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איכות ג'ן  )להלן: "המועצה"( מזמינה בזאת הצעות לביצוע בדיקות הנדסיות שונות  -המועצה המקומית בית

 .ג'ן, הכל כמפורט במסמכי המכרז-המועצה ביתל עבור פרויקטים השונים שוטיב 

 :מבלי לגרוע מכלליות האמור במסמכי המכרז, יכללו השירותים את המפורט להלן .א

  .ביצוע בדיקות מעבדה להבטחת איכות חומרים ותהליכי ביצועהשירותים יכללו  .1

ם. על המעבדה תעמיד צוות אחד לצורך הפרויקט, אשר יכלול לפחות בקר שדה אחד וציוד מתאי  .2

 שנים. 5בקר השדה להיות בעל הכשרה של מהנדס אזרחי/הנדסאי בעל ניסיון של לפחות 

יתבצע השירות   – א' עד ה' , וככל שיידרש  הצוותים יבצעו בדיקות מעבדה בשטח העבודות בימים .3

 גם בימי שישי, ערבי חג ו/או במשמרות, ללא תוספת תשלום מצד המועצה והכול בהתאם לסעיפים 

 '  המחירון בנספח ב  המפורטים

 בדיקות המעבדה יבוצעו בשטח ובמעבדה, עפ"י הצורך ובהתאם לסוג הבדיקה .4

מהימנות  ,והמנהל מטעמה בכל הקשור לבטיחותעל המעבדה הזוכה לפעול על פי הנחיות המועצה   .5

 וסודיות 

חל איסור על המעבדה להעביר את תוצאות הבדיקות לכל גוף אחר, מלבד לגורם האחראי מטעם  .6

 גן -ועצה המקומית ביתהמ

התמורה וביצוע השירות יהיו זהים עבור כל היקף שירות, בכל מיקום בכפר, ועם כל קבלן עמו  .7

  , חוות דעת לערכאות משפטיות מקצועית , חוות דעתת שדה/בדיקותידרש הזוכה לעבוד, מעבד

 .  .בלבד המועצהוכיוצ"ב. ההחלטה בדבר ביצוע הבדיקות תהא של 

 הפרקים 41לכל וזי ההנחה המוצעים על ידו בנפרד הצעת המחיר את אחכל מציע ינקוב ב  .ב

 .במחירון המכרזש

אינה מתחייבת להזמין מהזוכים את כל הבדיקות המפורטות במסמכי המכרז ותהא רשאית   המועצה .ג

הכל על פי צרכיה ולפי קצב התקדמות הפרויקט והדרישות בשטח. כן תהא  ,להזמין את חלקן בלבד

 .המועצה את היקף ההתקשרות, הכל על פי צרכי הפרויקט וצרכי להגדיל רשאית  מועצהה

 .מכרז זה הינו לשנה אחת, שתחילתה ביום חתימת שני הצדדים על החוזהתוקפו של החוזה מכוח   .ד

 ,נוספת שנה-מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המועצה שומרת על זכותה להאריך את תקופת החוזה ב

 שנים.   3על ך שסך כל תקופת החוזה לא תעלה כולן או כל חלק מהן בכל פעם, כ

 

 תנאים :

 :במכרז מציע העומד בכל התנאים המפורטים להלן ףלהשתת רשאי 

עוסק מורשה לצורך מע"מ, מנהל ספרי חשבונות כחוק ובעל אישורים על ניכוי מס במקור מטעם  .1

 פקיד השומה

   1976 –התשל"ו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק העסקאות גופים ציבוריים,  .2

.לעניין תנאי סף זה יובהר, כי  1953-התשי"ג)א( לחוק התקנים, 12מעבדה מאושרת לפי סעיף  .3

  .מכון התקנים הישראלי יוכר כמעבדה מאושרת

השנים המסתיימות במועד הגשת ההצעות( מטעם  7-המעבדה בעלת הסמכה בתוקף )לפחות ב .4

 ,לעניין תנאי סף זה, . IEC/ISO 17025הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לפי דרישות תקן 
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-תשי"ג ,הישראלי כמי שמחזיק בהסמכה כאמור מכח הוראות חוק התקניםיראו את מכון התקנים  

1953.  

הסניף המוצע ע"י המעבדה לצורך מכרז זה יהיה בעל הסמכה מטעם הרשות הלאומית להסמכת   .5

 ;מרי גלם לייצור בטוןחיפויים וחו  בטון,  –בניה   - :המעבדות לפחות בשלושת טכנולוגיות הבדיקה

לעניין תנאי סף  .אספלט וביטומן –קרקע וסלילה  - ; אגריגטים ומים קרקע,  –קרקע וסלילה   -

זה, אם המציע הוא מכון התקנים הישראלי, יידרש הסניף לחתום על ההצהרה כי הוא בעל הציוד,  

 ' הנספח מצ"ב כמסמך האנשים והכישורים לבצע את כל הבדיקות המפורטות ברשימה ה

 

 הצהרות המציע 

והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה ואישור שכל פרטי המכרז ומסמכי המכרז  הגשת הצעת המציע   .א

למציע וכי המציע קיבל את מלוא המידע הנדרש, בחן את כל הנתונים, הפרטים   ברוריםידועים ו 

הנדרשים לביצוע השירותים  מהות השירותים, מבין ויודע את כל התנאים  –והעובדות ובכלל זה 

 ,מו כן, הגשת ההצעה כמוה כהצהרה כי יש למציע ו/או למי מטעמווהסכים להם בהתאם להצעתו. כ

אשר יועסקו בפועל במתן השירותים, את כל הידיעות, הכישורים והסגולות המקצועיות והאחרות  

עומדים בכל התנאים הדרושים לאספקת מכלול השירותים נשוא המכרז, כי הוא והעובדים שיעסיק  

הכל  -ל מכל בחינה שהיא לספק את השירותים נשוא המכרז לצורך מתן השירותים, וכי הוא מסוג

 . כמפורט במסמכי המכרז ותוך עמידה בתנאיו

  מסמכיו, לרבות החוזהכל הגשת ההצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז, על  .ב

 , ולא יתקבלו טענות אחרי הגשת ההצעה.ת, והכל בלא כל שינוי ו/או תוספנספח ב

 

 מסמכים 

  מכרז(:ב כל מציע יצרף להצעתו )בנוסף למסמכים הכלולים 

תעודת עוסק מורשה מאת שלטונות מע"מ ואישור מרואה חשבון מוסמך או מפקיד השומה כי הינו  .א

 . מנהל ספרים כחוק

 קור מאומת ע"י עו"ד/רו"ח אישור על ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה )מקור/העתק מאושר למ .ב

 1953-)א( לחוק התקנים, התשי"ג12"מעבדה מאושרת" לפי סעיף  אסמכתא כי המעבדה מהווה .ג

 ..מכון התקנים הישראלי יוכר כמעבדה מאושרת ולא נדרש לצרף אסמכתא כאמור

השנים המסתיימות במועד הגשת ההצעות( מטעם הרשות  7-אישור הסמכה בתוקף )לפחות ב .ד

התקנים הישראלי אינו  מכון,  IEC/ISO 17025מכת מעבדות לפי דרישות תקן הלאומית להס

  .נדרש לצרף אסמכתא כאמור

 אישור על קיומו של ביטוח אחריות מקצועית וכן ביטוח מעבידים וצד ג' כמפורט בנספחי המכרז. .ה

ון,  בט –בניה    :אישור  כי סניף המעבדה הוא בעל הסמכה לפחות בשלושת טכנולוגיות הבדיקה .ו

 –קרקע וסלילה  ; קרקע, אגריגטים ומים –ילה קרקע וסל   ;ים וחומרי גלם לייצור בטוןחיפוי

  .אספלט וביטומן

 פרופיל ומסמכים המעידים על ניסיון מתאים בשירותים נשוא המכרז.  .ז

 .רשימת הבודקים המוסמכים בסניף המוצע לשלושת הטכנולוגיות -אם המציע הוא מכון התקנים  .ח

פן, עליו לצרף את המסמכים  בתנאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אווא תאגיד ו אם המציע ה .ט

 1 :הבאים

ור מעו"ד או רו"ח התאגיד על כך כי מתן השירות הינו במסגרת סמכויות התאגיד, כי איש .1

הצעת התאגיד חתומה ע"י האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ולחייב את התאגיד 



 ג'ן -המועצה המקומית בית 

 שירותי ל 14/2020מכרז מס' 

 ת הבטחת איכות לביצוע בדיקות הנדסיות מעבד 

 
 

  

 3 חתימה _______________    חותמת ___________     

 

המכרז הינו ההשתתפות במכרז וכן ביצוע השירות נשוא  בחתימתם על מסמכי המכרז וכי

 .בהתאם למסמכי ההתאגדות

 ו. שמות מנהליפרופיל התאגיד ו .2

 שמות האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ושחתימתם מחייבת את התאגיד  .3

 

 

 התקשרות :ה

ההתקשרות עם הזוכה והיקפה מותנים בקיומו של תקציב מאושר וכן בקבלת כל האישורים   .1

את גופים אחרים שאמורים לממן או להשתתף ציביים וההשתתפות מאת משרדי הממשלה או מהתק

במימון ביצוע השירות. במקרה בו לא יהיה למועצה תקציב מאושר לביצוע השירות ו/או לא 

יתקבלו כל האישורים התקציביים ו/או ההרשאות לביצועו כמפורט לעיל, לא יבוצע השירות ע"י 

ית ולא תהיה למציעים ו/או ע חלקו אשר לא נתקבלה בגינו הרשאה תקציבהזוכה ו/או לא יבוצ

  .לזוכה כל טענה ו/או תביעה עקב כך

או חלקו ו/או להחליט על דחיית ביצועו למועד כולו  לבטל את המכרז  לשנות ו/או  המועצה רשאית   .2

רשות מאוחר יותר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה ו/או בהתחשב בתקציב שיעמוד ל

 המועצה. 

המועצה שומרת על זכותה לפרסם מכרז/ים חדש/ים במקרה בו החליטה על ביטול המכרז כאמור   .3

 דלעיל

או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו, מכל סיבה שהיא,  בוטל המכרז או הוקטן היקפו או הוגדל היקפו .4

גרם לו נזק כאמור,  לא תהא למציע ו/או לזוכה כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם י

והמציע ו/או הזוכה לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג ולא ייערך כל שינוי בתמורה שתשולם לו.  

