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 ן 'ג-המועצה המקומית בית         

 /119101' מכרז פומבי מס

     

 /מקצועי אגרונומיקהילתי ורכז שירותי רכז עבור ן מבקשת בזה הצעות מחיר 'ג-המועצה המקומית בית

אתרי חקלאות –נוהל חקלאות יישובית תוכנית תקציבית  להקמת גינה חקלאית קהילתית  במסגרת חקלאי

עודד רשויות מקומיות לפתח ולתפעל פעילויות שונות של לבמטרה , חקלאותמטעם משרד היישובית 

  . אתרי חקלאות יישובית

: ההצעה המבוקשת היא עבור העסקת  

 :ו רכז קהילתי לאתר חקלאות עירונית שעיקרי תפקיד .1

 .תיווך בין התושבים  למערכת העירוניתו  לתהליך הקמת האתרארגון התושבים וגיוסם  -

 .בניית תקנון פעולה בכל גינה בתאום עם חברי האתר -

 .חודשית ושבועית לפעילות, בנית תכנית קהילתית שנתית -

 .כדי שתוביל אותו בעתיד, בניית מנהיגות מתוך חברי האתר -

התמיכה ועם סיוע מינימאלי סיוע לחברי האתר בהכנת תכנית ביציאה לעצמאות לאחר תום  -

 .של הרשויות

בניית צוות היגוי עירוני לנושא חקלאות עירונית וריכוז שלו או לחילופין השתלבות בצוות  -

 .קיים

    תואר ראשון במדעי החברה או עובד סוציאלי קהילתישנות לימוד עם עדיפות  11בוגר :  תנאי סף 

 עדיפות לנסיון מקצועי

 

 :חקלאי שעיקרי תפקידו/רכז מקצועי אגרונומי .2

ת חקלאית ותכנית פעילות לכל תושבי המשתמשים באתר ולחבר אותם לעבודת בניית תכני -

 החקלאות

כולל הכשרה , בניית מסגרת הכשרה והעשרה לפעילי האתר לקידום התמקצעותם בחקלאות -

 .קבוצתית והפעלתה 

 .הדרכה פרטנית למשתמשים בגינות -

 . או לחילופין הנדסאי נוף( בתחומי קרקע וצומח)בעל תואר ראשון בתחומי החקלאות :  תנאי סף 

 .עדיפות לנסיון מקצועי

 

  4תהיה למשך עד  ההתקשרות. מ"את ההצעה צריך להגיש עבור עלות שעת עבודה לכל תפקיד כולל מע

בהעסקת  ואין, (המאוחר מביניהם)התקציב המאושר  ועד לניצול מלא של, אשר תחודש כל שנהשנים 

 .ן'ג-א התחייבות ליחסי עובד מעביד עם המועצה המקומית בית"הכ

 –ייקבעו בהתאם למסגרת התקציבית המאושרת ולפי הנחיות הקול קורא  ך הפעילותהשעות והמשמספר 

 .2112נוהל 

 : יש לצרף להצעה את האישורים שלהלן אשר מהווים תנאי סף 

 של המועמדים המוצעים לתפקידיםהמעידות על השכלה ת ותעוד -

 עוסק מורשה אישור  -

 .אישור ניהול ספרים וניכוי מס במקור כחוק ובתוקף -

 .רשומה עמותה ינוה המציעאם  - ניהול תקין מרשם העמותות אישור  -

 , תשלום חובות מס, ניהול חשבונות אכיפת)חוק עסקאות גופים ציבוריים אישור בר תוקף לפי  -

  1792 -ו "התשל, (שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין

תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ובדבר תשלום שכר מינימום כדין לפי חוק עסקאות גופים  -

   .1792 –ו "תשל, ציבוריים

 -דהיינו עד ל, ההצעה יום מיום האחרון להגשת 71 -בתוקף ל ₪ 0111ס "ערבות בנקאית ע -

 1'בב בנספח "לפי הנוסח המצ,  11/7/2117

 . כל מסמכי המכרז כולל כל הנספחים חתומים בכל הדפים -

 

לידי מזכירת המועצה בימים , 11:11שעה   12/2/2117מועד אחרון להגשת ההצעה עד לא יאוחר מיום 

 . 12:11עד  0:11בשעות עבודת המועצה משעה ' עד ה' א

   בכבוד  רב       

 ם 'ד ראדי נג"עו       

 ראש המועצה המקומית            
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 'אנספח 

  /11/101 'חוזה מס/כרזמ

 ן'ג-המקומית ביתנערך ונחתם במועצה ש

 __________שנת _____________ לחודש _________ יום ב

 

