הצעת המציע למכרז - 3 מסמך 

 
 לכבוד

  מועצה מקומית שהם
 ג.א.נ.,

 

 10/20מס'  פומבימכרז  – למכירת ואספקת טובין למועצה מקומית שהםהצעה הנדון: 

לרבות  אני, הח"מ, לאחר שקראתי בעיון ובחנתי בחינה זהירה ויסודית את כל מסמכי המכרז שבנדון

"(, ולאחר שבדקתי וידועים לי מסמכי המכרזחוזה המכרז על כל נספחיו ומסמך תנאי המכרז )להלן: "

כל הנתונים העובדתיים והמשפטיים הנחוצים לצורך הגשת הצעתי זו, מצהיר, מאשר ומתחייב בזאת 

 כדלקמן:

אמור הבנתי והנני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז. הצעתי זו מוגשת בהתאם לכל ה .1

במסמכי המכרז ולא אציג כל תביעות ו/או דרישות ו/או טענות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי 

 הבנה והנני מוותר בזאת מראש על כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות כאמור.

למכירת בדקתי לפני הגשת הצעתי זו, את כל הנתונים העובדתיים והמשפטיים המתייחסים  .2

במסגרת המכרז שבנדון ואת כל הגורמים אשר יש או עשויה להיות להם  ואספקת הטובין

השפעה על הצעתי ו/או התחייבותי, ואין ולא תהיינה לי כל תביעות או דרישות או טענות בעניין 

 זה ואני מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור. 

ז שבנדון,  הצעתי זו עונה על כל דרישות הנני עומד בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכר .1

בהתאם לתנאים מכירת ואספקת הטובין שבמסמכי המכרז והנני מקבל על עצמי לבצע את 

 שבמסמכי המכרז. 

 הצעתי זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.  .4

 הצעתי זו היא בלתי חוזרת ואיננה ניתנת לביטול או לשינוי.  .1

זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתי זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב אני מסכים כי תהיו  .3

 ביני לביניכם.

יום  14בתוך  עפ"י מסמכי המכרז  יחובותיהשלים את היה והצעתי תתקבל, אני מתחייב ל .3

 ממועד קבלת ההודעה על זכייתי ולהמציא את כל המסמכים ואת כל האישורים הנדרשים

 , כאמור במסמכי המכרז.רבות ביצוע לרבות אישור קיום ביטוחים וע

יש לי היכולת הפיננסית, הידע והמיומנות, הכישורים המקצועיים וכוח העבודה המיומן,  .8

 בהתאם להוראות מסמכי המכרז וחוזה המכרז.  למכירת ואספקת הטובין

הצעתי זו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה,  .9

לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, ואין כל מניעה משפטית, חוקית, חוזית, רפואית  אני זכאי

 ו/או אחרת לחתימתי על הצעה זו.

אין בחתימתי על הצעה זו ובחתימת חוזה המכרז ובביצוע ההתחייבות על פיו, משום פגיעה  .10

 בזכויות צדדים שלישיים כלשהם.

בד מעובדי כתב אישום בשל עבירה פלילית לא הוגש נגדי ו/או נגד מנהל ממנהלי ו/או נגד עו .11

 שיש עמה קלון.



 

 חתימה + חותמת_____________

בידי כל האישורים ו/או הרשיונות ו/או ההיתרים הדרושים על פי כל דין ועל פי תנאי המכרז  .12

 לביצוע התחייבויותיי.

רצ"ב כל נספחי ההצעה בהתאם לנדרש ולמפורט בכל מסמכי המכרז, לרבות אישורים על  .11

 רים הנדרשים בכל מסמכי המכרז.ניסיון, ערבות בנקאית והאישו

בהתאם לתנאי ההשתתפות וחוזה  למכור ולספק את הטוביןאם הצעתי זו תתקבל הנני מתחייב  .14

 . (2להסכם ההתקשרות )מסמך  'א כנספח, בהתאם להצעת המחיר המצורפת המכרז

הנני מצהיר ומתחייב כי הצעתי זו הוכנה והוגשה ע"י לאחר שבדקתי היטב את ההיקף, המהות  .11

וההתחייבויות האחרות שיהיה עליי לקיים אם הצעתי  למכירת ואספקת הטוביןוהתנאים 

תתקשר עמי בחוזה המכרז, וכי לא אהיה זכאי לכל תשלום, מכל מין וסוג  והמועצהתזכה 

 ההתקשרות.שהוא, מעבר לאמור בחוזה 

 הינה כמפורט בכתב הכמויות המצורף להצעתי זו.  על ידיהתמורה המבוקשת  .13

 

 שם המציע: ______________________________

 כתובת: _________________________________

 מס' ח.פ /עוסק מורשה: _____________________

 טלפון: _________________________________

 __________________________________פקס: 

 

 חתימה וחותמת : ____________________

 שהוא תאגיד למציע-אישור עו"ד

אני הח"מ ________________ עו"ד,  מ.ר________ מאשר בזאת כי המסמך 

 דלעיל, נחתם ע"י:

ה"ה _________________ת.ז.___________, וה"ה ______________ ת.ז. 