המועצה לזכות את המציע ו/או הזוכה בהחזר המחיר   טול מוחלט של המכרז תשקולבנסיבות בי

 .עבור רכישת מסמכי המכרז מועצהששולם על ידו ל

 או חורגים מאומדן המועצה /ה אשר מחיריה אינם סבירים והמועצה תהא רשאית לפסול הצע .5

 

 חובת הזוכה עפ"י המכרז 

ך הודעת המועצה ימים מתארי 7תוך  -הזוכה יידרש לחתום על החוזה המצורף למכרז מסמך ב'  .א

  .לזוכה בדבר זכייתו במכרז

 וכה. ד חתימת ההסכם על ידו הצהרת בטיחות חתומה על ידי הזוע הזוכה ימציא למועצה עד למ .ב

הזוכה לא יסב ולא יעביר את החוזה, כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה על פיו ו/או התחייבות על  .ג

הזוכה לא יורשה להעסיק קבלני משנה לצורך פיו לאחר במישרין או בעקיפין. למען הסר ספק, 

 אספקת השירותים, אלא לאחר קבלת אישור המועצה מראש ובכתב. מבלי לגרוע מן האמור לעיל,

לא יהא בהעסקת קבלני משנה כדי לגרוע מהתחייבויות הזוכה עפ"י מסמכי המכרז, לרבות אחריותו  

 . .רזכלפי המועצה, הכל כאמור במסמכי המכ

זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כלשהו מהמועצה לפי חוזה זה לאחר, אלא  הזוכה לא יהיה .ד

 . מועצהאם קיבל מראש הסכמה לכך בכתב של גזבר ה 

  .ם וההוראות ביחס להתקשרות מפורטים בנוסח החוזה ובמסמכי המכרזהתנאייתרת  .ה
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 התמורה

קרי, מחירי המחירון בניכוי  )ביצוע השירות, יקבל כל זוכה תמורה בהתאם למחירי הצעתו  בגין .א

ובכפוף לתנאי החוזה, במכפלת הכמויות שהוזמנו ובוצעו  (ה שהוצע על ידו בהצעתו נחאחוז הה

 על ידי המנהל בפועל ואושרו

, וכוללים את כל ובהר בזאת, כי מחירי ההצעה מהווים תשלום מלא וסופי בגין ביצוע השירותמ .ב

ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בביצועו על פי תנאי המכרז 

ציוד, בשלמות ומהווים כיסוי מלא לכל התחייבויות המציע נשוא החוזה, לרבות כוח אדם, 

וג שהוא ביטוחים וכיו"ב. כן מובהר כי לא יתווספו למחירים אלה סכומים נוספים מכל מין וס

 לרבות הפרשי הצמדה למדד. על אף האמור לעיל, יתווסף לתמורה מע"מ בשיעורו עפ"י דין 

רשאית להזמין שירות מכוח המכרז בהיקפים משתנים, הכל בהתאם  מועצהכן מובהר בזאת כי ה .ג

לבצע את השירות או חלקו באמצעות   מועצהתה, לצרכיה ולתקציבה. כמו כן, רשאית הלשיקול דע

 .עובדיה ו/או אחרים, לפי ראות עיניה ובכפוף לכל דין

דלעיל כדי לשנות את התמורה לה זכאי כל זוכה בעד ביצוע השירות. כמו כן   ג'אין באמור בסעיף   .ד

  וי בגין אי מסירת ו/או מסירת חלק מהשירותים לזוכה לא תהיה כל טענה ו/ או תביעה ו/או זכות פיצ

בלבד לביצוע על ידו ו/או דחיית ביצוע חלק מהם. הזוכה מתחייב מצדו לבצע את השירותים  

במועד ובאופן הנדרש להם התחייב במסגרת הצעתו. מובהר למציעים  מועצהבהתאם לדרישות ה

רות כמפורט  ביניהם את השיבמכרז ולחלק  יותר מזוכה אחד לבחור  תהיה רשאיתהמועצה כי 

 .בפתח מסמך זה

 

 פן ומועד הגשת ההצעות או

' למסמכי  ה מחירים בטבלה המצורפת כנספח  מהה המוצע על ידו  נחהמציע ינקוב בהצעתו את שיעור הה .א

 המכרז. יש להציע הפחתה בלבד. אין להציע תוספת למחירי המחירון 

הוא מציע עבור כל סעיפי  ז ההנחה ש'( את אחו א נספחע"ג טופס הצעת המחיר ) ,המציע ינקוב .ב

ניתן להציע אחוז   ).הפחתה  %0יובהר, כי על המציע לנקוב בשיעור ההפחתה בלבד )לרבות   .המחירון

הפחתה שונה עבור כל תחום, אולם אחוז ההפחתה שיוצע לתחום מסוים יחול על כל הפריטים של  

 אותו תחום 

בלי , תיפסל על הסף, מפרקיםעבור כל ה הצעה אשר תנקוב בשיעור תוספת או לא תנקוב בהנחה .ג

  .שתידון

המחיר המוצע ע"י המציע, כמפורט בהצעה )להלן: "מחיר התמורה"( כולל את כל ההוצאות, בין   .ד

המיוחדות ובין הרגילות, מכל מין וסוג שהוא הכרוכות במתן השירותים על פי תנאי המכרז, לרבות  

א תתווסף למחיר וכיו"ב. למען הסר ספק לויועצים,  ציוד, ביטוחים, רישוי והיתרים, העסקת עובדים

 התמורה תוספת מכל סוג שהוא לרבות הפרשי הצמדה למדד כלשהו. 

על המציע למלא הצעתו כמפורט דלעיל ולחתום על גבי החוזה וטופס ההצעה וכל דף של מסמכי המכרז   .ה

 .טול ההצעהעל כל נספחיו וצורפיו. הערה שתרשם בגוף מסמכי המכרז עלולה להביא לבי

יום מהמועד    120תוקפה על כל פרטיה, מרכיביה, נספחיה וצרופותיה למשך  כל הצעה שתוגש תעמוד ב .ו

הקבוע להגשת ההצעות. המועצה תהיה רשאית לדרוש מהמציע להאריכה לתקופה נוספת כפי שתורה 

 ., והמציע חייב יהיה לעשות כןהמועצה
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, עד לא  מכים הדרושים , בתוך מעטפה סגורה מועד אחרון להגשת ההצעות בצירוף כל המס .ז

 לתיבת המכרזים בלשכת מזכירת המועצה. 15:30שעה  28/5/2020יאוחר מיום 

 

 jann.muni.il-www.beit ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר המועצה שכתובתו :  

    

 

 

     בכבוד  רב                

   , עו"דאדי נג'םר            

  ראש המועצה המקומית      

 בית ג'אן                                                                                 
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 א'ספח נ 

  תאריך : ________        

      לכבוד  

 ג'ן -מועצה מקומית בית

 הצעת המציע 

 

אני הח"מ __________________ מצהיר, כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז והנני מגיש בזאת  

ג'ן מבצעת בתחום  -פרויקטים שהמועצה המקומית ביתהצעתי לביצוע בדיקות מעבדה הנדסיות עבור 

 ")להלן: "השירות), הכל כמפורט במסמכי המכרז שיפוטה 

 המכרז ומסמכיו, לרבות פרסום ההודעה למציעים בעיתונות.  יהנני מצהיר, כי קראתי והבנתי את כל פרט

אני מצהיר, כי תנאי המכרז וכל הגורמים האחרים המשפיעים על השירות, ידועים ומוכרים לי, אני מסכים 

להם ובהתאם לכך קבעתי את הצעתי. הנני יודע את כל הפרטים הנוגעים למתן השירותים ואני מקבל על 

ות והתנאים הכלולים במסמכי המכרז בלא כל הסתייגות, ובכלל זה לספק את יעצמי את כל ההתחייבו

השירות ו/או כל חלק ממנו בהתאם להצעתי, לפי המחירים הנקובים במחירון, בניכוי אחוזי ההפחתה  

 .שציינתי בהצעתי

 כי :  מתחייב בזאתו ,מסכים ,אני מצהיר

ם והכישורים הדרושים לביצוע יהנני בעל הידע, המומחיות, הכשירות, הרישיונות, ההיתר .א

  .העבודות נשוא המכרז, גם מבחינת המימון גם מבחינה מקצועית, בהתאם לכל מסמכי המכרז

 . מסמכי המכרזבהנני עומד בכל התנאים המפורטים   .ב

הנני מסוגל, מכל בחינה שהיא, לבצע את כל הדרישות וההתחייבויות על פי הוראות המכרז   .ג

 ליהמיומן וכל האמצעים הנדרשים, הכל כמפורט בהסכם. ידוע   ומסמכיו, באמצעות כוח האדם

 . כי תנאי זה הינו תנאי יסודי ועיקרי בהתקשרות נשוא המכרז

להשיג את כל כוח האדם המיומן והציוד המקצועי  יכולתימבלי לגרוע מן האמור, ברשותי או ב .ד

אדם מקצועי ומיומן הדרוש על מנת לבצע את העבודות נשוא המכרז ואני מעסיק עובדים וכוח 

 בהתאם לדרישות המכרז ומסמכיו

תתקשר איתי בהסכם, אבצע את השירות נשוא  מועצההנני מתחייב כי במידה ואזכה במכרז וה  .ה

המכרז בשלמותו, בהתאם למסמכי המכרז, הוראות הבטיחות והוראות כל דין, לפי המחירים  

 גורמי המועצההנקובים בהצעתי, לשביעות רצונם המלא של 

לי כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז זו ובכלל זה בחוזה, גם אם לא הוזכרה במפורש  ועיד .ו

 .ק זה, מחייבת אותיבחל

המחירים המוצעים על ידי עבור ביצוע השירות נשוא המכרז הם המחירים המופיעים במחירון  .ז

ההפחתה  על ידי כנקוב להלן, שיעור תהמוצע הנחההמצורף למסמכי המכרז בניכוי שיעורי ה

כל הפחתה( ידוע לי כי הנני רשאי להציע אחוז הפחתה שונה עבור  %0ות המוצע על ידי )לרב

 .  תחוםים יחול על כל הפריטים המפורטים באותו מסו   תחום, אולם אחוז הפחתה למהתחומיםאחד 

 תחום. לאותו  " 0הנחה תגרור מחיר משוקלל של " 0% ידוע לי כי הצעת מחיר של .ח

 .וותרו כפי שהם, כמצורף למכרז זה, ללא כל הצמדות ועדכוניםירי המחירון יידוע לי כי מח  .ט

 

המחירים המוצעים על ידי הם כמפורט בהצעתי וכוללים את כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין הנני מצהיר כי  

כלליות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בביצוע השירות על פי תנאי המכרז בשלמות ומהווים כיסוי מלא 

דבר אחר  ביטוחים וכיו"ב וכל  ,נשוא החוזה, לרבות כוח אדם, ציוד, נסיעות, חומריםיי כל התחייבויותל

  .הדרוש לביצוע העבודות נשוא המכרז
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מעבר   ,מובהר לי בזאת כי לא תשולם כל תמורה נוספת בגין ביצוע העבודות נשוא המכרז, על כל הכרוך בה

 עפ"י דין. ה למדד כלשהו. לתמורה יתווסף מע"מ, בשיעורו למחירים המוצעים על ידי ולא תתבצע הצמד

כן מובהר לי  .רף למסמכי המכרז בניכוי ההפחתה שהוצעה על ידיהתמורה תשולם בהתאם למחירון המצו

כי כל מס, היטל, תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר יחולו בעתיד על ביצוע העבודות עפ"י חוזה  

מהסכומים שיגיעו לנו כל סכום שעליה לנכות המועצה ו על ידי. לצורך כך, תנכה זה, יחולו עליי וישולמ

  .דין, והעברת סכומים אלו לזכאי תהווה תשלום לילפי כל 

 

ידוע ומוסכם עלי כי התמורה נקבעה בגין מהות הסעיף ו/או הפריט ו/או העבודה ללא קשר להיקף או לצורך 

לקיומו של  ,ידת הדחיפות בביצועם, למשך הזמן הנתון לביצועםבו הם נדרשים, למורכבותם, לאופיים, למ

 היעדר פיקוח, למועד בו נדרשו/ בו הם מבוצעים וכיו"ב  /פיקוח נדרש לצורך ביצועם

ימים מתאריך   7ם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות כדלקמן, וזאת תוך א