 -ב  י  ן      -

 ן'ג-המקומית ביתהמועצה                                                

     

 11-7012211: פקס; 11-7012221: טל

 ("המועצה"או /ו "המזמין": להלן)    

  -לבין-

    

_______________  __________________ 

 ______________. פ.ח  ___________. ז.ת   

   _____________מרחוב    

 על ידי מנהליה המוסמכים לחתום   ________________מ   

 ולהתחייב בשמה כדין   (ספקה - להלן)   

 

להקים גינה קהילתית בתחומה במסגרת פרוייקט משרד החקלאות תמיכה והמועצה מעוניינת  :הואיל

 . בחקלאות ישובית במסגרת קול קורא

ליווי והטמעה של גינה , הקמהשירותי קבלת ל   11/2117פומבי שמספרו והמועצה פרסמה מכרז  :והואיל

 ;ואגרונום בהתאם לדרישות הסף שפורסמו במכרז י העסקת רכז קהילתי"קהילתית ע

הידע והמומחיות והיכולת הארגונית , האישורים, מצהיר כי יש בידיו את כל הרישיונותספק וה :והואיל

החומרים וכח האדם , הדרושים לביצוע שירותים מסוג וטיב השירותים נשוא ההסכם ולו הציוד

 ;בתחום שיפוט המועצההשירותים נשוא ההסכם הדרושים למתן 

המליצה בפני ראש המועצה לקבל ____, __________מיום  בהחלטתה, וועדת מכרזים של המועצה :והואיל      

אישר ראש המועצה את __________ ובתאריך , בפרקים כמפורט להלןספק את הצעתו של ה

 .בהוראות הסכם זה והוראות כל דיןספק בכפוף לעמידת ה, המלצת ועדת המכרזים

 :הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן, הוצהר, אי לכך

 .ה מהווה חלק בלתי נפרד ממנוהמבוא להסכם ז .1

  -השירותים נשוא הסכם זה  .2
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 .שירותי העסקת כח אדם להקמת הגינהיספק  עבור המועצה ספק ה .2.1

 .המועצה תהיה רשאית להגדיל או להקטין את היקף השירותים .2.2

בהתאם לדרישות כל דין והרשויות , באופן מקצועי וראויספק י ה"השירותים יסופקו ע .2.2

 .המוסמכות

ראש ידי -שימונה על עובד מטעם המועצה המפקח מטעם המועצה לעניין הסכם זה הינו  .2.1

 . (המפקח -לעיל ולהלן) בהמועצה בכת
 

 תקופת ההסכם .2

ועד לניצול , כאשר יתחדש כל שנה , שנים  1-לממועד חתימתו ועד הסכם זה יהיה בתוקף  .2.1

 . מלא של התקציב המאושר מהגוף המממן

סיבה  כל להפסיק את ההסכם  בתקופת תוקפו מהמועצה תהיה רשאית , למרות האמור לעיל .2.2

 הנקוב לפני המועד, ספקליום  21של  בכתב על כך הודעה מוקדמת השהיא ובלבד שמסר

 .לסיום ההסכם

להעברה מסודרת של כל המידע ספק יפעל ה, פ הסכם זה"בכל מקרה של סיום ההתקשרות ע .2.2

 .או למי שהוא יורה/ו פקחביחס לשירותים נשוא הסכם זה למספק י ה"והמסמכים שהוכנו ע

ת העבודות בהתאם לחוזה הספק יהיה מחויב להמשיך ולבצע א, במידה וניתנה הודעה כאמור .2.1

  .זה

 .כי הוראות חוזה זה יחולו בתקופת האופציה בשינויים המחויבים, מובהר .2.3

   .המועצה איננה מתחייבת לממש את זכותה להארכת התקופה החוזית, למען הסר ספק .2.2

 
 הצהרות נותן השירות .1

 :כדלקמן, מאשר ומצהיר נותן השירות 

 .כי השירותים יסופקו על ידו בלבד .1.1

 .מתן השירותים נשוא הסכם זהותק ומיומנות ב, ידע, סיוןיהינו בעל נכי  .1.2

 .והרשויות המוסמכות הוראות הדיןלבשים לב לספק את השירותים כי הוא מקבל על עצמו  .1.2

ניהול פנקסי חשבונות ורשימות לפי חוק עסקאות בדבר חזיק באישורים תקפים מ כי הוא .1.1

