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 חתימת המציע:_______

 מכרז פומבי

   1/2021 מספר 

 לפינוי גניזהשירותים למתן מכרז 

  

 .רעננהב לפינוי גניזהשירותים מבקשת בזה הצעות מחיר לביצוע  רעננההמועצה הדתית 

 
 מכים סקבלת ומסירת מ

 
 :בשעות ,רעננה 18דנה הוד במשרדי המועצה הדתית רחוב קלאוזנר , ניתן לקבל אצל את מסמכי המכרז

 . 01/03/2021 שני ועד ליום  15/02/2021  שני החל מיום 13:00עד לשעה  09:00 -החל מ

יש להפקיד ידנית בלבד בתיבת המכרזים המצויה בלשכת יו"ר המועצה הדתית,  המכרזאת טופסי 

המועד האחרון להגשת , , בהתאם לתנאי המכרז"01/2021"מכרז מס' , נושאת ציון הסגור הבמעטפ

מעטפה שלא תימצא בתיבת  .12:00שעה ב 02/03/2021 שלישי יח' אדר  וםמועמדות ומסמכי המכרז: י

 .ד האמור לא תתקבל ולא תובא לדיוןהמכרזים במוע

 

 תקופת ההתקשרות

חודשים החל מיום החתימה על הסכם ההתקשרות.  12תקופת ההתקשרות עם הזוכה תהא למשך 

חודשים בכל פעם  12פות של תקופות נוסלשמורה זכות הברירה להאריך את ההתקשרות  למועצה

על אף האמור לעיל רשאית המועצה  .ובלבד שסך התקופות לא יעלה על חמש שנים באותם תנאים

 ימים מראש.  30הדתית לסיים את ההתקשרות בכל עת בהודעה של 

 .המציעיםמהנדרשים להלן עיקרי התנאים 

 יודגש כי תנאים אלו הינם בנוסף ליתר התנאים שבמסמכי המכרז.

 מציע צירף להצעתו אישור בר תוקף מטעם מע"מ בדבר היותו עוסק מורשה.ה .1

המציע צירף אישור בר תוקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  .2
 . אישור רו"ח/פקיד שומה בר תוקף על ניהול ספרים כחוק.1976-)אכיפת ניהול חשבונות( התשל"ו

 מסמכי המכרז.בות מכרז או המחאה בנקאית, כמפורט המציע צירף להצעתו ערב .3

 

  שותפות לרבות, תאגיד הינו שהמציע במידה

 קיים התאגיד היות על ח"רו/ד"עו ואישור התאגידים מרשות התאגיד של ההתאגדות תעודת תצורף .4
 בחתימתם. התאגיד את לחייב רשאים המכרז מסמכי על בשמו החותמים היות ועל

 שותפות עדכני מטעם רשם החברות )ככל שהמציע הינו תאגיד(. /המציע צירף נסח חברה .5

 במידה והמציע מעסיק עובדים מטעמו 

 . מינימום שכר חוק לפי או זרים עובדים חוק לפי עבירות - תצהיר יצרף המציע .6

 פי על עובדים זכויות שמירת בעניין חובותיהם קיימו השליטה ובעלי המציע על הצהרה יצרף המציע .7
 הספקת לצורך כמעסיק המציע על החלים הקיבוציים וההסכמים ההרחבה צווי, דההעבו דיני

 השירותים.
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 העבודה. בחוקי לעמידה המציע יצרף התחייבות .8

 . העבודה בחוקי התחייבות לקיום החקיקה להצעתו יצרף המציע .9

 

  ניסיון המציע

 .רשויות מקומיות שירותים גניזת קודש למועצות הדתיות או האחרונות השנים 2-ב סיפק המציע .10

 

המועצה הדתית, לאחר פתיחת תיבת המכרזים, תהיה רשאית לפנות למציעים שהגישו הצעתם לצורך 

 השלמת פרטים וקבלת הבהרות נוספות.

 . והיא רשאית שלא לקבל כל הצעה ביותר מהראה לה כמתאיתש ההצעהתבחר את  המועצה

 כל הצעה אחרת. זולה ביותר אוהאינה מתחייבת לקבל את ההצעה המועצה 

 המועצה רשאית לזמן את המציעים להבהרות ושאלות וכן לנהל מו"מ עם המציעים . 