  :הודעתכם בדבר זכייתי במכרז

 .כשהוא חתום עפ"י דין למועצהחזירו החוזה ולהלחתום על  .א

  ., כמפורט במסמך תנאי המכרזלהמציא לכם הצהרת בטיחות חתומה על ידי .ב

 להמציא אישור על קיומם של ביטוחים כנדרש.  .ג

 

אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם אחזור בי מהצעתי ו/או אם לא אבצע כל התחייבות כלשהי הכלולה 

בנוסף לכל סעד אחר העומד לה תהא רשאית  מועצהאת זכותי לביצוע השירות והבחוברת מכרז זו, אאבד 

 לבטל את חוזה ההתקשרות, ולהתקשר עם מציע אחר.כדין 

 

למסמך תנאי    2-ו  1דף  בני מצרף את כל המסמכים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתי בתנאי הסף, כמפורט  הנ 

ועדת מסמך ו/או אישור מן המפורטים לעיל,  המכרז והוראות למשתתפים. ידוע לי כי במידה ולא אצרף

 .המכרזים עלולה לפסול הצעתי

 

עוד ידוע לי כי לוועדת המכרזים שמורה הזכות לחקור ולדרוש ממני להציג כל מידע/ מסמך נוסף שיידרש  

להוכחת כשירותי, ניסיוני, מומחיותי, אפשרויות המימון, התאמתי לביצוע השירות, לרבות המלצות, וכיו"ב  

המידע/ המסמכים, להנחת דעתה. אם אסרב למסור מסמך, הסבר  אני אהיה חייב למסור לוועדה את מלוא ו

  עה.או ניתוח כלשהו כאמור, רשאית הוועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצ

 

 : ידוע ומוסכם עלי כדלקמן

של תקציב מאושר על ידי   במידה ואזכה במכרז דנן, ההתקשרות עמי וכן היקפה מותנים בקיומו .א

וכן בקבלת כל האישורים התקציביים וההשתתפות של משרדי הממשלה והגופים    ההמועצגזברות  

  .האחרים אשר אמורים לממן או להשתתף במימון ביצוע השירות, ככל שישנם

תקציב מאושר לביצוע השירות ו/או לא יתקבלו כל האישורים   מועצהבמקרה בו לא יהיה ל .ב

א יבוצע השירות על ידי ו/או לא יבוצע חלקו ו/או ההרשאות לביצועו כמפורט לעיל, להתקציביים  

  .אשר לא נתקבלה בגינו הרשאה תקציבית ולא תהיה לי כל טענה ו/או תביעה עקב כך

כל הצעה שהיא, כולה או חלקה, וכי את ההצעה הזולה ביותר או איננה מתחייבת לקבל  מועצהה .ג

השירות, בהתאם לשיקול דעתה ו/או להחליט על ביצוע חלק מן היא רשאית לבטל את המכרז 

זכאית לפרסם מכרז/ים נפרד/ים ונוספ/ים לביצוע חלקי השירות שהזמנתם  מועצההבלעדי. כן ה

 .בוטלה או לבצעם בכל דרך אחרת העומדת לה עפ"י כל דין
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חלקו, או פוצלה במקרה בו הוקטן היקפו של המכרז או הוגדל היקפו או נדחה ביצועו, כולו או  .ד

מכל סיבה שהיא, לרבות האמור לעיל, ייחתם עמי החוזה על בסיס הצעתי,  הזכייה מכוחו,

  .בשינויים הנדרשים בנסיבות העניין, והנני מתחייב לבצע את השירות בהתאם למחירים אלו

 

ו בקשר עם הנני מצהיר בזאת מפורשות כי לא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בכל הנוגע ו/א

היקפו, הגדלת היקפו, דחיית ביצועו או שינוי היקף השירות המועבר לביצועי בכל   ביטול המכרז, הקטנת

זמן שהוא, מכל סיבה שהיא, כמפורט דלעיל. מבלי לגרוע מכלליות האמור דלעיל, לא אהיה זכאי לקבלת  

  .כל פיצוי בגין כך אף אם יגרם לי נזק

 

ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות כפי  120אותי במשך תקופה של  הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב 

ימים נוספים. אם הצעה   90יוארך תוקפה של הצעתי למשך    מועצהשהוגדר בתנאי המכרז. במידה ותדרוש ה

זו נחתמה על ידי יותר מאדם אחד, היא מחייבת את כל החתומים מטה ביחד וכל אחד מהם לחוד, ובכל מקום  

ש לראותו כאילו הובא על ידי כל החתומים מטה ביחד ועל ידי  עה זו מובא בלשון יחיד ישפרט מפרטי הצ

 .כל אחד מהם לחוד

 

הצעה זו היא בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, לשינוי או לתיקון, והיא עומדת בתוקפה ומחייבת אותי  

  .כאמור דלעיל

 

נוסחו המצורף  סימום הנקובים במחירון ב הנני מציע לבצע את השירותים נשוא המכרז תמורת מחירי המק

  :למסמכי המכרז בניכוי שיעור הפחתה כדלקמן 'ה נספחכ

 

  .)הפחתה בסך %_______ )במילים: __________ אחוזים – בור כל פרקים ע

 ההנחה תינתן לכל פרק בנפרד בהתאם לטבלה המצ"ב. 

 לא ניתן להציע תוספת למחירי המחירון.  

 

  .ואופן מטופס ההצעההסתייג בשום צורה המציע לא יהיה רשאי ל

 __________________________________ :שם המציע

  _________________________  נא לפרט (אדם, חברה, שותפות, עמותה או אחר: )יאורו ת

  _____________/____________  ת.ז. / ח.פ / ע.ר

  __________________________________________________    כתובת

  ____________________________________________ אלקטרונידואר 

  __________________________________________________ טלפון

 :שמות ומספר הזיהוי של האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע

____________________________________________________________  

 

 

 

 תאריך_______ _________________________ ______ חתימות 
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 ב'   נספח 

 הסכם

 

 2020ביום _________לחודש _______בשנת  ג'ן  –בבית שנערך ונחתם ב

 

 ג'ן  -בין: המועצה המקומית בית

 באמצעות מורשי החתימה : ראש המועצה, גזבר המועצה והחשב המלווה       

  24990ג'ן  -בית      

 )להלן: "המועצה"(

 מצד אחד ; 

 לבין: _______________, ת.ז./ ח.פ. ____________ 

 _____________ ת.ז. _______________ גב'/באמצעות המורשה מטעמו מר       

 מרח' _____________________ טל' ____________ פקס _________      

 

 "( ספק)להלן: "ה

 מצד שני ; 

 

    לקבלת שירותי בדיקות מעבדות  14/2020ג'ן פרסמה מכרז מס' -ביתהמקומית  והמועצה     :הואיל

 הנדסיות לפרויקטים שהיא מבצעת בתחום שיפוטה,               

   למכרז  אחר עיון ובחינה זהירה של מסמכי המכרז, על נספחיהם, הגיש הצעתול, והספק   :והואיל

 הנ"ל;              

 ;ספקום ________ המליצה על קבלת הצעת הם בישיבתה מי וועדת המכרזי   :והואיל

 ואחרי עיון בהמלצת ועדת המכרזים מישיבתה מס' ________ מיום __________   :והואיל

הספק              להתקשר עם לאשר את החלטת הוועדה וביום __________  מועצההחליט ראש ה 

 בהסכם זה; 

 

 ים כדלקמן : אי לכך הוצהר הותנה והוסכם בין הצדד

 

 המבוא . 1

המבוא להסכם זה, הנספחים המפורטים להלן וכל מסמכי המכרז, מהווים חלק בלתי נפרד      .א

 מההסכם. 

המהווים את הספק מצהיר בזאת כי הוא עיין ובדק לפני הגשת הצעתו בכל המסמכים והנתונים  .ב

הווה תמורה מלאה החוזה והנוגעים להתקשרות בין הצדדים וכי הצעתו נבדקה היטב על ידו ומ

 לכל התחייבויותיו על פי המכרז.

כי תנאי   לספקמצהיר כי הוא בעל רשיון עסק לעסקו, ככל שנדרש לו רשיון כאמור. ידוע    הספק .ד

 זה הינו תנאי מוקדם לצורך חתימה על החוזה. 

במתן  , כהגדרתו בחוזה זה, לרבות כל מי שמועסק מטעמוהספקכם חלות על הוראות ההס .ה

 י ההסכם. השירותים לפ

 מתחייב לבצע  הספקלעניין ביצוע הסכם זה.    מועצההינו נציג ה המועצה    מהנדסמובהר בזאת כי   .ו

 , בהתאם להנחיותיו,מהנדסאת השירות במשך כל תקופת ההסכם באופן שייקבע על ידי ה

 לשביעות רצונו המלאה ו/או מי מטעמו. בתיאום עמו, ו
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 :הגדרות . 2

 ג'ן על ידי ראש המועצה.-מועצת מקומית בית –"המועצה" 

אדם או גוף משפטי המקבל על עצמו את מתן השירות או כל מי   - השירות" נותןהמעבדה /"   -"הספק  "

 בדרך חוקית. יבוא תחתיו

, או מי לצורך הסכם זה אחראיכ מועצהאשר מונה ע"י ה מהנדס המועצה מר היסם עטילה –" הנדס"המ

 מטעמו.  

 

 מסמכי החוזה. 3

 מהחוזה.  רתם בחוברת המכרז, חתומים על ידי הצדדים מהווים חלק בלתי נפרדמכרז, כהגדא. מסמכי ה 

 הצעת המציע   -נספח א'         

 חוזה התקשרות    -נספח ב'         

 ביטוח     -נספח ג'          

    אישור קיום ביטוח  - 1ג'נספח       

       מחירון ומפרט שירותים -נספח ה'       

ברורה  של סתירה, אי התאמה או פירוש שונה של הוראה מהוראות החוזה לבין הוראהמקרה  ב. בכל

, כוחה של זו מהנדס ה  מהמסמכים הנספחים לחוזה, ובהיעדר הנחייה אחרת מאתומפורשת במסמך אחר 

 שבנספחים עדיף ומכריע על כוחה של ההוראה האמורה בחוזה.

 

 . היקף החוזה4

  לאיכות ובדיקת טיב כללו ביצוע בדיקות מעבדה מסמכי המכרז, השירותים י א. מבלי לגרוע מהאמור בכל

 .ג'ן -המועצה המקומית ביתחומרים עבור 

 יעמיד צוות אחד לצורך ביצוע העבודות במסגרת הפרויקט. הספק  .1

ל מהנדס הכשרה ש הצוות יכלול לפחות בקר שדה אחד וציוד מתאים. על בקר השדה להיות בעל .2

 שנים. 5סיון של לפחות ינ  אזרחי/הנדסאי בעל

 יתבצע השירות גם בימי שישי, ערבי חג ו/או  -השירות ייעשה בכל ימי השבוע , וככל שיידרש  .3

 המועצה.במשמרות, ללא תוספת תשלום מצד 

 בדיקות המעבדה יבוצעו בשטח ובמעבדה, עפ"י הצורך ובהתאם לסוג הבדיקה. .4

בהתאם לסעיפים   לא תמורה נוספת והכולקחת דגימות בשעות הלילה לייתכן כי הצוות יידרש ל .5

 של מחירון המכרז. 

מהימנות  מטעמה בכל הקשור לבטיחות, מהנדסוה מועצהעל המעבדה לפעול על פי הנחיות ה .6

 וסודיות. 