כי הוא ו 1792-ו"התשל, (ום חובות מס הכנסהניהול חשבונות תשל, אכיפה)ציבוריים  גופים

והעסקת ן שכר מינימום ייבענ 1792-ו"תשל, חוק עסקאות גופים ציבוריים ראותעומד בהו

 .ולא חל שינוי בכך ממועד קביעתו כזוכה במכרז עובדים זרים

 
 נותן השירותהתחייבויות  .3

 :כדלקמן, מתחייב נותן השירות

, (ככל שיש)זה על נספחיו  התחייבויותיו בהסכםלבצע ביצוע מושלם ומלא של מלוא  .3.1

 .בהתאם להוראות כל דיןואו כל רשות מוסמכת /בהתאם להוראות והנחיות המועצה ו

העובדים שיועסקו מטעמו בביצוע השירותים יהיו אך ורק עובדים שאין מניעה להעסקתם  כי .3.2

 ונותן, 2111 - א"התשס, פ חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים"ע

אישור מאת משטרת ישראל ,  על פי דרישתה הראשונה, למועצה להמציא מתחייב השירות

 .ביחס לכל עובד שיועסק מטעמו עבור המועצה בביצוע השירותים, בהתאם לחוק זה

 .היוודע לו עליהםמיד עם , שירותיםבביצוע הפגם /בכתב על כל תקלה ועצהלמלדווח  .3.2

 .ובמקצועיות ביעילות, ותבנאמנ שירותיםהאת ספק ל .3.1

באופן מוצלח ( הפעילותלשם קיום )למתן השירותים לבצע את כל הסידורים הנדרשים  .3.3

 .זמן מספיק מראש - פעילותוברמה גבוהה וכן לבצע את כל ההכנות הדרושות לצורך קיום ה

 .בהתאמה להוראות הסכם זה ונספחיו ביצוע השירותיםלדאוג ל .3.2

  .  ידי המועצה-או כפי שייקבע על/הסכם זה ולעמוד בלוח הזמנים הקבוע ב .3.9

פעילות בהתאמה להוראות העם בקשר  המועצהידי -עלדרש ממנו יפעילות שתבצע כל ל .3.0

 .הסכם זה

 .לא להשתמש בשם המועצה ולא להתחייב בשמה .3.7

 .רשאי לגרום לכל תשלום או חיוב בשם המועצה או עבורהאינו  נותן השירות .3.11
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 מעביד –עדר יחסי עובד ה9  עמותה9עצמאינותן השירות הינו  .2

כן . במסגרתו הוא נותן את השירות למועצה, כי הוא בעל עסק עצמאי, נותן השירות מצהיר .2.1

מ ורשום כעצמאי במוסד לביטוח "כי הוא רשום כעוסק מורשה במע, מצהיר נותן השירות

 .לאומי ובמס הכנסה

ליצור בינו או בין מי מטעמו נותן השירות מצהיר שאין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי  .2.2

לבין המועצה יחסי עבודה וכי כל העובדים שיועסקו על ידו ומטעמו לצורך ביצוע 

יהיו וייחשבו כעובדיו בלבד ולא יהיו בינם לבין , (ככל שיועסקו)התחייבויותיו לפי הסכם זה 

 .המועצה יחסי עובד ומעביד

ובענה שתוגש כנגד המועצה שעילתה כן מתחייב נותן השירות לשפות את המועצה בגין כל ת .2.2

י נותן "בין אם תוגש ע, בקיום יחסי עובד ומעביד בין נותן השירות או מי מעובדיו למועצה

 .כלשהו' י צד ג"או יורשם על פי דין ובין אם ע/י חליפם ו"או ע/י עובדו ו"או ע/השירות ו

ם למועצה במתכונת כי הוא ביקש להעניק את השירותי, נותן השירות מצהיר ומדגיש בזאת .2.1

בהתאם לשיקוליו הפרטיים השונים ובכלל זה שיקוליו הכלכליים וכי , זאת של נותן שירותים

 .הוא אינו מעוניין להיות במעמד של עובד שכיר

כי בביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה הוא פועל כנותן שירות , נותן השירות מצהיר בזה .2.3

, הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה, מלאהעצמאי וכי עליו בלבד תחול האחריות ה

נזק או הפסד שיקרו או ייגרמו לו או לעובדיו תוך כדי או עקב ביצוע או , מוות, נכות, פציעה

 .ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה-עקב אי

בשם  גורמים כלשהםלא תהא כל סמכות להעסיק  לנותן השירות, נותן השירותלמען הסר  .2.2

 .המועצה

 
 התמור .9

הינה , י הסכם זה"לה יהא זכאי נותן השירות בגין ביצוע מלוא התחייבויותיו עפתמורה ה .9.1