________ 

: ___________________, מספר המציע אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד וכי

 בחתימתם. המציע תאגיד:________________ ולחייב את התאגיד

 

 _________________,עו"ד    _____________
 חתימה וחותמת                         תאריך         

  



 

 חתימה + חותמת_____________

 שהוא יחיד למציע-אישור עו"ד

_______ מאשר בזאת כי המסמך  אני הח"מ ____________________ עו"ד,  מ.ר.

 דלעיל, נחתם ע"י:

 ה"ה ___________________ ת.ז. ______________

 
 ____________________,עו"ד       _________________         

 חתימה וחותמת    תאריך                              
  



 

 חתימה + חותמת_____________

 חוזה המכרז - 2מסמך מס' 

 

 אספקת טוביןמכירת ול חוזה

 שנערך ונחתם בשהם ביום ____________

 

   מועצה מקומית שהם  :בין

 , שהם31מרחוב האודם   

 01-9321018; פקס: 01-9321010טלפון:   

 ;מצד אחד      "(המועצה)להלן: "

 

 ______________  :לבין

 מרחוב _____________________  

   ______________; פקס: _____________טלפון:   
מצד        "(הספק)להלן: "   

 שני;

 

 

לאפשר לספק ליתן לה שירותי מכירה ואספקה של שיחים ועצים נת יוהמועצה מעוני  הואיל
 ;להלן חוזהכמפורט ב"( הטובין)להלן: "

  

 ספק"( וההמכרז)להלן: " 10/20 פרמס פומביבמכרז הייתה ההצעה הזוכה  ספקוהצעת ה והואיל
 התאם להוראות חוזה זה ולהוראות המכרז;למכור ולספק את הטובין במעוניין 

 

מצהיר כי הינו עומד בכל תנאי הסף והדרישות השונות שבמסמכי המכרז וכי  ספקוה והואיל
זה וכי יש לו את הניסיון, הידע,  חוזהביצע את כל הבדיקות הדרושות לשם התקשרותו ב

דרשים לקיום מלא של כל התחייבויותיו לפי חוזה זה ולפי כל מסמכי הציוד והעובדים הנ
 המכרז;

 
וחוזה זה הינו חוזה מסגרת הקובע את תנאי ההתקשרות בין הצדדים לגבי שירותי  והואיל

 אספקת הטובין  אשר ייתן הספק  למועצה;
  



 

 חתימה + חותמת_____________

  
 אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא .1

לחוזה זה  מצורפיםזה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. כל מסמכי המכרז  חוזההמבוא ל 1.1

ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו. הוראות חוזה זה באות להוסיף על שאר ההוראות 

 . ולא לגרוע מהן שבמסמכי המכרז

כל ההסכמים, ההסדרים, והנוהגים הקודמים, ככל שהיו, בין זה יבוא במקום  חוזה 1.2

 ת כל המוסכם על הצדדים.ממצה אהצדדים. חוזה זה 

 להלן פירוט נספחי החוזה המהווים חלק בלתי נפרד ממנו: 1.1

 .והצעת המחיר  כתב כמויות -  נספח א' 1.1.1

 .וחביט נספח  – 'ב נספח 1.1.2

 הגדרת שירותי אספקת הטובין  .2

 מתחייב הספק יכללו את השירותים הבאים:שירותי אספקת הטובין להם 

 . המועצה ידי על שיידרש אחר מקום לכלהובלה של הטובין למחסן המועצה ו/או  2.1

 ימים. 3דרישה תוך  פהטובין המפורטים בכתב הכמויות ע"אספקה של כל  2.2

 .  כל המוצרים יהיו באיכות טובה 2.1

חודשים מיום אספקתם .  4על הספק מוטלת האחריות לטיב הפריטים שבמכרז למשך  2.4

במידה ויתגלו פגמים בפריט שאינם כתוצאה משימוש חורג , מתחייב הספק להחליפם 

 ימים . 3תוך 

המועצה אינה מתחייבת לרכוש את כל הכמות שבנספח כתב הכמויות והצעת המחיר .  2.1

 הרכישה תהיה בהתאם לצרכי המועצה .

באספקת הטובין והמועצה למען הסר ספק, אין בהסכם זה משום בלעדיות לספק  2.3

גורם שלישי כלשהו  מכלובין אם לאו,  הסכם זהב ו, בין אם נכללהזמין טוביןרשאית ל

 .לפי בחירתה ובהתאם לכל דין

 התחייבויות הספק .1

הכוללת את הכמויות ותאור  תעודת משלוחמתחייב לספק את הטובין באמצעות  הספק 1.1

 32 תוך במלאי לוהספק מתחייב להשלים את הטובין אשר חסרו  הפריטים שסופקו. 

   מנהל הרכש מטעם המועצה . וכל זאת בתאום עםזה  ממועדשעות 

האספקה כוללת הובלת הטובין לכל מקום בו יידרשו בשטח המועצה המקומית שוהם,  1.2

לרבות הובלה לכל קומה שתידרש, ככל שתידרש, גם אם לא מותקנת או לא ניתן 

 שימוש במעלית לצורך כך.  לעשות 



 

 חתימה + חותמת_____________

הספק מתחייב לפעול, בנוסף לאמור, עפ"י הנחיות מחלקת הרכש של המועצה )להלן:  1.1

 שיימסרו מעת לעת. "(, כפי מחלקת הרכש"

 הטוביןתקינות  .4

הספק מתחייב להקפיד לספק את הטובין באיכות מעולה, כשהטובין שלמים ותקינים.  במידה 

לספק והאחרון ייזכה  טוביןה ואינו תקין/משביע רצון, יוחזראשר לדעת המועצה  טוביןויסופק 

לפי  יםחלופי טוביןאת המועצה בעלות המוצרים שהוחזרו. הספק יחויב לספק למועצה 

 דרישתה. 