 . ג'ן-מועצת ביתחל איסור על המעבדה להעביר את תוצאות הבדיקות לכל גוף אחר, מלבד ל .7

 עלות. פטיות )ככל שיהיו( ללא תוספתהספק תהיה כבילה לערכאות המשחוות הדעת של  .8

 

 . מהות השירות5

הנכללים במכרז,    את השירותים מועצהלספק ל  הספקבכפוף לאמור בחוזה זה ובנספחיו, מתחייב  .א

 על כל נספחיו ובעיקר בנספח השירותים. 

ההסכם   תים. חריגה מהוראותלוחות הזמנים לביצוע התחייבויות הזוכה הינן כמפורט בנספח השירו .ב

 קבלן בתשלום קנס כמפורט בנספח השירותים. ייב את התח
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השירותים    יידרש למתן השירותים באמצעות עובדים מטעמו בעלי הכשרה, ידע וניסיון במתן  הספק .ג

 הנדרשים לעירייה. 

  ש , כל קבלן עמו ידרבכפרהתמורה וביצוע השירות יהיו זהים עבור כל היקף שירות, כל מיקום  .ד

תהא   וכיוצ"ב. ההחלטה בדבר אופן ביצוע הבדיקות  , חוות דעתיקות  הזוכה לעבוד, מעבדת שדה/בד

 בלבד.  מועצהשל ה

 

 מהנדס. תפקידיו וסמכויותיו של ה 6

עפ"י הסכם זה, מוסכם ומוצהר כי בנוסף להיותו נציג   מהנדסמבלי לגרוע מיתר סמכויות ה  .א

פקח על טיב לו מוסמך לבקר, לבדוק מהנדסלעניין הסכם זה, כמפורט בהסכם, יהיה ה מועצהה

בהקשר לביצועה, לוח  העבודות, החומרים בקשר לביצוע העבודה, רמת ביצועה, כוח האדם

להוראות החוזה. כן יהיה רשאי  םוהכל בהתא מועצההזמנים, קיום רציפות ואופי הקשר עם ה

או חלקה, בדבר תקלות ו/או אי  בדבר אי אישורם של עבודהספק למסור הודעה ל מהנדסה

לעניין זה הינה סופית הנדס  קביעתו של המ  ם ו/או בדבר השימוש בחומרים/ חלקים.עמידה בזמני

שר לו לבקר כל , לשתף עמו פעולה ולאפיוהוראות למלא אחר ספקואינה ניתנת לערעור. על ה

 .ל ידוחלק מהעבודה המבוצעת ע

 אי למילוי תנ  מועצהמהתחייבויותיו כלפי הספק לא ישחרר את ה הנדסהפיקוח אשר בידי המ .ב

ההשמטות  חוזה זה ולמילוי כל הדרישות שבדין והקבלן יהיה אחראי לכל הפעולות, השגיאות

 והמגרעות שנעשו או נגרמו על ידיו. 

המכרז   רשאי למנות נציג מטעמו כגון מפקח או מנהל הבטחת איכות. כל מקום במסמכי  הנדסהמ .ג

 בו נכתב "מפקח" יש לראותו כ"מפקח" או "מנהל". 

 

 יצוע. התחייבות לב7

 מועצהה , על פי צרכיה, בכפוף לתקציבה המאושר על ידי גזברותלספקמוסרת בזאת  מועצהה .א

כקבלן עצמאי,   זאת על עצמו לבצע את השירותים ובהתאם לשיקול דעתה ונותן השירות מקבל ב

, הנדסהמוחלטת של המ להוראות החוזה ולמסמכי המכרז האחרים, להנחת דעתו םהכל בהתא

 חר כל הוראותיו. וימלא לצורך זה א

חוזה זה  מכוח הספקעם  מועצהלמען הסר ספק, מוסכם ומובהר בזאת במפורש, כי התקשרות ה .ב

האישורים התקציביים וההשתתפות  בקיומו של תקציב מאושר וכן בקבלת כלוכן היקפה מותנים 

 וכי סכוםלממן או להשתתף במימון השירות,    של משרדי הממשלה והגופים האחרים אשר אמורים

 יועבר לספק עם קבלת התקציב מהמשרד המממן.התמורה 

השירות כולו  את רשאית שלא לקבל מועצהמסכים ומצהיר בזאת במפורש, כי ידוע לו שה הספק .ג

סיבה אחרת כלשהי  ב' לעיל ואם מחמת-או חלקו, אם מחמת אחד הטעמים המנויים בסעיפים א'

פיצוי ו/או סעד אחר בגין  תמורה ו/או  בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, מבלי שהוא יהא זכאי לכל

 היקף השירותים שיוזמנו ממנו. 

 ו/או תביעה בקשר עם האמור. מוותר בזאת במפורש על כל טענה  הספקלמען הסר ספק,  .ד

גבוהה  לבצע התחייבויותיו מכח המכרז/ההסכם בנאמנות, בשקדנות וברמה הספקעוד מתחייב  .ה

למען  ה ובמחירי הצעתו.מועצבהתאם להוראות ה, בכל היקף שיידרש, ומועצהלשביעות רצון ה

 מועצהה   נותהסר ספק, התמורה לפי חוזה זה תקבע רק עפ"י השירות שיבוצע בפועל בהתאם להזמ

 עפ"י חוזה זה. 
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 . תקופת ההסכם ותוקפו 8

 מיום חתימתו.   תוקפו של ההסכם הינו לשנה אחת .א

 הנוספת, כול  השנ בתקופת ההסכם  ית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את  רשאתהא    מועצהה .ב

את תקופת  להאריך מועצה. החליטה ה(להלן: "תקופות ההארכה")בכל פעם  מנומ האו כל חלק

לפני תום תקופת   ימים   30  -ההסכם כאמור, תודיע על כך לנותן השירות בכתב ומראש לא יאוחר מ

 מתחייבים.יים הבשינו ההסכם. בתקופת ההארכה ימשיכו לחול על הצדדים כל הוראות ההסכם

במועד חתימתו  מועצה ל הספק להאריך את תקופת ההסכם כאמור לעיל, ימציא  מועצההחליטה ה .ג

פי תנאי  -, הכל עלמועצהאשר תדרוש ה   ה פוליסות ביטוח בתוקף, וכל מסמך אחרעל הסכם ההארכ

 ההסכם.

 העניין.  , לפיהוארך ההסכם כאמור, יחולו בתקופת ההארכה כל תנאי הסכם זה בשינויים המחויבים .ד

 

בחוזה   מבלי לגרוע מיתר הוראות ההסכם ומסמכי המכרז, מובהר ומוסכם בזאת במפורש כי ההתקשרות .9

המוסמכים   היקפה וכן תשלום התמורה מכוח ההסכם כפופים לקבלת אישור תקציבי ע"י הגורמיםזה, 

 עפ"י דין.  מועצהב

 

 די נותן השירותים במהלך תקופת ההסכם. למען הסר ספק, השירותים נשוא הסכם זה יסופקו על י 10

עובדי  חרת החלה על,באופן שוטף ורציף אף במהלך קיומם של עיצומים, שביתות, השבתות וכל מניעה א

 אחרת. מהנדסאלא אם ינחה ה המועצה

 

 נותן השירות-הספק הצהרות .  11

העובדים מטעמו    ידי מצהיר בזאת כי הינו עוסק במתן השירות נשוא הסכם זה וכי יש בידיו וב   הספק .א

 השירות, בהתאם לכל דין. את כל הרישיונות, ההיתרים, האישורים וכיו"ב הנדרשים לצורך מתן

המקצועי,  בזאת כי יש לו הניסיון, המומחיות, הידע, הכישורים, כוח האדם הספקעוד מצהיר  .ב

ייב תחומ  היכולת והציוד הדרושים בכדי לספק את השירות במיומנות וברמה מקצועית גבוהה

במתן השירות  לפעול בהתאם בביצוע הוראות הסכם זה וכן להדריך את עובדיו, וכל מי שיועסק

 בהתאם.בפועל, לפעול 

להתקשר  כי אין לו ו/או למי מטעמו כל מניעה משפטית ו/או חוזית ו/או אחרת הספקעוד מצהיר  .ג

 בהסכם זה ולספק את השירות בהתאם להסכם זה. 

 

 . פיקוח ובקרה 12

קצב ואופן   וידווח, לפי דרישה, על  מהנדסקשר שוטף עם ה  הספקת ההתקשרות יקיים  תקופ  במהלך .א

 . ביצוע השירות

 או מי מטעמו יהיה רשאי לבקר במקום מתן השירות ללא התראה מוקדמת, לעיין בכל הנדס המ .ב

לרבות    מסמך רלבנטי ולקבל כל אינפורמציה נדרשת לצורך בחינת האופן בו מסופקים השירותים,

מתחייבים   נויות העובדים. נותן השירות וכן כל המועסקים בפועל במתן השירותיםינת מיומבח

 והסבר רלבנטיים.   ה עם מי מהנ"ל לצורך כך, ובכלל זה למסור לידיהם כל מסמךבזאת לשתף פעול

אופן אספקת   לקיים פיקוח ובקרה מטעמו על  הספקמבלי לגרוע מן האמור בסעיפים דלעיל, מתחייב   .ג

 המבצעים את השירותים.   ם ועל עובדים מטעמוהשירותי

  ו/או מי מטעמו להחליף אדם המועסק במתן  מהנדסבכל מקרה בו נתקבלה דרישה מאת ה .ד

זה וכל  להעמיד גורם חלופי, העומד בכל התנאים המפורטים בחוזה הספק השירותים, מתחייב 
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מיום קבלת  ימים 7תנאי אחר הנדרש לצורך מתן השירותים באופן נאות, לשביעות רצונם, בתוך 

 הדרישה.

 

 . איסור הסבת ההסכם והעברת זכות או התחייבות 13

 

כל טובת   לא יסב ולא יעביר את התחייבויותיו וזכויותיו עפ"י ההסכם, כולן או מקצתן, או הספק  .א

 ם קיבל תחילה הסכמה לכך מאת העירייה בכתב ומראש. הנאה על פיו לאחר, אלא א

באמצעות קבלן  יספק את השירותים או חלקם בעצמו ולא הספקמבלי לגרוע מכלליות האמור,  .ב

 לכך מראש ובכתב. מועצההסכמת ה משנה, אלא אם ניתנה

לאחר, אלא  ה לפי הסכם זהמועצלא יהיה זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כלשהו מה הספק .ג

 ה. מועצם קבל הסכמה לכך בכתב ומראש מאת גזבר הא

 

 . אמצעי בטיחות וזהירות 14

 

ההסכם  מתחייב בזאת לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים לשם מתן השירותים נשוא הספק .א

העבודות  באופן שלא יגרום לסיכון אדם או רכוש וכן להנחות את עובדיו אשר יימצאו בשטחי

כי מדובר   לשמור על בטיחותם בכל אופן שיידרש, בשים לב לכךכיצד יש לנהוג בשטחים אלה ו

 באתר עבודות פעיל. 