 .  בוצע בפועליבגין כל שירות ש, בטופס הצעת המחיר  כמפורט

י חוק ובכפוף "תנכה מהתמורה לנותן השירות את כל הניכויים המחויבים עפ מועצהה .9.2

 . ותעביר אותם לייעודם, מס במקור יכוינבעניין , אם המציא, שהמציא לה אישוריםל

 קלאותבהתאם לקצב שחרור הכספים ממשרד החמועצה תשלם לנותן השירות את התמורה ה .9.2

כנגד המצאת , משרדהממועד העברת הכספים מ ימים 21עד + של שוטף בתנאי אשראי  -

ן מצהיר כי ידוע לו שמימו בצעהמ. שבונית מס כדין וכל האישורים הדרושים למועצהח

או דרישה כנגד /השירותים הינו באמצעות קבלת מימון חיצוני והוא לא יעלה כל טענה ו

 .   י משרד החינוך"המועצה ככל שיחול עיכוב בהעברת התשלום ע

התמורה הנקובה בהסכם הינה התמורה המלאה והסופית בגין ביצוע של כל  .9.1

כח , ביצוע ההתקנות, ודציה, עיצובוהיא כוללת את ה נותן השירותהתחייבויות /רותיםיהש

הישירות )העלויות , תשלומי החובה, התשלומים, הרווחים, ההוצאות, העובדים, האדם

לרבות בגין התקשרות עם צדדים , רותיםיוכל שיידרש לצורך קיום הש( והעקיפות

 . לנותן השירותככל שיהיה נחוץ , שלישיים

, המועצהמצד  הוראהלה תוקף לא יהי ,תמורה/בכל נושא כספי, מבלי לגרוע מהאמור לעיל .9.3

לנותן המועצה ולא ישולם גזבר ניתן לכך אישור מראש ובכתב של ראש המועצה ו אלא אם

  .ללא האישורים כאמור -תשלום כלשהו  השירות

 
 העברת ההסכם והעסקת קבלני משנה .0

או החובות הנובעות /או להמחות הסכם זה והזכויות ו/אינו רשאי להעביר ו נותן השירות .0.1

 המועצהראש  ידי-עלמראש ובכתב הדבר אלא אם הוסכם  ,ים/לאחר, כולן או מקצתן, ממנו

 .או מי מטעמו

 .פי הסכם זה-לאו למשכן את זכויותיו ע/אינו רשאי לשעבד ו נותן השירות .0.2

מבלי שיהיה צורך בהסכמה  ,הסכם לאחרהפי -להמועצה רשאית להעביר את זכויותיה ע .3.8

  .פי הסכם זה-לע נותן השירותזכויות  נהיפגעתשלא  ובלבד נותן השירותמצד לכך כלשהי 

 
 סודיות אסור תחרות וניגוד עניינים .7

            או מידע /או ידע ו/או מסמך ו/רות מתחייב לשמור בסודיות גמורה כל נתון ויהש ןנות .7.1

 וכי הוברר ל ,השירות מצהיר ןנות .ואשר אינם נחלת הכלל השרות למועצההקשורים למתן 

האמור בסעיף זה יחול בתקופת ההסכם  .כי עמידה באמור לעיל הנה תנאי יסודי בהסכם זה

 .ל אינו נחלת הכלל"ואף לאחריו ללא הגבלת זמן וכל עוד המידע הנ
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ליצור ניגוד עניינים כלשהו עם כדי הסכם בינו לבין המועצה כי אין ב ,מצהירנותן השירות  .7.2

כל מניעה להתקשר עם לו וכי אין , בין במישרין ובין בעקיפין, עניין אחר שהוא עוסק בו

 .המועצה בחוזה זה

כי הוא , 2/11' ל משרד הפנים מס"מצהיר כי הוא מכיר את הוראות חוזר מנכותן השירות נ .7.2

לרבות חובת , כלל הוראות הנוהלפי נוהל זה וכי הוא מתחייב לקיים את -מתחייב לנהוג על

.ידי גורמי הבחינה הרלבנטיים-מילוי טופס שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים ובחינתו על

  

 .הוראה זו הינה תנאי יסודי ומהותי בחוזה זה

מתחייב להודיע למזמין על כל עניין שעולה ממנו חשש לניגוד עניינים בין נותן השירות  .7.1