 קיום יחסי עובד מעביד אי .1

בזאת, כי הספק הינו ספק עצמאי לכל דבר ולכל עניין הנוגעים לחוזה זה, ואין  מוצהר 1.1

ממנו כדי ליצור בין המועצה לספק או  הכלול בו וגם/או הנובע יובחבחוזה זה ובאיזה 

 הספק יחסי עובד ומעביד בכל צורה.בין המועצה למי מעובדי 

אם על אף האמור לעיל, ובניגוד לכוונת הצדדים המפורשת, ייקבע על ידי ערכאה  1.2

, כי המועצה הינה המעבידה ו/או במסגרת הסדר פשרה לאחר דרישה כאמור מוסמכת

לשפות את  ספקו/או של האדם המועסק על ידו ו/או באמצעותו, מתחייב ה ספקל הש

המועצה, בכל הוצאה או נזק שייגרמו לה בשל כך, בתוספת סכומי הוצאותיה בקשר עם 

, וזאת מיד והוצאות משפטיות שייפסקו על ידי ערכאה כאמור כך לרבות שכ"ט עו"ד

 ו של הספק תעמוד גם לאחר תוםות זלפי דרישתה הראשונה של המועצה. התחייב

 תקופת ההתקשרות בהסכם זה ועד בכלל. 

את התחייבויותיו  ספקהצדדים מצהירים ומאשרים בזה, כי העובדים שיבצעו מטעם ה 1.1

, פיקוחו בלבד וכי הם יהיו נתונים להוראותיו ספקעל פי חוזה זה, הנם עובדיו של ה

התשלומים הכרוכים והוא ישא בכל ההוצאות ו והשגחתו המלאים של הספק

התשלומים של כל על פי כל דין, תנאי שכר נלווים וביצוע בהעסקתם, לרבות בתשלום 

  הכרוכים בהעסקתם.

 משך ההתקשרות .3

 .חודשים 12חתימת ההסכם ולמשך ההתקשרות בין הצדדים תחל ביום  3.1

 4-בהמועצה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההסכם  3.2

 . כל אחת  חודשים 12ת נות בונוספ ות אופציה תקופ

החליטה המועצה על הארכת תקופת החוזה, כמפורט לעיל, תודיע לקבלן בכתב על  3.1

 חוזה המכרז, בשינויים המחייבים.. על תקופת ההארכה יחולו כל הוראות החלטתה
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 התמורה .3

, ובתמורה ובמועדןבמלואן  הספקלפי חוזה זה על ידי אספקת הטובין ל בתמורה 3.1

 ספקל המועצהשלם תלפי חוזה זה במלואן ובמועדן,  ספקלביצוע כל יתר התחייבויות ה

זה ,  לחוזה א' כנספח פתהמצורוהצעת המחיר  הכמויות בכתבם מיהרשוכומים סה את

 כדין"מ מעוהכל בתוספת , המכרזים ועדת"י ע שאושרה וכפי,  הספקכפי שהוצע ע"י 

התמורה הנקובה בנספח זה מהווה  .להלן 3.1 ףבסעי"(, כמפורט התמורה)להלן: "

תמורה סופית ומוחלטת והספק לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף מכל סוג שהוא לרבות 

 בגין הוצאות שונות. 

 במכפלתפי הפריטים שסיפק בפועל  על ספקל מועצההטובין  תשלם ה אספקתבגין  3.2
פת כפי שהוצע ע"י הספק בקיזוז אחוז הנחה או תוס המחיר  המוצע בכתב הכמויות

.  התמורה הנקובה בהסכם זה מהווה תמורה סופית וכפי שאושר ע"י ועדת המכרזים 
ומוחלטת  והספק לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף מכל סוג שהוא לרבות בגין משלוח 

 והוצאות שונות .

 מחירי היחידה הינם קבועים וללא כל הצמדה כלשהיא למשך כל תקופת ההסכם . 3.1

הם מחירים  -מצהיר, כי המחירים הנקובים בכתב הכמויות בהצעת הקבלן  ספקה 3.4
קבועים וסופיים והם כוללים את כל החומרים, הציוד, הכלים, האביזרים, הובלות, 

בנוגע לביצוע העבודות  ספקשכ"ע ותנאים נלווים, ביטוחים וכל שאר הוצאותיו של ה
לפי החוזה,  ספקיותיו של הומהווים תמורה מספקת, מלאה ומתאימה לכל התחייבו

לא יהיה זכאי לכל תוספת אלא כאמור בחוזה  ספקהם לא ישתנו בכל תנאי שהוא וה
 זה.