  ן הסר ספק, ההוצאות המתחייבות בגין מילוי החובות המפורטות בסעיף זה כלולות במחיר למע .ב

 בגין הוצאות אלו.או נוספת , ולא תינתן כל תמורה נפרדת הספקהצעת 

מבלי לפגוע בשאר הוראות החוזה, נותן השירות  נקיטת אמצעי בטיחות נאותים בביצוע השירות .ג

נשוא חוזה זה באופן בטיחותי, לשמירת רווחתם   התחייבויותיומצהיר ומתחייב לפעול בביצוע 

בהתאם לכל דין, לרבות חוקי הבטיחות בעבודה לרבות   ושלומם של עובדיו וכל אדם וגוף אחר,

ופקודת ( הלן "חוק ארגון הפיקוח"ל) 1954 –התשי"ד  על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה,

והתקנות על פיהם,  (להלן: "פק' הבטיחות") 1970–, התש"ל (נוסח חדש )הבטיחות בעבודה 

במשרד העבודה, בהתאם לתצהיר הבטיחות החתום על  בהתאם להנחיות מפקח העבודה הראשי

תאם לתדרוך המהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ובה כללי, –ידו, בהתאם לנספח בטיחות 

ן השירות בביצוע התחייבויותיו בעבודה, כפי שינתנו בטרם יתחיל נות  והנחיות הממונה על בטיחות

 נשוא חוזה זה ומעת לעת.

 מצהיר ומתחייב להימנע מלבצע חלק כלשהו הספקמבלי לפגוע בשאר הוראות החוזה  .ד

ביצע   ה,מועצהבטיחות במהתחייבויותיו מכח חוזה זה בטרם יעבור תדריך בטיחות אצל הממונה על  

הממונה  המהווה הוראה אשר נקבעה ע"יכל הוראה של הממונה על הבטיחות, במידה וישנה כזו, 

בפניו על  על הבטיחות כהוראה שיש לבצע לפני התחלת ביצוע השירות במסגרת המכרז, חתם

מנהל. לממונה ול   הצהרת בטיחות כדוגמת ההצהרה המצ"ב כחלק ממסמכי המכרז דנן והגיש אותה

להתחלת מתן השירות    ובמידה והממונה על הבטיחות נתן הוראה אשר ביצועה מהווה תנאי לאישור

החוזה, רק לאחר שהשלים   יכול נותן השירות להתחיל בביצוע השירות, מבלי לפגוע בשאר הוראות

 הממונה. את הוראות הממונה על הבטיחות לשביעות רצונו המלאה של
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 14 חתימה _______________    חותמת ___________     

 

 כוש . נזיקין לגוף או לר 16

 

מחלה ו/או   ו/או מי מטעמו יהיו אחראים אחריות מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל תאונה ו/או הספק  .א

תוך כדי מתן  נכות ו/או חבלה ו/או נזק ו/או אובדן, שייגרמו כתוצאה ממעשה או מחדל כלשהו

כלשהו לרבות   השירותים ובקשר אליהם, במישרין או בעקיפין, לגופו או לרכושו של אדם/ גוף

ו/או לאדם אחר  ו למבקשי השירות ו/או לנותן השירות ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמוו/א מועצהל

ו/או לפי  (נוסח חדש) כלשהו, ובכלל זה הם יהיו אחראים כלפי כל צד שלישי לפי פקודת הנזיקין

 לפי המקרה, על חשבונם ים,/ו/או הניזוק מועצהכל חוק אחר, ויהיו חייבים לפצות ולשפות את ה

ובכל דמי הנזק ו/או הפיצוי   ם, בגין כל דרישה ו/או תביעה שיוגשו נגדה בקשר לכך,והוצאותיה

, עובדיה, שלוחיה,  מועצהומראש את ה ו/או מי מטעמו משחררים לחלוטין הספקהם. /ה/שיגיע לו

תאונה ו/או מחלה ו/או נכות ו/או חבלה   ואת מי שבא מטעמה, מכל אחריות וחבות לכל ובגין כל

שאירעו כתוצאה מהאמור בסעיף זה, לכל  אובדן ו/או קלקול לגוף או לרכוש כנ"ל, ו נזק ו/אוו/א

 שהיא. אדם ו/או גוף אחר, לגוף ו/או לרכוש, בכל עילה

לעובד ו/ או   ו/או מי מטעמו מתחייבים לשלם כל דמי נזיקין או פיצויים המגיעים ע"פ דין הספק .ב

שנגרם תוך כדי    ה מתאונה או נזק כלשהורות, כתוצאלכל אדם אחר הנמצא בשירותו של נותן השי

במישרין או בעקיפין,  אספקת השירותים ו/או בקשר איתם ו/או ממעשה או מחדל הקשורים,

השירות ו/או מי מטעמו יפצו   בביצוע התחייבויות נותן השירות ו/או מי מטעמו עפ"י הסכם זה. נותן

 קיום התחייבויותיהם כאמור. תוצאה מאיבגין כל תשלום שתחויב לשלם כ מועצהוישפו את ה

עקב  בגין כל פגיעה או נזק שיגרמו לה מועצהו/או מי מטעמו יהיו אחראים וישפו את ה הספק .ג

 שגיאה מקצועית ו/או מחדל ו/או הזנחה מצדם במילוי חובתם המקצועית.

יל אשר לע  ם של שגיאות ורשלנות כאמורו/או מי מטעמו תחול גם לגבי מקרי   הספקאחריותם של   .ד

 יתגלו לאחר תום תקופת החוזה.

מחדלים   ד' לעיל תחול גם בשל מעשים ו/או-כמפורט בס"ק א'  הספקלמען הסר ספק, אחריותו של   .ה

 של כל גורם הפועל בשמו ו/או מטעמו בביצוע העבודות, עובדים, קבלני משנה וכיו"ב. 

 היו נושא לתביעהן השירות בגובה הסכומים אשר יתהא רשאית לעכב תשלומים לנות המועצה . ו

תביעות  כנגד נותן השירות ו/או מי מטעמו בגין נזק או אובדן כאמור בפרק זה, עד אשר תיושבנה

 .מועצהאלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון ה

 ו/או מועצהמבלי לפגוע באמור לעיל, מוצהר בזה ומוסכם, שכל סכום ו/או פיצוי, אשר יגיעו ל .ז

ו/או   מת שתתבע ע"י צד ג', בגין מעשי ו/או מחדלי נותן השירות יהיה לשאת בהם מח  מועצהשעל ה

ממנה  ה רשאית לקזז מהסכומים המגיעיםמועצמי מטעמו, כולל הוצאותיה ושכ"ט עו"ד, תהיה ה 

 לספק.

 כאמור בהסכם זה.  הספקמובהר בזאת כי אין בסעיף זה כדי לגרוע מחובת הביטוח של   .ח

 

 ביטוח.  17

 

יחולו על  על פי הסכם זה ו/או על פי דין, הוראות הביטוח אשר הספקריות מבלי לגרוע מהתחייבות ואח

 בלתי נפרד הימנו.  , ומהווה חלק  'גהצדדים הינן בהתאם להוראות נספח הביטוח המצורף להסכם זה כנספח  
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 15 חתימה _______________    חותמת ___________     

 

 ות . מקצועי 18

  

עבודות מהנדס. הכל העבודות תבוצענה בהתאם לחוזה, באורח מקצועי נכון, לשביעות רצונו המלאה של 

תבוצענה בהתאם  שלגביהן קיימים חוקים, תקנות, כללים, הנחיות או הוראות מטעם רשויות מוסמכות,

 לחוקים, לתקנות, כללים, הנחיות והוראות אלה, וכן בהתאם לכל דין.

 

 מהספק:. ניכוי כספים  19

 

, את כל הסכומים אשר,  המועצ, מאת הלספקתהא רשאית לנכות מהכספים המגיעים, או שיגיעו  מועצהה

הפרת סעיף כלשהו מסעיפי ההסכם ו/או כל סכום ו/או פיצוי ו/או    לשלמם עקב אי קיום או  תידרש או תחויב

בהתאם להסכם זה ו/או שעל העיריה לשאת בהם מחמת שתתבע ע"י צד  מהספק מועצהשיפוי אשר יגיעו ל

מועסקיו ו/או מי מטעמו ו/או כל העשוי להגיע מחדלי נותן השירות ו/או עובדיו ו/או  ג' בגין מעשי ו/ או

 מכח הסכם או מקור שהוא. האמור בסעיף זה אינו גורע מזכויות העיריה לתבוע את הספק לעירייה מאת

 ששולמו על ידיה בכל דרך אחרת.  החזרת הכספים

 

 . העסקת עובדים ושמירה על הוראות הבטיחות  20

 

מתחייב   להעסיק עובדים אזרחי המדינה. כן הספק מבלי לגרוע מיתר הוראות חוזה זה, מתחייב .א

שכר  נותן השירות להעסיקם בהתאם להוראות כל דין, לרבות הוראות שרות התעסוקה, חוק

השכר,   , חוק הגנת  1988  - , חוק שיויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח    1987  -מינימום, התשמ"ז  

 וק יסוד: חופש העיסוק. , וח 1953 -, חוק עבודת נוער, התשי"ג  1958 –התשי"ח 

האישורים,   מתחייב להעסיק עובדים כשירים, מנוסים, מקצועיים, מיומנים, בעלי כל הספק .ב

 ך ביצוע העבודות.ההסמכות וההיתרים הנדרשים עפ"י דין לצור

 הספק  חייב למלא בכל עת אחר הוראות כל דין בקשר להעסקת העובדים ו/או מועסקים. הספק .ג

התשלומים   את כל התשלומים הסוציאליים המשתלמים ע"י המעביד, כלישלם בעד כל עובדיו, 

טוח  חוק ובי שמעביד חייב בניכויים משכר עובדיו וכן תשלומים אחרים בהם חייב המעביד על פי

 סוציאלי בשיעורים המקובלים על ידי ארגון העובדים המייצג את 

 ביותר של העובדים במדינה באותו ענף.  המספר הגדול

לשמור    , ושנועדהמהנדסייב לקיים כל דרישה וחובה המוטלת לפי חוק לשביעות רצון המתח  הספק .ד

 על רווחת, נוחיות ובטיחות העובדים. 

נשוא  מצהיר ומתחייב לפעול בביצוע התחייבויותיו  הספקמבלי לפגוע בשאר הוראות ההסכם,  .ה

בהתאם לכל  אחר,הסכם זה באופן בטיחותי, לשמירת רווחתם ושלומם של עובדיו וכל אדם וגוף 

 1954  –התשי"ד    דין, לרבות חוקי הבטיחות בעבודה לרבות על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה,

להלן: "פק' )  1970–, התש"ל  (וסח חדש)נ ת בעבודה  ופקודת הבטיחו  (להלן "חוק ארגון הפיקוח")

ח בטיחות  בהתאם לנספ והתקנות על פיהם, בהתאם לתצהיר הבטיחות החתום על ידו, (הבטיחות"

כפי שיינתנו בטרם יתחיל    ,מועצההממונה על בטיחות בעבודה ב  כללי, ובהתאם לתדרוך והנחיות  –

 זה ומעת לעת.נותן השירות בביצוע התחייבויותיו נשוא הסכם 
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 . אי קיום יחסי עובד מעביד 21

 

עובד   יצור יחסימצהיר בזאת כי הינו קבלן עצמאי וכי אין בחוזה זה או בתנאי מתנאיו כדי ל  הספק .א

 ה. כמו כן, מצהיר בזאת נותן השירות כי הוא המעביד של עובדיו וכי איןמועצמעביד בינו לבין ה

 ה לבין מי מעובדיו ו/או מי מטעמו.  מועצד בין הבחוזה זה כדי ליצור יחסי עובד ומעבי

כל מס  מתחייב לשלם עבור עצמו ועבור עובדיו את תשלומי מס ההכנסה הביטוח הלאומי והספק  .ב

 , עובדיו, מורשיו ו/או הפועלים מטעמו זכאים לקבל מןהספקאחר שיידרש לשלם ואין    או תשלום

  כל תשלום ו/או זכויות שהם המגיעים עפ"י כל דין ו/או נוהג לעובד ממעבידו. במידה מועצהה

 ה תתבע לשלם סכום כל שהוא מן נותן השירות ו/או מעובדיו, שמקורם בטענת יחסי עובדמועצוה

  רשאית לנכות כל סכום  מועצהומעביד, מתחייב נותן השירות לשפותה בגין כל סכום כאמור וה

 מן התמורה המגיעה לנותן השירות. מובהר בזאת כי אין בסעיף זה כדי לגרוע  שתחויב בו כאמור

 מחובת הביטוח של נותן השירות כאמור במסמכי המכרז. 