 .והוא מתחייב לפעול בהתאם להוראות המזמין בעניין זה רותים לעניינים אחריםיהש

בסיס -על, בין השאר, עמו בהסכםועצה התקשרה כי ידוע לו שהמ ,מצהירנותן השירות  .7.3

  . של ההסכם וכי הפרתן תהווה הפרה יסודיתלעיל התחייבויותיו אלה 

  –נותן השירות מצהיר  .7.2
אח או אחות ואף , בן או בת, הורה, בן זוג :והמועצה אין ל מליאתחברי או 9עובדי ובין ש

 .לו סוכן או שותףנותן השירות הוא מי שלא 

אחוזים  עשרהשיש לאחד מהם חלק העולה על , סוכנו או שותפו, קרובו, אין חבר מועצה

או שאחד מהם מנהל או התקשרתי בהסכם זה בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו 

 .עובד אחראי בו

 .בות יסודית בהסכם זהייפורטת בסעיף זה הנה התחיבות המיההתח .7.9

השירות  ןמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ובנוסף לכך ומבלי שיש בכך משום היתר לנות .7.0

רות לשפות את המועצה בגין כל יהש ןמתחייב נות, כלפי המועצה ובויותיילהפר את התחי

אחת  והשרות או מי מטעמ ןותפר ניאשר יגרמו למועצה באם , מכל מין וסוג, או הוצאה/נזק ו

 .על כל סעיפיו הקטנים זה 11ההתחייבויות המפורטות בסעיף 

או /כל טענה ו ולבין המועצה ואין ל וכי הסכם זה הנו היחיד שבינ ,השרות מצהיר ןנות .7.7

רות שבוצעו עבור המועצה עובר לחתימת יאו תביעה כלפי המועצה בגין תקופות ש/דרישה ו

 .ככל שבוצעו, הסכם זה

 
 לנזקים וביטוח אחריות .11

  . ידו-על שיבוצעו השירותיםפי דין לטיב -אחראי על ולבדנותן השירות  .11.1

דין בקשר עם מתן  פי-לעהנדרשות  האבטחהכל דרישות  למלא אחר דאגנותן השירות י .11.2

פי דרישת אנשי האבטחה -עלובכלל זה , המוסמכותדרישות הרשויות  פי-או על/השירותים ו

  .הרלבנטיים

או הפסד /או אובדן ו/השירות לבדו יהיה אחראי כלפי המועצה לכל נזק רכוש או גוף ונותן  .11.2

או /או לצד שלישי כלשהו ו/או למי מטעמה ו/או לעובדיה ו/להיגרם למועצה ו העלולים

או לעובדיהם /או לקבלני משנה מטעמו ו/או לעובדי נותן השירות ו/למשתתפי הפעילות ו

או כל מי /או עובדיו ו/ות ואו מחדל של נותן השיר/ה וכתוצאה ממעש, או למי מטעמם/ו

   .מטעמו

בגין כל נזק שייגרם , מיד עם דרישה, או לפצות את המועצה/לשפות ונותן השירות מתחייב 

או כל מי מטעמו במתן /או עובדיו ו/או מחדל של נותן השירות ו/לה כתוצאה ממעשה ו

 .כמפורט לעיל, השירות

פי דין לצורך ביצוע -באחריות נותן השירות לבצע את כל הביטוחים הנדרשים על .10.1

 .נותן השירות ימסור למועצה אישור קיום ביטוחים. השירותים

 
 תוצאות הפרת ההסכם .11

אשר , הפרת ההוראות שלהלן תחשב הפרה יסודיתכי  ,מוסכםמבלי לגרוע מכל האמור בהסכם זה  .11.1

 :לאלתר להביא הסכם זה לקיצו, בין השאר, למועצהתאפשר 

את אחת ההוראות הכלולות , ובין אלה, נותן השירות הפר הפרה יסודית את ההסכם .11.1.1

 .  להסכם 11-ו 1, 2בסעיפים 

 .נהיה בלתי כשיר לפעולה משפטית נותן השירות .11.1.2
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גשה או הו, או צו פירוק ,נכסיםכינוס צו נגדו פשט את הרגל או הוצא  נותן השירות .11.1.2

 .ימים 21אשר לא הוסרה תוך , ביחס אליו בקשה כאמור

 .םאו חלק רותיםישרוצה לבצע את ה/הודיע שאין הוא יכול נותן השירות .11.1.1

רותים בניגוד להוראות הדין יהשאת בצע מ נותן השירותכי  המועצה לדעתיוכח  .11.1.3

 .לנותן השירותוההפרות לא תוקנו תוך הזמן שנקבע בהתראה בכתב שתישלח 

פעילות יהיה פטור ממילוי חלקו לפי הסכם זה אם המהם כי כל אחד , הצדדים מסכימים בזה הדדית .11.2