המועצה רשאית להגדיל או להקטין את היקף ההזמנות בהודעה מראש בכתב ממורשי  3.1
 שבהצעת למחירים בהתאם אלו הזמנות לבצע מתחייב ספקהחתימה של המועצה וה

 שהיקף כך על כלשהוא פיצוי לתבוע הזכות תעמוד לא לספק מקרה בכל. הספק
 .קטן ההזמנות

ימים שלאחר סיום החודש הקלנדרי בו אישר  41התמורה תשולם לידי הספק בתוך  3.3

המפקח את החשבון ואת קבלת הטובין )( וכנגד המצאת חשבונית לידי מחלקת הרכש 

 של המועצה. 

 ערבות בנקאית .8

למועצה, במועד חתימת חוזה  ספקהלהבטחת מילוי כל התחייבויותיו על פי חוזה זה, ימציא 
מסכום התמורה  1%זה, ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית של בנק ישראלי, בשיעור של 

הערבות הבנקאית יהא כאמור  (. נוסח"הערבות הבנקאית"המוצעת כולל מע"מ  )להלן: 
  לחוזה זה. 4במסמך 

 לאחר תום תקופת החוזה.לפחות יום  30תוקף הערבות יהיה לתקופה של 
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 אחריות   .9

יהא אחראי לכל נזק שהוא, בין לנזק גוף בין לנזק רכוש, ו/או לכל נזק אחר הספק  9.1

מקומית שהם ו/או החברות העירוניות שלה ו/או לכל צד שלישי ו/או  למועצהשייגרם 

, הנובע, בין במישרין ובין בעקיפין, הספקלכל עובד, כתוצאה ממעשה או מחדל מצד 

לאחר מכן, אם בין במהלך ביצוע העבודות ובין או מטיב הטובין, מפעילותו עפ"י החוזה 

 ו ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו.עובדיבין אם נגרם על ידו בין אם נגרם על ידי 

במקרה של נזק אשר באחריותו  בגין נזקיה הספק ישפה את המועצה ו/או מי מטעמה 9.2

 מיד עם דרישת המועצה בכתב.

  ביטוח .10

יחולו הוראת  הספקעל מבלי לגרוע מאחריות הספק עפ"י חוזה זה ו/או עפ"י כל דין,  10.1

 ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.  נספח הביטוח המצ"ב להסכם זה כנספח ב' 

 המחאת זכויות .11

הספק אינו רשאי להעביר ו/או להסב ו/או להמחות את חובותיו וזכויותיו על פי חוזה זה, כולן 

לעניין סעיף זה או מקצתן, לאחר או לאחרים, אלה בהסכמת המועצה שנתנה מראש ובכתב. 

 המנוגדת לחוזה זה.או יותר מהשליטה בחברה כהמחאת זכות  21%יראו בהעברת 

 ביטול החוזה .12

, מכל סיבה ולפי שיקול דעתה הבלעדי להפסיק את החוזהרשאית המועצה מוצהר ומותנה, כי 

  בהתראה של חודש מראש ע"י משלוח הודעה לספק ללא כל צורך בהנמקה.

 הפסקת החוזה כאמור לעיל לא תקים לספק כל זכות לפיצוי מאת המועצה בכל עילה שהיא.

 ת ופיצוייםהפרו 

לא ביצע הספק את השירותים נשוא חוזה זה ו/או לא מילא אחר התחייבות כלשהיא  12.1

מהתחייבויותיו על פי החוזה, יחשב הדבר כהפרת חוזה. הספק יישא בכל ההוצאות 

המועצה בקשר להפרת החוזה ובכל הנזקים האחרים שיגרמו למועצה. כמו כן תהא 

לספק על פי החוזה את הוצאותיה והנזקים המועצה רשאית לנכות מכל סכום שיגיע 

 שיגרמו לה עקב ההפרה.

תשלום פיצויים או ניכויים מהסכומים המגיעים לספק לא ישחררו אותו  12.2

 מהתחיבויותיו על פי חוזה זה.

, אשר מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האירועים הבאים יחשבו הפרה יסודית של החוזה 12.1

 :ימים מהודעה על הפרה כאמור 3תקנה למועצה זכות לביטול החוזה בתוך 

אם יתברר כי הצהרה כלשהיא של הספק אינה נכונה או כי הספק לא גילה  12.1.1
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למועצה לפני חתימת החוזה עובדה שהיה בה כדי להשפיע על החלטת 

 המועצה להתקשר בחוזה.

הוטל עיקול זמני או קבוע ונעשתה פעולה כלשהיא של הוצאה לפועל לגבי  12.1.2

 .או חלקםנכסי הספק, כולם 

הוגשה נגד הספק התראת פשיטת רגל או ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו,  12.1.1

כולם או חלקם, או הוגשה נגד הספק בקשת פשיטת רגל, או נתקבלה החלטה 

 על פירוק מרצון או הוגשה נגד הספק בקשה לפירוק או מונה לו מפרק.

 הוכח לדעת המועצה כי הספק הסתלק מביצוע החוזה. 12.1.4

  

 כללי .11

 כל שינוי ו/או תוספת בהוראות חוזה זה יערך בכתב.  11.1

 מען הצדדים לצורך חוזה זה, הינו כאמור בתחילתו.  11.2

 4כל דבר דואר רשום שיישלח לפי אחד המענים הנ"ל ייחשב כאילו הגיע ליעדו תוך  11.1

 ימים מיום משלוחו.