 

 . התמורה 22

 

  והגשת חשבונות באופן ובמועד  מועצהה לשביעות רצון הכנגד מתן השירותים נשוא הסכם ז .א

מועצה התחייבויותיו על פי חוזה זה על נספחיו, תשלם הכמפורט בחוזה זה וכן כנגד מילוי מלוא 

בניכוי   כנספח ה'  למכרז קרי, מחירי מחירון בנוסחו כפי שצורף)תמורה בהתאם להצעתו  לספק

 בפועל.  ת השירותים שבוצעו, במכפל(אחוז ההפחתה המוצע 

 מיוחדות ובין כלליות, מכלהתמורה הינה סופית, קבועה ומוחלטת, וכוללת את כל ההוצאות, בין  .ב

 מין וסוג שהוא, הכרוכות במתן השירות על פי תנאי המכרז בשלמות ומהווים כיסוי מלא לכל

בות דוחות לערכאות , לר התחייבויות נותן השירות, לרבות שכר עבודה, ביטוחים, הפקת דוחות

שיעורו המעודכן משנה וכיו"ב. לתמורה יווסף מע"מ כדין ב , כוח אדם, שימוש בקבלןמשפטיות

 במועד התשלום. 

מין וסוג.   לא יהיה זכאי לכל תוספת בגין הפרשי הצמדה למדד, מכל הספקכן מובהר ומוצהר, כי  .ג

למסמכי   כנספח ה' המצורף מחירון בנוסחההתמורה תחושב, לאורך כל תקופת ההתקשרות, לפי 

 המכרז ולא תתחשב בעדכון המחירון, אם יעודכן.

  כי כל מס, היטל או תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר יחולועוד מובהר במפורש,  .ד

מהסכומים    תנכה  מועצהוישולמו על ידו. ה  הספקבעתיד על ביצוע השירות עפ"י חוזה זה, יחולו על  

היטלים ותשלומי   כל סכום שעליה לנכות לפי כל דין, ובכלל זאת מיסים,המגיעים לנותן השירות 

 הווה תשלום לספק.חובה, והעברתם לזכאי ת

הקנסות   את כל הסכומים, לספקתהא רשאית לנכות מכל תשלום המגיע  מועצהעוד מוסכם, כי ה .ה

 ה. ז וההורדות אשר יחולו עליו עקב אי ביצוע בשלמות של כל הנדרש ממנו במסגרת חוזה

 קבלת הכספים במועצה מהמשרד המממן.     מיום  יום  15תוך    עוד מוסכם כי התמורה תשולם לספק .ו

 

 . הגשת חשבונות ואופן תשלום התמורה 23

 

ביצוע   לחודש שלאחר  -10לחודש ועד ל    -1חשבונית מס "מקור" לתשלום מ    מועצהיגיש ל  הספק .א

 ("חשבונית"  להלן:)ת מאושרות כדין  השירות, בהתאם להצעתו בכפוף לחוזה ו/או הזמנות תקציביו

 ובצירוף כל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז. 
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או  ויאשרם בחתימתו, בחלקם הספקיבדוק את החשבונית והדו"ח המוגשים על ידי  מהנדסה .ב

דעתו  שלמותם וכיו"ב, בהתאם לשיקולבמלואם, לאחר בדיקת נכונות הפרטים המופיעים בהם, 

נכונים ו/או  קרה בו הפרטים המופיעים בדו"ח ו/או בחשבונית אינםהבלעדי. מובהר בזאת, כי במ

לבצע  לספק מלאים ו/או מדויקים, במלואם או בחלקם, רשאי המנהל שלא לאשרם ולהורות

תחייב לעשות כן באופן מ השלמות או החלפות הנדרשות לפי שיקול דעתו הבלעדי, ונותן השירות

 ובמועד אשר יידרש ע"י המנהל.

 בהתאם להוראת סעיף א' מועצהיום מתום החודש שבמהלכו הומצא ל 15ולם תוך החשבון יש .ג

 . ובכפוף לאמור בסעיף ו' לעיל לאמור ממועד קבלת הכספים במועצה מהמשרד המממן עילל

  מובהר בזאת, כי במקרה בו הפרטים המופיעים בחשבון אינם נכונים ו/או מלאים ו/או מדויקים, .ד

לבצע ספק שלא לאשרם ולהורות ל מועצההמוסמך מטעם ה במלואם או בחלקם, רשאי הגורם

ויראו  שיקול דעתו הבלעדי, תוך פירוט הליקויים אשר נמצאו בחשבוןתיקונים ו/או השלמות לפי 

תיספר   ותקופת הימים עד להמצאת החשבון המתוקן לא מועצהזאת כאילו החשבון לא הומצא ל

 במניין הימים עד למועד התשלום.

 

 מוסכמים. פיצויים  24

 

המוזכר  רשאית לגבות ממנו פיצוי מוסכם בגובה מועצהיפר את ההסכם, תהא ה והספקבמידה  .א

 בנספח השירותים. 

זמן  רשאית לנכות את סכום הפיצויים המוסכמים מכל סכום שיגיע לנותן השירות, בכלהמועצה  .ב

 לגבותו מנותן השירות בכל דרך אחרת. מועצהשהוא וכן תהא רשאית ה

 "י חוזה זה ואין בו כדי לגרוע ויים לא ישחרר את נותן השירות מהתחייבויותיו עפתשלום הפיצ .ג

 מכל זכות ו/או סעד אחר העומדים לרשות העירייה עפ"י חוזה זה ובהתאם לכל דין.

 

 . הפרה יסודית 25

 

 מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של .א

הפרה   ההסכם ועפ"י כל דין במקרה שלה בכל הזכויות המוקנות לה עפ"י  מועצזכו את החוזה זה וי

את  ה רשאית, בהודעה בכתב, לבטל מועציסודית ובכלל זה בכל אחד מהמקרים דלהלן תהא ה

בהוצאות הספק  את החוזה ולבצע את השירות בעצמה, או בכל דרך אחרת, שתמצא לנכון ולחייב

 הכרוכות בכך.

בזאת כי נקיטת צעד מן הצעדים   ובהרעה כאמור יהא החוזה מבוטל במועד הנקוב בה. מנמסרה הוד  .ב

 מועצה. לקבלת תמורה כלשהי מאת ה כל זכות לספקהמפורטים דלעיל אין בה כדי להקנות 

  בסמכות כלשהי מהסמכויות, או בזכות כלשהי מהזכויות שהוקנו לה בחוזה  מועצההשתמשה ה .ג

כאמור   מעט ביטולצתו, או הפסיקה את ביצועו, כולו או מקצתו, לוביטלה את החוזה, כולו או מק 

בגין נזקים ו/או  כל טענות ו/או תביעות ו/או כל דרישה אחרת לספקבסעיף קטן ד' להלן, לא יהיו 

 הפסדים שנגרמו לו כולל פגיעה במוניטין.

  י דין כביטול בזכויותיה עפ"י החוזה ו/או עפ" מועצהמובהר בזאת במפורש כי לא יראו בשימוש ה  .ד

חייב    הודיעה על כך במפורש ובכתב, ונותן השירות יהיה  מועצה, אלא אם המועצההחוזה על ידי ה

 לעמוד בכל התחייבויותיו על פי החוזה כל עוד לא ניתנה הודעה על ביטול החוזה. 

 תהא רשאית לבטל החוזה בהוראה בכתב של המנהל בכל עת מועצהמבלי לפגוע באמור לעיל, ה .ה

בשל הספק ימים. הופסקו שירותי  30, וזאת בהתראה של  מהנדסקול דעתו הבלעדי של הע"פ שי
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בהתאם   כאמור בסעיף זה, הוא יהיה זכאי לקבלת התמורה המגיעה לו,  המועצהביטול החוזה על ידי  

למועד הפסקת   לתנאי החוזה, בגין השירותים שסיפק לה בפועל לשביעות רצונה על פי הזמנתה ועד

להפחית בהתאם  הכספים אותם היא זכאית לקזז ו/או , בניכוי כלמועצהי הודעת ה השירות עפ"

כל   לספקלא תהיינה    להסכם זה ו/או בהתאם לכל דין. כנגד קבלת התמורה הנ"ל, לאחר הניכויים,

לו, כולל עבור פגיעה במוניטין   טענות ו/או דרישות ו/או תביעות בגין נזקים ו/או הפסדים שנגרמו

 קשרות וביטול החוזה.רווחים, כתוצאה מהפסקת ההתו/או אובדן 

 ת . שמירת זכויו 26

חוזה  ו/או מהפעלת זכות כלשהי המוקנית לה על פי מועצהשום ויתור או מחדל או הימנעות מפעולה של ה

או בדרך   זה ו/או על פי כל דין , לא תחשב כעובדות היוצרות כנגדה מניעות ו/או השתק מחמת התנהגות

ה על זכותה מועצה  ו/או מי מטעמו, ולא יהא לה כל תוקף אלא אם כן ויתרהיה עם נותן השירות  אחרת ביחס

 בכתב ובמפורש. 

 . תרופות  27

של  אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות הצדדים לכל סעד ו/או תרופה המגיעים להם ע"פ כל דין במקרה

 הפרת החוזה. 

 . סודיות 28

מהותם ותוכנם.  ודיות בקשר עם השירותים שיבצע במסגרת הסכם זה,מתחייב בזאת לשמור על ס הספק

הסר ספק, חובת   חובת הסודיות המפורטת בסעיף זה תחול על כל עובדי נותן השירות ושלוחיו. למען

מתחייב   הספקההסכם.  הסודיות תמשיך לחול על נותן השירות, עובדיו ושלוחיו גם לאחר תום תקופת

 את דבר חובה זו המוטלת עליהם.  להבהיר לעובדיו ולשלוחיו

 . כללי  29

וכל שינוי יעשה בכתב   מוסכם בזה כי הוראות חוזה זה, על נספחיו, משקפות את מלוא המוסכם בין הצדדים

 לא יהיה קשור במצגים, הבטחות והתחייבויות שנעשו, אם בכלל, לפני חתימת החוזה.   , וכי צד להסכםבלבד

 . הודעות 30

 ם : כתובת הצדדים ה

  24990ג'ן -בית 751ת.ד.  – ג'ן -מועצה מקומית בית

 __________________________________ - הספק

 שעות מיום  72כל מכתב שישלח ע"י הצדדים למשנהו לפי מענו דלעיל, ייחשב כאילו נתקבל ע"י הנמען 

 משלוחו כדבר דואר רשום. 