 המועצה הדתית רשאית לפצל את העבודה בין ההצעות הזוכות. 

, ולתת את הצעתו לגבי כלל העבודות הצעתו למלא את כל פרטי המכרזאת להגיש המבקש על המציע 

 הנדרשות. 

 תנאי המכרז תפסל ולא תובא לדיון.הצעה שלא תמלא אחר כל 

, יש להגיש ש''ח 2000בשיעור של בנוסח המצורף למכרז שיק בנקאי הצעות למכרז בצירוף את ה

 .ביחד עם מסמכי המכרזלתיבת המכרזים 

 .,  לצורך דיון בוועדהככל שיידרשהשלמת כל אחד מהמסמכים,  מהמציעיםהמועצה רשאית לבקש 

  ממסמכי המכרז.זה מהווה חלק  במסמךהאמור 

 כלל התנאים, ובכללם תנאי הסף מפורטים במסמכי המכרז.

 

 

 

 

 

 
 בכבוד רב,               

 
 אריה פרידמן

 רעננהממונה המועצה הדתית 
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 /202101הוראות והנחיות למשתתפים במכרז מס' 

 

 )להלן: "המזמין"( מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות כדלקמן:  רעננההמועצה הדתית 

 

 רקע כללי .1

 
 )להלן: "העבודות"(.כמפורט להלן  רעננהב לפינוי גניזהמתן שירותים מכרז זה הינו לביצוע  1.1 

 
 תנאי סף להשתתפות במכרז .2

 

מובהר בזאת, כי לא תתאפשר הגשת הצעה משותפת על ידי מספר מציעים וכן לא תותר  2.2 

במיוחד לצורך השתתפות  השתתפותם במכרז של תאגידים ו/או שותפויות אשר הוקמו

 במכרז זה.

 

מציע אשר לא יעמוד בעצמו בתנאי הנ"ל ו/או לא יצרף להצעתו אישורים המעידים כי   2.3 

 רשאי המזמין לפסול את הצעתו. -הוא עומד בו

 

מוכח בביצוע עבודות כמפורט במכרז זה, ולצרף המלצות בגין  ןעל המציע להיות בעל ניסיו 2.4 

 עבודות קודמות.

 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המזמין שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו  2.5 

הבלעדי, לדרוש מכל אחד מהמציעים, לאחר הגשת ההצעות למכרז, להשלים מידע חסר 

 ו/או אישורים, בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע.

 

 
 מסמכי המכרז .3

ווים חלק בלתי נפרד מ"מסמכי המכרז" ויהוו את המסמכים הבאים, לרבות מסמך זה, מה 3.1 

הזמנה להציע הצעות ,הוראות והנחיות ,הצהרת משתתף ,כתב הצעה ,הסכם ,אישור  "החוזה":

נוסח ערבות ביצוע ,טופס אישור בדבר ניסיון  ,יטוחים, נוסח ערבות בנקאית להצעהלקיום ב

 חוק לפי או זרים עובדים חוק לפי עבירות - תצהירקודם ,הוראות בטיחות ,הצהרה והתחייבות ,

 התחייבות, אישור הצהרה על תשלום שכר לעובדים כמתחייב בחוקי העבודה, מינימום שכר

 . עובדים העסקת בתחום החקיקה לקיום

 

 כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה, בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים.

 

צעה ובהגשתה מצהיר בזאת המציע, כי הוא ראה ובדק את מובהר בזאת, כי בחותמו על הה 3.2 

כל המסמכים המהווים חלק ממסמכי המכרז, וכי כל המסמכים המהווים את המכרז 

 יחולו על הצדדים.
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כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למזמין. מסמכי המכרז מושאלים למציע לשם הכנת  3.3 

ים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז הצעתו והגשתה, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשא

ובמידע המפורט בהם, אלא לצורך הכנה והגשת הצעה למכרז זה. אין המציע רשאי 

להעתיק מסמכים אלה ו/או להעבירם לצד ג' כלשהו ו/או להשתמש בהם לכל מטרה 

 אחרת.