לבתי  סמכות השיפוט הייחודית בקשר לכל עניין הנוגע להסכם זה או הנובע ממנו תהיה 11.4

 .המשפט המוסמכים במחוז המרכז ולא תהיה סמכות לכל בית משפט אחר

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

                     ______________                                               ____________ 

 הספק             המועצה                             
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 ביצוע ערבות - 4 מספר מסמך

 לכבוד

 שהם מקומית מועצה

  1ת.ד   31רח' האודם 

 30810שהם 

 אוטונומית בנקאית ערבות

 
"( אנו ערבים בזאת כלפיכם לתשלום כל הקבלןעל פי בקשת __________________ )להלן: " .1

"(, הסכום הבסיסיבמילים ___________ )להלן: "₪ סכום עד לסך של ____________ 
להלן, שתדרשו מאת הקבלן  2אשר יהיה צמוד, בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף 

 בשהם.  שיחים ועציםלמכירה ולאספקת  10/20 פומביפי מכרז -בקשר עם ביצוע חוזה על

 
ימים לאחר שתגיע  3אנו מתחייבים בזאת לשלם לכם את סכום הערבות האמור לעיל, תוך  .2

בכתב, בלי תנאי כלשהו, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את אלינו דרישתכם הראשונה 
דרישתכם, מבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הקבלן הנ"ל ומבלי לטעון 

 כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לקבלן בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
 
ם אחת, או במספר אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפע .4

דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד, ובתנאי שסך דרישותיכם לא 
 יעלה על סכום הערבות.

 
 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ואיננה ניתנת לביטול. .1
 
בכתב ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום _________ ועד בכלל, וכל דרישה לפיה צריכה להגיע  .3

למען הרשום מטה עד ליום _________ וכל דרישה שתגיע במועד מאוחר יותר לא תחייב 
 אותנו.

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .3
 
 
 בכבוד רב,          

 
 בנק _________________

 
 כתובת הבנק________________
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 ביטוח  -' בנספח 

 לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:

 _________________. -" המבוטח"

רשותיים ו/או  גופי סמךו/או תאגידים ו/או חברות עירוניים ו/או  מועצה מקומית שהם-" מבקש האישור"

 . עמותות בשליטתם  ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם

  מכירה ולאספקת שיחים ועצים  -" העבודות"

 ביטוחי המבוטח
פי כל דין, על המבוטח לערוך -פי הסכם זה ו/או על-מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות המבוטח על .1

ולקיים, על חשבון המבוטח, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל, החל מיום מתן האישור לביצוע 
ם את הביטוחים המפורטיאו סיום ההסכם לפי המאוחר העבודות ועד למסירה הסופית של העבודות 

 להלן )להלן: "ביטוחי המבוטח"(. 14בסעיף 
ימים לפני מועד  3ללא כל דרישה מצד מבקש האישור, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור  .2

על הסכם זה, ובכל מקרה כתנאי מקדים לכניסת המבוטח לאתר תחילת העבודות/ממועד החתימה 
חתום בידי מבטח המבוטח, בהתאם להוראות המפקח על הביטוח,  העבודות, אישור קיום ביטוח,

 "(. אישור ביטוחי המבוטח)להלן: " 2019-1-3רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון 
מציא לידי מבקש האישור את אישור לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי המבוטח, על המבוטח לה .1

 .ביטוחי המבוטח בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם

בכל פעם שמבטח המבוטח יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות מבוטל או 

מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח עומד לחול בו שינוי לרעה, על המבוטח לערוך את אותו הביטוח 

 יום לפני מועד ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח. 10חדש, 

מובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי המבוטח במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח זה, 

על לא תגרע מהתחייבויות המבוטח על פי הסכם זה, ועל המבוטח לקיים את כל התחייבויות המבוטח 

מוסכם במפורש כי למבקש האישור תהיה הרשות לעכב כל תשלום של המבוטח על פי . הסכםהפי 

 שיקול דעת מבקש האישור בלבד באם לא יומצא אישור ביטוחי המבוטח במועד.
על המבוטח לקיים את כל תנאי ביטוחי המבוטח, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג  .4

היו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח לקיימם. כן מתחייב ולוודא שביטוחי המבוטח י
המבוטח להודיע למבקש האישור מיד על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה ולשתף פעולה עם 

ידי מבקש האישור להגישה -מבקש האישור ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט על
 למבטחים. 

ורש כי על המבוטח לשאת בתשלומי דמי הביטוח ובסכומי ההשתתפות למען הסר ספק, מודגש במפ

העצמית הנקובים בביטוחי המבוטח. סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי מבקש האישור מכל 

 סכום שיגיע למבוטח על פי הסכם זה.
כל מבקש האישור רשאי לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא כאמור לעיל, ועל המבוטח לבצע  .1

שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות המבוטח כאמור בסעיף ביטוח זה. מוסכם 
בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי המבוטח, בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת ביטוחים אלה ו/או 
בבדיקתם ו/או באי בדיקתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי המבוטח 

סכם ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על מבקש האישור ו/או על מי מטעם מבקש האישור למו
 פי דין.-פי הסכם זה ו/או על-ו/או לצמצם את אחריות המבוטח על

בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי המבוטח לבין האמור בסעיף ביטוח זה, על 

 מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה.המבוטח לגרום לשינוי ביטוחי המבוטח על 
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מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף ביטוח  .3
מזערית המוטלת על המבוטח, שאינה פוטרת את המבוטח ממלוא החבות  זה, הינה בבחינת דרישה 

ו דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי פי דין. למבוטח לא תהא כל טענה ו/א-פי הסכם זה ו/או על-על
מי מהבאים מטעם מבקש האישור בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת 

 בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על ידי המבוטח.