 על החתום :הצדדים ולראיה באו 

 

  ____________________    _____________________ 

 המועצה המקומית                  הספק               

          שם: _________________________ 

 שם:____________________        

 ח.פ/ ע.מ: ______________________

 שם:_____________________       

  

 שם: _____________________       

 

____________________     _______________________ 

 חותמת                          חותמת          

 

 תאריך ______________                              
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   'גספח נ 

 ביטוח

 

 על פי הסכם זה או על פי כל דין, על נותן השירות לערוך ולקיים, על הספקמבלי לגרוע מאחריות  .1

 , למשך כל תקופת ההסכם ו/או לכל תקופה בה אחראי נותן השירות על פי דין , אתספקהחשבון 

', והמהווה חלק בלתי 1דהביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה כנספח 

  " ו"אישור עריכת הביטוח", לפי העניין), אצל חברת ביטוח מורשית הספקממנו (להלן: "ביטוחי    נפרד

 אל ובעלת מוניטין.כדין בישר

  ימים מתאריך  7ה, תוך מועצ, על נותן השירות להמציא לידי המועצהללא צורך בכל דרישה מצד ה .2

 מקרה לפני תחילת ביצוע השירות ה כי נותן השירות נבחר ליתן לה את השירות, ובכל  מועצהודעת ה

 אישור עריכתנשוא הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה, את 

  להמציא לידי  הספקהביטוח, כשהוא חתום בידי מבטחיו. כמו כן, מיד בתום תקופת הביטוח, על 

 ות לתקופת ביטוח נוספת,אישור עריכת ביטוח מעודכן בגין חידוש תוקף ביטוחי נותן השיר מועצהה

בכל    לעיל.  1ף  ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף ו/או לתקופה ארוכה יותר כמפורט בסעי

  כי מי מביטוחי נותן השירות עומד להיות מבוטל או עומד  מועצהפעם שמבטח נותן השירות יודיע ל

  תן השירות לערוך את אותו הביטוח לחול בו שינוי לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, על נו

 ה בביטוח כאמור.מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או השינוי לרע

הינם   כמפורט באישור עריכת הביטוח הספקמובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי  .3

השירות לפי   חייבות של נותן, שאין בה כדי לגרוע מכל התהספקבבחינת דרישה מזערית המוטלת על  

זה ו/או על פי  םממלוא החבות על פי הסכ הספקההסכם ו/או על פי כל דין ואין בה כדי לשחרר את 

האחריות   דין, ולספק לא תהיה כל טענה כלפי העירייה או מי מטעם העירייה בכל הקשור לגבולות

 כאמור.

כאמור  הספק תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח שיומצא על ידי  מועצהל .4

הביטוחים    נת להתאים אתלבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה שיידרשו על מ  הספקלעיל, ועל  

 נושא האישור להתחייבויות נותן השירות על פי הסכם זה.

קה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות  ה לעריכת הבדימועצמוצהר ומוסכם כי זכויות ה .5

כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי הביטוחים נושא אישור   מועצהאו על מי מטעם ה  מועצהה על

בם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא הביטוח, טי עריכת

זאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל על פי הסכם זה או על פי כל דין, ו  הספקהמוטלת על  

 בין אם בדקו את אישור עריכת הביטוח ובין אם לאו. ובין אם לאו,

כלשהו  יות לכל אובדן או נזק לרכוש או ציודמאחר מהואת הבאים מטע מועצהפוטר את ה הספק .6

לצורך  פקהסאת  ו/או לאתר ו/או המשמש מועצהלחצרי ה הספקאו מי מטעם  הספקהמובא על ידי 

בגין אובדן ו/או  ביצוע השירות, ולא תהיה לספק כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל

 בזדון. נזק כאמור. פטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק

זכות ל    ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים ע   הספקבכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך על ידי   .7

  ; הוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול מועצהוכלפי הבאים מטעם הה המועצהתחלוף כלפי 

 לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 

ם, ובמקרה בו השירות נשוא הסכם  מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכ .8

 , על נותן השירות לדאוג כי בידי קבלניהספקאו חלק ממנו יינתן על ידי קבלני משנה מטעם  זה

המשנה פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות. לחלופין, לספק נתונה הרשות 
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י נותן השירות כמפורט  את קבלני המשנה בשם המבוטח מסגרת הביטוחים הנערכים על יד לכלול

 הביטוח.  עריכת באישור

ביחס לשירות   מועצהלמען הסר ספק מובהר בזאת כי על נותן השירות מוטלת האחריות כלפי ה .9

 ה בגין כל אובדן או נזק שייגרם, במישרין אומועצתחול האחריות לשפות את ה הספקבמלואו, ועל 

אם  על ידי קבלני המשנה, אם ייגרם, ביןבעקיפין, עקב עבודות שבוצעו או היו אמורות להתבצע 

 או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו. אובדן

  תנאי הביטוח הנדרשים במכרז ונוסח אישור עריכת הביטוח הינם הבסיס לכל נושא הביטוח. יחד עם .10

 לאישור יועץ, על פי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לאשר שינויים בתנאים אלו בכפוף  מועצהזאת, ה

י ככל שהעירייה לא מאשרת שינוי כלשהו, הזוכה/נותן השירות מחויב  הביטוח מטעמה. יובהר כ 

 הביטוח כפי שנקבעו בתנאי המכרז. לתנאי
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 21 חתימה _______________    חותמת ___________     

 

 

 

 1ג.נספח 

 אישור עריכת הביטוח

 תאריך: ____/___/___ 

 לכבוד

 ג'ן-המועצה המקומית בית

 א.ג.נ.,

 אישור קיום ביטוח.הנדון: 

 

 הספק __________ הננו מתכבדים לאשר בזאת כי חברתנו ערכה את הביטוחים המפורטים להלן על שם  

, וכן השירותים הנלווים  ג'ן-מועצה מקומית ביתהנדסיות עבור  איכות ומעבדה לביצוע בדיקות    בקשר שירותי

 (להלן: "ההסכם")ין נותן השירות בקשר עם הסכם שנערך ביניכם לב , בין היתר,(להלן: "השירות")

 כמפורט להלן:

א. פוליסה מס' __________________ לתקופה מיום ____________ עד ליום 

_______________ 

נוסח )פקודת הנזיקין    על פי   וכלפי עובדים המועסקים על ידי  הספקביטוח חבות מעבידים המבטח את חבות  

גוף ו/או נזק נפשי  , בגין מוות ו/או נזק 1980 -גומים, התש"ם על פי חוק האחריות למוצרים פ ו/או (חדש

₪    מיליון  5-לא פחות מ  לעובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע השירות בגבול אחריות של

לתקופת  ובסה"כ למקרה (עשר מיליון שקלים חדשים)₪  10 -לעובד ו (שקלים חדשים  מיליוןחמישה )

 הביטוח.  

 

מס' __________________ לתקופה מיום ____________ עד ליום ב. פוליסה 

_______________ 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את חבות נותן השירות על פי דין, בגין אובדן ו/או נזק שייגרמו לכל

ם שקלימיליון עשר )₪ מיליון  10אדם ו/או גוף בקשר עם או במסגרת ביצוע השירות בגבול אחריות של 

למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח. ביטוח זה אינו כפוף להגבלה בדבר חבות בגין קבלנים, קבלני  ( חדשים

יטוח מורחב  ועובדיהם, רכוש שהמבוטח פועל בו ותביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. הב משנה

טעם נותן השירות למעשי ו/או מחדלי נותן השירות ו/או מי מ  יהה בגין אחריות שתוטל עלמועצה  לשפות את

 בכפוף לסעיף אחריות צולבת.  וזאת

 

ג. פוליסה מס' __________________ לתקופה מיום ____________ עד ליום  

_______________ 

מיליון  5ביטוח אחריות מקצועית המבטח חבות נותן השירות על פי דין בשל השירות, בגבול אחריות של 

  6ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח כולל תקופת גילוי של  מקרה( שקלים חדשיםחמישה מיליון ₪  )

  המעניק כיסוי מקביל חודשים לאחר תום תוקף הביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח חלופי 

 למתחייב מהאמור באישור זה. הביטוח כאמור כולל תאריך למפרע מיום ____________.  

 

עקב מעשה או מחדל של הקבלן או של מי יה ת אשר תוטל עלבגין חבו מועצהלשפות את ה הביטוח מורחב

לא כולל הגבלה בדבר    מטעם הקבלן וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות הקבלן כלפי העירייה. הביטוח  מהבאים

יושר עובדים. הביטוח כולל הרחבה - השימוש ועיכוב עקב מקרה ביטוח. הביטוח כולל הרחבה בדבר אי  אבדן



 ג'ן -המועצה המקומית בית 

 שירותי ל 14/2020מכרז מס' 

 ת הבטחת איכות לביצוע בדיקות הנדסיות מעבד 

 
 

  

 22 חתימה _______________    חותמת ___________     

 

  , הפרה של חובת הסודיות, הפרה של חוק הגנת (למעט פטנטים)ויות קניין רוחני חבות בשל הפרת זכ בגין

 הפרטיות. 

 כללי

ו/או עובדיה ומנהליה, אולם הוויתור לא יחול  מועצההביטוחים כוללים וויתור על תחלוף כלפי ה .11

 מי שגרם לנזק בזדון. כלפי

צמיות הנקובות  על נותן השירות האחריות הבלעדית לתשלום הפרמיות וההשתתפויות הע .12

 הביטוח המפורטות לעיל. בפוליסות

העירייה, ואנו מוותרים  הביטוחים המפורטים לעיל הינם ראשוניים וקודמים לביטוח הנערך על ידי   .13

 כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי העירייה.  על

שך תקופת הביטוח  הננו מתחייבים כי הביטוחים המפורטים לעיל לא יבוטלו ולא יצומצמו במ .14

 יום לעירייה, בכתב, בדואר רשום.  30בהם, אלא בהודעה מראש של  המצוינת

 

 הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו באישור זה, הביטוחים המפורטים באישור זה

 ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות. 

 

 

 )המבטח( ________________   חותמת___________    ( ______המבטח)   חתימת

 

 

 החותם _______________  תפקיד          ________________       שם החותם
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 23 חתימה _______________    חותמת ___________     

 

 

 

 ד'נספח 

 )כללי(   הבדיקות/ שירותי

 

 המעבדה מתחייבת לבצע את כל השירותים המפורטים להלן: 

 כוח אדם

    םשני  5זה יהיה בעל השכלה מהנדס/הנדסאי ובעל ניסיון של  המעבדה תעסיק מנהל בדיקות. מנהל   .1

  לפחות בתחום, אשר יעסוק אישית בניהול הבדיקות, יהיה בקשר מתמיד עם מזמין העבודה, ויהיה 

 אישית על כל הקשור והכרוך בחוזה הנדון. המעבדה תהיה רשאית להחליף את מנהל מופקד

 הבדיקות רק בתאום מראש עם מזמין העבודה.

 

 יהיה בעל ניסיון מקצועי מתאים של לפחותהמעבדה תעסיק צוות מיומן ומקצועי )כל איש צוות  .2

 שנתיים( שיהיה ביכולתו לבצע את כל השירותים המפורטים בחוזה זה.