 

באם המציע לא יחזיר את כל המסמכים המפורטים לעיל בטור "המסמך המצורף" או לא   

 אחר הוראות אלו, הרשות בידי המזמין לפסול את ההצעה והיא לא תובא בחשבון. ימלא

 

 הגשת הצעות .4

 

 רכישת מסמכי המכרז 4.1 

 

 .כאמור לעיל

 

 מועד הגשת הצעות 4.2 

 

 כאמור לעיל.  4.2.1  

 

הצעה שתוגש לאחר המועד דלעיל לא תתקבל. משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך    

 ום לפסילת ההצעה.אחרת לא תתקבל ותגר

 

המזמין שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להאריך את המועד  4.2.2  

האחרון להגשת ההצעות למכרז לתקופה נוספת, בהודעה שתשלח לכל רוכשי 

 מסמכי המכרז.

 

 אופן הגשת ההצעות 4.3 

 

וכן לחתום  על המציע להגיש הצעה הכוללת את כל המסמכים המצורפים למכרז 4.3.1  

 חותמת( בכל המקומות המיועדים. + )חתימה

 

על המציע למלא בדיו את כל הסיכומים ודפי הריכוז לחתום על כל דף וליד כל תיקון    

 שנעשה ולחתום חתימה מלאה + חותמת בדף הריכוז.

 

מובהר בזאת למען הסר ספק, כי כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות  4.3.2  

צעה למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על המציע בלבד. כמו כן, מובהר בהכנת הה

 בזאת כי ביול הערבות וביול החוזה יהיה על חשבון המציע.
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 חתימות 4.4 

 

על המציע לחתום על כל מסמך וכל עמוד ממסמכי ההצעה, לרבות בכל עמוד של  4.4.1  

 חוברת המכרז.

 

המציע את הסכמתו לכל האמור במסמכי בחתימתו על ההצעה ובהגשתה, מאשר  4.4.2

 המכרז ובתנאיו.

 

  סביבת המתקניםבדיקת  .5

 

לביצוע העבודות ולהשיג בעצמו ועל חשבונו  תהמיועדבסביבת המתקנים על המציע לבקר  .5.1 

 את כל המידע שדרוש לו לשם הכנת והגשת ההצעה.

 

 תוקף ההצעה .6

 

 ים מהמועד האחרון להגשת הצעות למכרז.)תשעים( ימ 90ההצעה תהיה בתוקף לתקופה של  

 

 ערבות בנקאית .7

 

 -על סך השווה לשיק בנקאי , על המציע לצרף להצעתו כביטוי למחויבות לקיום ההצעה 7.1 

פי פניה חד צדדית ובלתי -)כולל מע"מ(, והמזמין יהא רשאי לחלט את הערבות על₪  2,000

 מנומקת.

 

 .המועצה רשאית לפסול הצעתו -כאמור מציע אשר לא יצרף להצעתו ערבות 7.3 

 

 2,000על סך של בנקאי  צ'קעם חתימת החוזה, יידרש המציע הזוכה להפקיד בידי המזמין  7.4 

"( וזאת להבטחת ביצוע התחייבויותיו נשוא החוזה, ערבות הביצועכולל מע"מ )להלן: "₪ 

 .לכל תקופת ההתקשרותלהלן וכמפורט בהרחבה 

 

 

 מחירי ההצעה .8

 

 להלן מסגרת התקציב לכלל הזמנות העבודה שתוצאנה על ידי המזמין.  –"מסגרת ההצעה"  8.1

כמפורט בדף בגין פירוט העבודות  לכל עבודה הנחה בשקליםמסגרת ההצעה תעמוד על 

מתקנים לפינוי גניזה. ההצעה תהיה הנחה בשקלים מסך  5בעיר ישנם כדלקמן : וההצעה 

עבור באלה  מע"מ₪  199והנחה מסך  גדולה פינוי אחת עבור באלת כולל מע"מ ₪ 852של 

בחודשי תשרי וניסן ניתן יהיה לחרוג  בחודש. 20מס' הבאלות החודשי לא יעלה על  . קטנה

 ואספקת מתקנים ואחזקתם על חשבון המציע.מהאמור באישור המועצה בכתב בלבד. 
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 הבהרות ושינויים .9

 

כי המכרז שינויים ותיקונים, מכל מין וסוג שהוא המזמין רשאי, בכל עת, להכניס במסמ 9.1 

ו/או לשלוח לרוכשי מסמכי המכרז מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות או 

הוראות נוספות לאלו הכלולים במסמכי המכרז וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי, בין 

 ם.ביוזמתו, בין על פי דרישת הרשויות המוסמכות ובין בתשובה לשאלות המציעי

 