 ככל שלדעת המבוטח קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או

משלימים לביטוחי המבוטח, רשאי המבוטח לערוך את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על 

ידי המבוטח, ייכלל סעיף מפורש -חשבון המבוטח. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על

למעט  ,בדבר ויתור על זכות המבטח לתחלוף כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור

ידי המבוטח יורחב שם -דם שגרם לנזק בזדון. בכל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים שייערך עלכלפי א

 המבוטח לכלול את מבקש האישור, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.
המבוטח פוטר, בשמו ובשם הבאים מטעם המבוטח, את מבקש האישור ואת הבאים מטעם מבקש  .3

שורים לביצוע העבודות )ובלבד שבהסכמיהם של האישור, וכן את הקבלנים, היועצים והגורמים הק
הקבלנים, היועצים והגורמים הקשורים לביצוע העבודות כאמור נכלל פטור מקביל לטובת המבוטח(, 

ידי מי -ידי המבוטח ו/או על-מאחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו שיובא על
בתם ו/או אשר משמש את המבוטח לצורך ביצוע מטעם ו/או עבור המבוטח לאתר העבודות ו/או לסבי

העבודות )ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות משאיות, כלי רכב, צמ"ה, נגררים וכלי שינוע 
כלשהם(, וכן מאחריות לאבדן או נזק אשר המבוטח זכאי לשיפוי בגינו על פי ביטוחי הרכוש שהתחייב 

כאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפויות העצמיות המבוטח לערוך כאמור בסעיף ביטוח זה )או שהיה ז
הנקובות בפוליסות ו/או ביטוח חסר ו/או הפרת תנאי הפוליסות( אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת 

 אדם שגרם לנזק בזדון.
היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד מי מטעם המבוטח ו/או קבלני משנה מטעם המבוטח,  .8

ו/או צד שלישי כלשהו, המבוטח מתחייב לשפות את מבקש האישור ו/או מי בניגוד לאמור לעיל, 
והשתתפויות  מטעם מבקש האישור, בכל תשלום ו/או הוצאו שיישאו בהם, לרבות הוצאות משפטיות

 .עצמיות
מי על המבוטח חלה האחריות כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור וכן כלפי  .9

טוח שנמנעו מהם עקב הפרה של תנאי ביטוחי המבוטח על ידי המבוטח ו/או על בגין תגמולי בימטעמו 
ידי מי מטעם המבוטח. למבקש האישור הזכות לתבוע או לקזז בכל צורה שהיא כל נזק שייגרם 

 למבקש האישור בגין הפרה כאמור וכל זאת בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של מבקש האישור.
רש כי תשלום או אי תשלום תגמולי בטוח כלשהם על ידי המבטח למען הסר ספק, מוסכם בזאת במפו .10

לא ישחרר את המבוטח מהאחריות המוטלת על המבוטח על פי הסכם זה או על פי דין לרבות, במקרה 
שהביטוח אינו מכסה את העילה לתביעה או במקרה שתגמולי הבטוח אינם מספיקים לכסוי הפגיעה 

או כל מקרה אחר, בכפוף להוראות האחריות ושיפוי בהסכם  או הנזק שנגרם ו/או נתבע ו/או נפסק
 זה.

הוראות סעיף הביטוח לעיל יובאו לידיעת מנהלים, עובדים וקבלנים מטעם המבוטח. כן מתחייב  .11
זה, על  נספחהמבוטח לוודא במידה ויועסקו על ידי המבוטח קבלני משנה בקשר עם העבודות נשוא 

, כי הינם מקיימים את הביטוחים המפורטים בסעיף ביטוח המבוטח לוודא כתנאי לתחילת העסקתם
זה, בשינויים המחויבים בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות, וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם 

 המבוטח או לתקופה מאוחרת יותר על פי המוגדר בסעיף זה.

בודות, בין אם למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המבוטח נושא באחריות כלפי מבקש האישור ביחס לע

בוצעו באמצעות המבוטח ובין אם בוצעו באמצעות קבלני משנה מטעם המבוטח, והמבוטח ישא 

באחריות לשפות ו/או לפצות את מבקש האישור בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם בשל העבודות 

בביטוחי ידי מבוטח המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה בביטוחי המבוטח ו/או -שבוצעו על

 קבלני המשנה מטעם המבוטח ובין אם לאו. 