 

     המעבדה תעסיק מטעמה ועל חשבונה אנשי מקצוע נוספים ככל שיימצא לנכון לצורך מתן .3

 בויותיה על פי החוזה.השירותים הנדרשים וקיום כל התחיי

 

 תהליך עבודה ציוד ומחשוב 

המעבדה מתחייבת לעבוד עם תוכנת מערכת ניהול האיכות באופן שהדיווח על תוצאות יהיה מידי   .1

 וזמין לכל הגורמים הרלבנטיים.

 שדה,   במידת הצורך ובהתאם לדרישת המזמין, המעבדה מתחייבת להקים על חשבונה, מעבדות  .2

 זמין, נדרש הדבר בשל היקפי ביצוע גדולים. באתרים בהם לדעת המ

 מתחייבת לצייד את צוות עובדיה, על חשבונה היא, בכל הציוד הדרוש לביצוע בדיקות המעבדה .3

הבטחת איכות על פי מכרז זה, לרבות אמצעי תחבורה, מכשירי מדידה, אמצעי קשר, מחשבים  

 ועוד.

 דה ועל חשבונה. המזמין או כל אדםאחזקת הציוד ושמירתו תהיה באחריותה הבלעדית של המעב .4

  באחריות כלשהי בגין אובדן או נזק כלשהם לציוד המעבדה או לכל חלק ממנו  מטעמו לא יישאו

 מכל סיבה שהיא. 

 הכלים והציוד לבדיקה יהיו מכוילים על פי דרישות התקנים. אישורים לכיולם ולתקינות הכלים .5

 .והציוד יומצאו למזמין, מעת לעת ועל פי דרישתו

 ת ביצוע הכיול הנ"ל עם תאריך הכיול לכל מכשיר תוצמד מדבקה המאשרת כי הכיול תקף וא .6

 והמועד לגמר תקיפותו. מובהר בזה כי אי עמידה של המעבדה בתנאי סעיף זה תהווה הפרה מהותית

 של המכרז ושל תנאי החוזה שייחתם עם המעבדה, גם אם מדובר בהפרה בודדת. 

 .  הרלוונטיים המעודכניםהיו בהתאם לכל תקני הייחוס י כל הבדיקות שתבצע המעבדה  .7

 על המעבדה להוכיח, בכל עת, לפי דרישת המזמין, כי מופעלת על ידה מערכת הבטחת איכות .8

 התוצאות, בהתייחס לביצוע הבדיקות ולכל הכרוך בכך.

 

 לוחות זמנים לביצוע הבדיקות ודיווחים עליהן

 הפרויקט.לפי פרוגרמת בדיקות של בדיקות המעבדה תבוצענה בצורה מדגמית ו .1
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 24 חתימה _______________    חותמת ___________     

 

 הפעלת הבדיקות תהיה לפי קריאה טלפונית של נציג המזמין או באמצעות דוא"ל. בכל מקרה לא .2

עבור אי הגעת הבודקים    שעות.  -24יארך הזמן ממועד הקריאה ועד הגעת הבודקים לשטח מעבר ל  

כל יום איחור עד  עבור 40%בלוח הזמנים המפורטים לעיל ינוכה ממחירי הבדיקות שהוזמנו 

 לושה ימים. אם לא יגיע הבודק בפרק זמן זה הדבר יתפרש כהפרה חוזית. ש

הזמנה,   המעבדה תמסור למזמין את התוצאות של כל הבדיקות בצורה מסודרת ממוינים לפי תאריכי .3

התאמתה  סוג הבדיקה, האתר ומספר החוזה. תוצאות הבדיקות תימסרנה כולל ציון מפורט של

על כל תעודה יצוין בברור "עומד/לא עומד,   לחוזה הנדון ומפרטים, והמפרט המיוחדלתקנים 

 מתאים/לא מתאים, כמסקנה ברורה וסופית. 

      איכות  כמו כן בכל תעודה יצוין הזיהוי המדויק של מיקום לקיחת הבדיקה. בחוזים שבהם יש בקרת            

 איכות.הזיהוי יהיה תואם לזיהוי בקרת ה            

 ר מפרט מיוחד, יש לציין התאמת התוצאות לתקנים הרלוונטיים לאותו סוג בדיקה.בהעד           

 במקרה שבדיקה אינה עומדת במינימום הנדרש יש להודיע מידית טלפונית או/ו באמצעות דוא"ל            

 לנציג המזמין.           

 ביצוע העבודות באתר ללאהמאפשר את המשך  כל תוצאות הבדיקות הנ"ל תועברנה תוך פרק זמן   .4

 עיכובים כמפורט להלן:

 המעבדה מתחייבת לספק תוצאות ראשוניות של בדיקות שדה מידי לידי נציגי המזמין. 

 שעות. 48המעבדה מתחייבת לספק תעודות עם תוצאות בדיקות שדה מודפסות וחתומות תוך 

 ימים.  10ון תוך המעבדה מתחייבת לספק תוצאות ראשוניות לבדיקות בט

 ימים.  31המעבדה מתחייבת לספק תוצאות סופיות לבדיקות בטון תוך 

 5%עבור אי עמידה בלוח הזמנים המפורטים לעיל ינוכה ממחיר הבדיקה לאיחור של עד שבוע 

ולאיחור   40%, לאיחור מעבר לשבועיים ועד חודש  15%לאיחור מעבר לשבוע ועד שבועיים 

 50%חודש ינוכה   מעל

   .אלקטרוניתעותקים למזמין העבודה בעותק קשיח וכן במדיה  2 –ברו ב יווחים הנ"ל יועהד .5

 

 חריגים 

 אם במהלך ביצוע העבודה תתווסף בדיקה שאינה מהווה חלק של מחירון המכרז, תבצע המעבדה  .6

לתשומות    ניתוח מחירים בהתאם למחירונים האחרים הקיימים או בהעדר המחירונים כאלו בהתאם

 תגיש למזמין העבודה לאישור מראש ובכתב. לביצוע בדיקה ו הנדרשות

המזמין רשאי לצמצם את היקף פעילותה של המעבדה, ו/או לבטלה לחלוטין בשל פעילות לא  .7

ו/או בשל פעילות לא איכותית ו/או בשל אי עמידה בלוח הזמנים ו/או בשל שיקולים אחרים    תקינה

לדרוש בדיקה חוזרת על חשבונה של האמורות המזמין. כן יהיה המזמין רשאי בנסיבות  של

 .המעבדה
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 25 חתימה _______________    חותמת ___________     

 

 

 

 נספח  ה' 

 

 מחירון:
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 26 חתימה _______________    חותמת ___________     
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 28 חתימה _______________    חותמת ___________     
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 29 חתימה _______________    חותמת ___________     
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 30 חתימה _______________    חותמת ___________     
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 31 חתימה _______________    חותמת ___________     

 

 

 



 ג'ן -המועצה המקומית בית 

 שירותי ל 14/2020מכרז מס' 

 ת הבטחת איכות לביצוע בדיקות הנדסיות מעבד 

 
 

  

 32 חתימה _______________    חותמת ___________     

 

 

 



 ג'ן -המועצה המקומית בית 

 שירותי ל 14/2020מכרז מס' 

 ת הבטחת איכות לביצוע בדיקות הנדסיות מעבד 

 
 

  

 33 חתימה _______________    חותמת ___________     

 

 

 



 ג'ן -המועצה המקומית בית 

 שירותי ל 14/2020מכרז מס' 

 ת הבטחת איכות לביצוע בדיקות הנדסיות מעבד 

 
 

  

 34 חתימה _______________    חותמת ___________     

 

 

 



 ג'ן -המועצה המקומית בית 

 שירותי ל 14/2020מכרז מס' 

 ת הבטחת איכות לביצוע בדיקות הנדסיות מעבד 

 
 

  

 35 חתימה _______________    חותמת ___________     

 

 

 



 ג'ן -המועצה המקומית בית 

 שירותי ל 14/2020מכרז מס' 

 ת הבטחת איכות לביצוע בדיקות הנדסיות מעבד 

 
 

  

 36 חתימה _______________    חותמת ___________     

 

 

  



 ג'ן -המועצה המקומית בית 

 שירותי ל 14/2020מכרז מס' 

 ת הבטחת איכות לביצוע בדיקות הנדסיות מעבד 

 
 

  

 37 חתימה _______________    חותמת ___________     

 

 

 



 ג'ן -המועצה המקומית בית 

 שירותי ל 14/2020מכרז מס' 

 ת הבטחת איכות לביצוע בדיקות הנדסיות מעבד 

 
 

  

 38 חתימה _______________    חותמת ___________     

 

 

 

 

  



 ג'ן -המועצה המקומית בית 

 שירותי ל 14/2020מכרז מס' 

 ת הבטחת איכות לביצוע בדיקות הנדסיות מעבד 

 
 

  

 39 חתימה _______________    חותמת ___________     

 

 

 



 ג'ן -המועצה המקומית בית 

 שירותי ל 14/2020מכרז מס' 

 ת הבטחת איכות לביצוע בדיקות הנדסיות מעבד 

 
 

  

 40 חתימה _______________    חותמת ___________     

 

 

 

 



 ג'ן -המועצה המקומית בית 

 שירותי ל 14/2020מכרז מס' 

 ת הבטחת איכות לביצוע בדיקות הנדסיות מעבד 

 
 

  

 41 חתימה _______________    חותמת ___________     

 

 

  

 

 



 ג'ן -המועצה המקומית בית 

 שירותי ל 14/2020מכרז מס' 

 ת הבטחת איכות לביצוע בדיקות הנדסיות מעבד 

 
 

  

 42 חתימה _______________    חותמת ___________     

 

 

 

 

 



 ג'ן -המועצה המקומית בית 

 שירותי ל 14/2020מכרז מס' 

 ת הבטחת איכות לביצוע בדיקות הנדסיות מעבד 

 
 

  

 43 חתימה _______________    חותמת ___________     

 

 

 

 



 ג'ן -המועצה המקומית בית 

 שירותי ל 14/2020מכרז מס' 

 ת הבטחת איכות לביצוע בדיקות הנדסיות מעבד 

 
 

  

 44 חתימה _______________    חותמת ___________     

 

 

 

 



 ג'ן -המועצה המקומית בית 

 שירותי ל 14/2020מכרז מס' 

 ת הבטחת איכות לביצוע בדיקות הנדסיות מעבד 

 
 

  

 45 חתימה _______________    חותמת ___________     

 

 

 

 

  

 



 ג'ן -המועצה המקומית בית 

 שירותי ל 14/2020מכרז מס' 

 ת הבטחת איכות לביצוע בדיקות הנדסיות מעבד 

 
 

  

 46 חתימה _______________    חותמת ___________     

 

 

 

  



 ג'ן -המועצה המקומית בית 

 שירותי ל 14/2020מכרז מס' 

 ת הבטחת איכות לביצוע בדיקות הנדסיות מעבד 

 
 

  

 47 חתימה _______________    חותמת ___________     

 

 

 

 



 ג'ן -המועצה המקומית בית 

 שירותי ל 14/2020מכרז מס' 

 ת הבטחת איכות לביצוע בדיקות הנדסיות מעבד 

 
 

  

 48 חתימה _______________    חותמת ___________     

 

 

 

 

  

 



 ג'ן -המועצה המקומית בית 

 שירותי ל 14/2020מכרז מס' 

 ת הבטחת איכות לביצוע בדיקות הנדסיות מעבד 

 
 

  

 49 חתימה _______________    חותמת ___________     

 

 

 

 