פיגוע גדול , מצב חירום, המלחמ: לצורך הסכם זה פירושו" כח עליון". "כח עליון"מחמת  תתבטל

לרבות אבל )אבל , שביתות, השבתות, נותן השירותלרבות גיוס  -או מלא /גיוס חלקי ו, ממדים

או /פעולות שאינן תלויות בצדדים והוכל , נותן השירותמחלת , מצב של כוננות, פגעי טבע, (מילאו

 . או שאינן בשליטתם/ונותן השירות ב

יהיו רשאים הצדדים לתאם מועד אחר לקיום , "כח עליון"מחמת פעילות במקרה של ביטול ה .11.2

 . הפעילות

 

 זכויות יוצרים  .12

בין זכויות קניין , לא יהיו כל זכויות יוצרים מכל סוג שהוא מובהר ומוסכם בזאת כי לנותן השירות

, החומרים, הרעיונות, הפרסומות, י דין בכל היצירות"המוקנים עפ -ב ”רוחניות ובין שימוש וכיוצ

אם  -שנעשו או יוצרו בהתאם להסכם זה , ב”גרפיקה וכיו, עיצוב, טקסט אומנותי, לרבות טקסט

 .השתמשו בהם ואם לאו

 
 כמפעל חיוניהמועצה  .12

כמפעל למתן שירותים "או /ו" מפעל חיוני"נותן השירות מצהיר כי ידוע לו שהמועצה מוכרת כ

י הרשויות המוסמכות אחד המצבים בהתאם "כי במידה ויוכרז ע, והוא מתחייב בזאת" קיומיים

  -להוראות אחד או יותר מהחוקים הבאים 
, (סמכויות מיוחדות)כאמור בתקנות שעת חירום הכרזה על מצב חירום על ידי השר המוסמך לכך  .12.1

 .1792-ד"תשל

 .1731-א"תשי, לחוק ההתגוננות האזרחית' ג7הכרזה על מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף  .12.2

-א"תשל, (נוסח חדש)לפקודת המשטרה ' א71הכרזה על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף  .12.2

1791. 

 .לחוק יסוד הממשלה 20סעיף  הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות .12.1

או /ו, 1729-ז"תשכ, או הוראות חוק שירות עבודה בשעת חירום/ל ו"תחולנה ההוראות הנ, אזי

או כלי נותן השירות המשמשים לצורך /או שירותי ו/גם על עובדי ו, הוראת כל דין רלבנטי אחר

 .ביצוע העבודות נשוא חוזה זה

 
 שונות .11

 .שלטוניות של המועצה/חובות ציבוריות/זכויות/יותאין בהסכם זה כדי לגרוע מסמכו .11.1

 .1791-א"תשל( תרופות בשל הפרת הסכם)על הפרת הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים  .11.2

שלח יכל הודעה שת. רכי הסכם זה הינן כמצויין במבוא להסכםוכי כתובותיהם לצ, הצדדים מצהירים .11.2

ל תחשב כהודעה שהגיעה לידיעת הצד "ידי אחד הצדדים למשנהו בדואר רשום לפי הכתובת הנ-על

 .שעות מזמן המשלוח 10השני כעבור 

 ,בין הצדדים וכל שינוי שלו לא יהיה בר תוקף כל ההסכמותמוסכם כי הסכם זה משקף וממצה את  .11.1

 .אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים

 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 

          __________________      __________________ 

 נותן השירות                            המועצה  
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 1'בספח נ

 ערבות הצעה

 

 ________________: בנק        לכבוד

 _______________: סניף                   ן'ג-המקומית ביתהמועצה 

 ______________: מיקוד   

 ______________: תאריך        

 ,.נ.א.ג

 ' _____________ערבות בנקאית מס:  הנדון  

בנוגע להגשת הצעת המבקשים ( המבקשים -להלן )______________________________ על פי בקשת 

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך שֹל   ,גינה קהילתילשירותי   11/2117' למכרז פומבי מס

0111₪ . 