מוסכם בזאת כי היה ותועלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד הקבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מי 

מטעמם, באחריות המבוטח לשפות את מבקש האישור ו/או מי מטעם מבקש האישור בכל תשלום 

 ת.ו/או הוצאה שיישאו בהם, לרבות ההוצאות המשפטיו
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על המבוטח והבאים מטעם המבוטח לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת  .12
במיוחד פגיעה, אבדן או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא בקשר עם ביצוע העבודות ו

ולעמוד בדרישות החוק לעניין עבודות בגובה לרבות תקנות  לקיים סדרי עבודה לעבודות בחום
בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה  .2003 -הבטיחות בעבודה )עבודות בגובה( התשס"ז

לעיל, באחריות המבוטח למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי, הוראות ההסכם 
תקנות הקיבוצי בענף הבניה לעניין תנאים סוציאליים וחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, 

מה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל עובדי וכדו
ושליחי המבוטח יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים 

 הנ"ל. 
יימם לא ערך המבוטח את ביטוחי המבוטח כמתחייב בסעיף ביטוח זה ו/או לא חידשם ו/או לא ק .11

יום מראש  14במלואם או במועדם, תהא לרשות מבקש האישור הזכות, לאחר מתן הודעה למבוטח 
לעשות כן, לערוך את ביטוחי המבוטח ולשלם את דמי הביטוח וכל ההוצאות  מבקש האישור על כוונת

 הנלוות לכך )במפורש לרבות דמים והפרשי הצמדה וריבית(. 

עקב הפרת התחייבות המבוטח לערוך את  ות של מבקש האישורכל ההוצאות בגין התשלומים וההוצא

ביטוחי המבוטח, יחולו על המבוטח בלבד, ולמבקש האישור תהא הזכות לנכות את הוצאות הביטוח 

 מכל סכום שיגיע למבוטח, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין.

מבקש האישור אחריות אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על 

יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם  המבוטחמובהר, כי  כלשהי. 

. כמו כן, מוסכם במפורש כי המבוטח יהא חייב בפיצוי ו/או מתחת לסכום ההשתתפות העצמית

תתפות בשיפוי מבקש האישור בגין כל נזק ו/או תשלום שהמבוטח יחוייב בו לרבות תשלום הש

 עצמית, בגין נזקים שבאחריות המבוטח לפי דין או לפי הסכם זה מיד עם דרישתו הראשונה בכתב.

מוסכם בזאת כי המבוטח מתחייב להעביר תוכן נספח ביטוח זה לידיעת מבטחו על כל התנאים 

הכלולים בו. יובהר כי על המבוטח חלה החובה לוודא כי התחייבויותיו על פי נספח זה כלולות 

אישורי הביטוח שצורפו הינם דוגמא  בביטוחים שערך. במקרה של סתירה יגברו הוראות הסכם זה.

 בלבד ואינם נוסח מחייב.

 
 ביטוחי המבוטח: .14

  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי 14.1

לרכושו של  פי דין בשל פגיעה ו/או נזק העלול להיגרם לגופו ו/או-על המבטח את חבות המבוטח

 הו בקשר עם השירותים.אדם ו/או גוף כלש

סייג אחריות מקצועית לא יחול בגין נזקי גוף. למען הסר ספק, מבקש האישור, עובדי 
 מבקש האישור ורכוש מבקש האישור ייחשבו במפורש לצד שלישי.

בכפוף לסעיף אחריות  לכלול את מבקש האישור כמבוטח נוסף בפוליסה,הביטוח יורחב 
 .המבוטחצולבת על פי נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי 

 לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.₪  2,000,000: גבול אחריות
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  ביטוח אחריות מעבידים 14.2

פי פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ו/או חוק האחריות -על המבטח את חבות המבוטח
, בשל פגיעה גופנית ו/או מחלה העלולה להיגרם למי 1980 -התש"ם  למוצרים פגומים
 תוך כדי ו/או עקב השירותים.  מעובדי המבוטח

היה ויקבע לעניין קרות  ו/או הבאים מטעמוהביטוח יורחב לשפות את מבקש האישור 
נושא בחובות מעביד כלשהן כלפי מי  מי מהםתאונת עבודה ו/או מחלה כלשהי כי 

 .המבוטחמעובדי 

 לתובע, לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.₪  20,000,000: גבול אחריות

 ביטוח כלי רכב 14.1

פי דין וביטוח צד שלישי )רכוש( עקב השימוש בכלי רכב בגבול אחריות -ביטוח חובה כנדרש על 14.1.1

 בגין נזק אחד.₪  300,000 -שלא יפחת מ

מור אולם יראו בכך "ביטוח עצמי" בסך של למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח צד שלישי כא

כאילו נערך ביטוח צד ג' כאמור. ככל שתוגש תביעה מצד שלישי כנגד מבקש האישור ₪  300,000

או מי מטעם מבקש האישור בגין נזק אשר היה מכוסה לו נערך ביטוח כאמור, על המבוטח לשפות 

 המפורטים לעיל בגין נזק או הוצאה כאמור.

לם מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח מקיף כאמור בסעיף זה ביטוח מקיף או

 לעיל.  7ולהסתפק בביטוח חובה וצד שלישי )רכוש(, ובלבד שיחול האמור בסעיף 

, מפני אובדן או נזק פיזי בלתי צפוי, הנובע מסיבה כלשהי, ביטוח כל הסיכונים לציוד מכני הנדסי 14.1.2

במלוא ערך כינון. הביטוח יערך על בסיס "כל הסיכונים" כולל פריצה, שוד, רעידת אדמה, סיכוני 

ע ונזק בזדון. הביטוח יכלול כיסוי לצד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש בגבול אחריות טב

 בגין כל כלי הנדסי כבד. ₪  300,000של 

מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח לציוד, ולהסתפק בביטוח צד שלישי כאמור, ובלבד 

 לעיל. 7שיחול האמור בסעיף 

 כל ביטוח אחר שחובה על המבוטח לערוך לפי כל דין. 14.1.1

זה לעיל כולל גם, אך לא רק, משאיות, ציוד מכני הנדסי נייד,  0פי סעיף -המונח "כלי רכב" על 14.1.4

 מנופים, מלגזות, גוררים ונגררים, עגורנים וכלי הרמה ניידים אחרים.

 :ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם .11
וכי מבטח המבוטח ו/או הבאים מטעמו ידי מבקש האישור -הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על .11.1

 מוותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מי מהמפורטים לעיל.
יום לאחר משלוח  10שינוי לרעה או ביטול של מי מביטוחי המבוטח, לא ייכנס לתוקף אלא  .11.2

 השינוי לרעה או הביטול.הודעה של המבטח למבקש האישור בדבר 
הפרת תנאי ביטוחי המבוטח והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי  .11.1

לקבלת פיצוי  ו/או מי מטעמוהמבוטח ו/או מי מטעם המבוטח לא תגרע מזכויות מבקש האישור 
 או שיפוי על פי הביטוחים כאמור.

י את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשה .11.4
אחר ו/או בשל כל סיבה אחרת לרבות תנאים מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או ביטוח 
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חסר ו/או מידע חיתומי שגוי ו/או מטעה הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי מבקש האישור ו/או 
 הבאים מטעם מבקש האישור.

. חריג רשלנות רבתי )אם קיים( יבוטל, אולם 2011 היקף הכיסוי לא יפחת מתנאי ביט מהדורה .11.1
אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות המבוטח על פי חוק חוזה ביטוח 

 . 1981 -התשמ"א 
המבטח מוותר על זכות התחלוף )למעט ביחס לביטוח חובה( כלפי מבקש האישור וכלפי הבאים  .11.3

ם או גוף שמבקש האישור התחייב כלפיו בכתב טרם מטעם מבקש האישור, וכן כלפי כל אד
קרות מקרה הביטוח לשפות ו/או לכלול ויתור על זכות התחלוף לטובתו, אולם הויתור על זכות 

 התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 
על המבוטח מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות  .11.3

 ל פיהן. החלות ע

 הפרה של איזה מהוראות סעיף בטוח זה תהווה הפרה יסודית. .13
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 (DD/MM/YYYY)הנפקת האישורתאריך  אישור קיום ביטוחים

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה בתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 

במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו וחריגיה. יחד עם זאת, 

 תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

 מעמד מבקש האישור* אופי העסקה* המבוטח מבקש האישור*

ו/או  מועצה מקומית שהם: שם

תאגידים ו/או חברות עירוניים ו/או 

רשותיים ו/או עמותות  גופי סמך

בשליטתם  ו/או נבחריהם ו/או 

 מנהליהם ו/או עובדיהם

 נדל"ן☐ שם

 שירותים ☐

 אספקת מוצרים☐

 ______אחר: ☐

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☐

 מזמין מוצרים☐

 ______אחר: ☐

 

 ת.ז./ח.פ. ת.ז./ח.פ.

 מען מען

 

 כיסויים

 סוג הביטוח

 

אחריות  גבולותלפי  חלוקה

 ביטוח סכומיאו 

מספר 

 הפוליסה

נוסח 

ומהדורת 

 הפוליסה

גבול האחריות/ סכום  ת. סיום ת. תחילה

 ביטוח

  חריגים וביטול בתוקף נוספים כיסויים

 'ד לנספח בהתאם כיסוי קוד לציין יש

 מטבע סכום

 רכוש 

 

   לא בתוקף     

  לא בתוקף     אובדן תוצאתי

 (102אחריות צולבת ) ₪  2,000,000     צד ג'

 (103קבלנים וקבלני משנה )

)חברות  ( 108ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר )

 ו/או 

 (109ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור )

 (111כיסוי לתביעות המל"ל )

מבקש  -מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 

 (121) האישור

 (122מבקש האישור מוגדר כצד ג' )

 (128ראשוניות )

 (129רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג' )
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 כיסויים

 (109ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור ) ₪  20,000,000     אחריות מעבידים

היה וייחשב כמעבידם של מי מעובדי  -מבוטח נוסף 

 (119המבוטח )

 (128ראשוניות )

 לא בתוקף  לא בתוקף     אחריות המוצר

   לא בתוקף     אחריות מקצועית

        אחר

 

 (*:ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 

 דות אזרחיות )לרבות תשתיות(קבלן עבו 030צנרת והנחת קווי מים וביוב,  019) עבודות חשמל / איטום / אינסטלציה(,  011הריסות / פינויים,  021) בנייה (/ עבודות קבלניות גדולות,  003

 

 ביטול/שינוי הפוליסה *

בדבר השינוי או  האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי

 הביטול.

 חתימת האישור

 המבטח:

 

 

 