דרישתכם הראשונה ימים ממועד  9לא יאוחר מתוך ל "אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ

לדרוש או , מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, בכתב שתגיע אלינו

ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי , את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת

 .שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם

שכל אחת מהן , ל בפעם אחת או במספר דרישות"אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ

 .ל"בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ, ל בלבד"מתייחסת לחלק מהסכום הנ

 .ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול

 .ועד בכלל  11/7/2117ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 

 .לא תענה ___________דרישה שתגיע אלינו אחרי יום 

 .תערבותנו זו בטלה ומבוטל _____________לאחר יום 

 .שהיא ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה

 

 ,בכבוד רב        

 _____________________: בנק        

 

 

 

 

 



 9עמוד  ________________המציע ת תימח       /119101 מכרז 
 

 

 1'בנספח 

 ערבות ביצוע

 _________ :בנק                             ,לכבוד

 _______________               : סניף      ן'ג-מקומית ביתמועצה 

 ______________: מיקוד   

 ______________: תאריך        

 ;נ.א.ג

 ' _____________ערבות בנקאית צמודה מס:  הנדון  

 

התחייבויותינו לפי הסכם מיום לביצוע ( "המבקשים"להלן )_________ על פי בקשת 

 _____ ו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך שלאנ _______ לשירותי______________ 

הפרשי "להלן )ל למדד המפורט להלן "בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ₪ 

 (."הצמדה
ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם דרישתכם הראשונה "הנ אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך

או לדרוש , או באופן כלשהומבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו , בכתב שתגיע אלינו

ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי , את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת

 .שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם

שכל אחת מהן , ל בפעם אחת או במספר דרישות"אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ

 .ל"בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ, ל בלבד"יחסת לחלק מהסכום הנמתי

 :במכתבנו זה 

 .המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, משמעו מדד המחירים לצרכן -" מדד"

 :הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן 

כי ( "המדד החדש"להלן )י ערבות זו "עפ, אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל

יהיו הקרן ( "המדד היסודי"להלן )_______ שפורסם ביום __ /__המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש 

 .ל מחולק במדד היסודי"והפרשי הצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ

 .יה ולא ניתנת לביטולערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלו

 .ועד בכלל________ ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 .לא תענה__________ דרישה שתגיע אלינו אחרי 

 .ערבותנו זו בטלה ומבוטלת_______________ לאחר יום 

 .ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא

 ,בבכבוד ר                                          

 _____________________: בנק                  

  



 11עמוד  ________________המציע ת תימח       /119101 מכרז 
 

 1'גנספח 

 

 תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ובדבר שכר מינימום כדין

  1/91 -ו "תשל, לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת וכי אהיה ______________, .ז.ת________________מ "אני הח

  :כדלקמן, ה בזאת/מצהיר, לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כןה /צפוי

  

_________________________ אצל המציע _________________________  -אני משמש כ .1

, ן'ג-המקומית ביתאשר פרסמה המועצה  11/2117' פומבי מסשהגיש הצעה למכרז ,  (המציע - להלן)

 .ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו, (המכרז -להלן )

 .הנני עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק בלתי נפרד מהצעת המציע למכרז  .2

 :בתצהיר זה .2

 גם בעל   –אם המציע הוא חבר בני אדם . מי שנשלט על ידי המציע  - "בעל זיקה"

 או תאגיד  , השליטה בו או תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל המציע 

 או מי מאחראי , הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו של המציע 

  .מטעם המציע על תשלום שכר העבודה 

 .1701-א"התשמ( רישוי)כהגדרתה בחוק הבנקאות       -    "שליטה"

יש לסמן ]אנוכי וכל בעל זיקה למציע ,  הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז .1

X אימהבמשבצת המת :] 

 

 21 -ג "ה בחשון התשס"לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ 

-א"התשנ, (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים)לפי חוק עובדים זרים , 2112באוקטובר 

 ;1709-ז"התשמ, או לפי חוק שכר מינימום/ו 1771

 

 לפי חוק , 2112באוקטובר  21 -ג "ה בחשון התשס"רי יום כהורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אח

או לפי חוק שכר /ו 1771-א"התשנ, (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים)עובדים זרים 

חלפה שנה אחת לפחות ממועד ,   אך במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, 1709-ז"התשמ, מינימום

 ;ההרשעה האחרונה

 

 .ותוכן תצהירי אמת זהו שמי זו חתימתי .3

_________ 

 חתימה         

 אישור

____________, ה "ה_____________, ד "ה בפני עו/הופיע___________כי ביום , הריני לאשר

ה לעונשים הקבועים /תהא צפוי/ה להצהיר את האמת וכי יהא/ה כי עליו/ולאחר שהזהרתיו__________, .ז.ת

 .מה עליו בפניי/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/אישר, תעשה כן/אם לא יעשה, בחוק

 

 

_______________ 

 ד"חתימה וחותמת עו
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  1'גנספח   

 או לחבר מועצה9הצהרה על העדר קרבה לעובד הרשות ו

 לכבוד 

 ( המועצה -להלן) ן'ג-מקומית ביתמועצה 

 ,.נ. א.ג

במסגרת הצעתי ( המציע -להלן)__________________________ הצהרה זו מוגשת על ידי  .1

 .  י המועצה ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי במכרז"עשפורסם  21/2110במכרז מספר

 :הנני מצהיר בזאת כי המועצה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים .2

הקובע   1730 -ח "תשי( יותהמועצות האזור)לצו המועצות המקומיות ( א)ב׳ 07סעיף   .1.2

 :כדלקמן

או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על , סוכנו או שותפו, קרובו, חבר מועצה"

לא יהיה צד , עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו

אח או , בן או בת ,הורה, בן זוג -״קרוב״ , לעניין זה, לחוזה או לעסקה עם המועצה

 .אחות״

של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  ( א) 12כלל  .1.1

 :המקומיות הקובע

״חבר , לעניין זה. ״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית

 .חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו  -מועצה״ 

 :הקובע כי( נוסח חדש)לפקודת המועצות  37סעיף  .1.2

, זוגו-בעצמו ולא על ידי בן, לא במישרין ולא בעקיפין, לא יהיה לעובד מועצה"   

כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה ,  סוכנו או שותפו

י פרט לעניין  שיש לעובד בהסכם העבודה שלו או בהסכם הכלל, למענה או בשמה

 .של עובדי המועצה ופרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהמועצה מספקת״

 : בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי  .2

אח או אחות ואף לא מי שאני לו  , בן או בת, הורה, בן זוג: בין חברי מליאת המועצה אין לי  .2.2

 .סוכן או שותף

חד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו שיש לא, סוכנו או שותפו, קרובו, אין חבר מועצה  .2.1

  .או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו

 .העובד ברשות, שותף או מי שאני סוכנו, אין לי בן זוג  .2.2

רה או אם מסרתי הצה, ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל .1

 .לא נכונה

 .והאמור בהצהרה זו הינו אמת, אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים ומלאים .3

לצו המועצות ( 2)ב׳ 07אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  .2

רשאית  ,הפניםמחבריה ובאישור שר  2/2לפיהן מליאת המועצה ברוב של , (מועצות אזוריות)המקומיות 

א 07להתיר התקשרות לפי סעיף 
'
ובלבד שהאישור , (מועצות אזוריות)לצו המועצות המקומיות ( א) 

 .ותנאיו פורסמו ברשומות

 

 

 _____________________:חתימת מורשי חתימה של המציע_______________ :תאריך

 ד"אישור עו

 אני מאשר כי מורשי החתימה חתמו בפניי 
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 _________________: ד "עו תימתח

 

 'דספח נ

 

 תצהיר העדר רישום פלילי

 

לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר ___________________, . ז.ת_______________________, מ "אני הח

  -כדלקמן, ה בזאת בכתב/מצהיר, ה לעונשים הקבועים בחוק/שאם לא כן אהיה צפוי, את האמת

 

: להלן)_______________________ אצל _____________________ כאני משמש  .2

 .ומוסמך ליתן תצהיר זה בשמו ובעבורו( "ספקה"

או מי מעובדיו לא /ה שלו ואו מי ממורשי החתימ/או מי ממנהליו ו/ו הספקהנני מצהיר כי  .1

עבירות מין או ב, בעבירה פלילית שיש עמה קלון או בעבירה פלילית הכרוכה באלימותהורשעו 

 .מרמה

 

 .זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת

 __________________ 

 חתימת המצהיר 

 

 

 אישור

. . . . . . . . . . . ה "ה, ד "עו, . . . . . . . . . . . . .. . .הופיע בפני . . . . . . . . . . . . . . . .הריני לאשר בזאת כי ביום 

ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים , . . . . . . .. . . . . . . . . ז .ת, . . . . .

 .אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני, בחוק אם לא יעשה כן

_______________________ 

 ד"עו,                                           
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 'הנספח 

 המציע רנספח תיאו

 .לגבי כל הסעיפים הבאים על המציע לפרט את המידע הנדרש       

 :בכתב קריא וברור המציע יפרט את הפרטים הבאים

 שם המציע

 

 

9 ר "מלכ9 עוסק מורשה ' מס

 תעודת זהות 

 

  מלאה כולל מיקוד כתובת

  . ד.ת

  טלפון

  נייד9 טלפון נוסף 

  פקס

 -כתובת דואר אלקטרוני 

E.mail 

 

 ותפקידושם איש קשר 
 

  טלפון איש הקשר

  

 

 

__________    _________________  ________________  __________     ____________ 

 תפקיד                                   שם המציע                        תאריך                    
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