אם ימצא המציע במסמכי המכרז סתירות, שגיאות ו/או אי התאמות ו/או יהיה לו ספק  9.2 

כלשהו בקשר למובנו המדויק של סעיף או פרט כלשהו, עליו להודיע על כך במכתב אשר 

ימים  7-לא יאוחר מ ,mdr.itzhak@gmail.comישלח באמצעות הפקס למזמין, למייל 

 רון להגשת ההצעות למכרז.לפני המועד שנקבע כמועד האח

 

תשובות תשלחנה בכתב, במידת הצורך, לכל המשתתפים במכרז. מסמכי התשובות יהוו  9.3 

חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל כל מציע לצרף את מסמכי התשובות להצעה ולחתום 

 עליהן.

 

 ושיינתנלמען הסר ספק, מובהר בזאת, כי המזמין אינו אחראי לכל פירוש ו/או הסבר  9.4 

למשתתפים במכרז בעל פה, ורק שינויים, תשובות ותיקונים שנמסרו בכתב )להלן: 

"הבהרות"( יחייבו את המזמין. בכל מקרה של סתירה, בין האמור במסמכי ההבהרות ובין 

מסמכי המכרז המקוריים, יגבר האמור במסמכי ההבהרות. במקרה של סתירה בין מסמכי 

 מור בהבהרה המאוחרת יותר.ההבהרות ובין עצמם, יגבר הא

 

 הסתייגויות .10

 

בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שיעשו על ידי המציע במסמכי המכרז ו/או  10.1 

 כל הסתייגות לגביהם, בכל דרך ו/או צורה שהיא )להלן: "הסתייגויות"(, רשאי המזמין:

 

 לפסול את הצעת המציע למכרז. 10.1.1  

 

 בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן.לראות  10.1.2  

 

 לראות בהסתייגויות כאילו מהוות הן פגם טכני בלבד. 10.1.3  

 

לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות ובלבד שבתיקון כאמור אין בכדי לשנות את  10.1.4  

 מחיר ההצעה ו/או פרט מהותי בה.

   

דעתו של המזמין. אם יחליט המזמין ההחלטה בין האפשרויות דלעיל נתונה לשיקול 

( לעיל והמציע יסרב להסכים 4)–(2לנהוג לפי אחת האלטרנטיבות המנויות בס"ק )
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להחלטתו, רשאי המזמין לפסול את ההצעה ו/או לחלט את הערבות הבנקאית שהוגשה 

 על ידי המציע.

 

 קבלני משנה .11

 

לקן על ידי קבלני משנה, ייעשה אך ורק מובהר ומודגש בזאת כי ביצוע העבודות, כולן או ח 11.1 

 בכפוף לאישור מראש ובכתב מאת המזמין.

 

המזמין יהא רשאי לפסול, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, כל קבלן משנה שיוצע על ידי  11.3 

המציע הזוכה, וכן יהא רשאי לדרוש ממנו לסלק מהאתר את ידו של כל קבלן משנה, גם 

 יע הזוכה מתחייב לפעול בהתאם להנחיות המזמין כאמור.אם אושר מלכתחילה, והמצ

 האמור בסעיף זה כפוף להוראות בהסכם ההתקשרות. 11.4 

 

 הצהרות המציע .12

 

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי המכרז  12.1 

הכישורים והיכולות ומסמכי המכרז/החוזה ידועים ונהירים לו, וכי יש לו את כל הידע, 

המקצועיות והאחרות, וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את העבודות נשוא המכרז, 

 הכל כמפורט במסמכי המכרז/החוזה.

 

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה כי המצגים ו/או  12.2 

המכרז אומתו ונבדקו על  הנתונים ו/או הפרטים אשר נמסרו לו על ידי המזמין במסמכי

ידו, וכי למזמין ו/או מי מטעמו לא תהיה כל אחריות ו/או חבות כלפי המציע בגין נתונים 

 ו/או פרטים  ו/או מצגים אלו.

 

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או  12.3 

 גשת ההצעה.לפרטים כלשהם מפרטי המכרז לא תתקבל לאחר ה

 

 מסמכים שיש לצרף להצעה .13

 

מבלי לגרוע מכל דרישה אחרת הכלולה במסמכי המרכז, על המציע להגיש יחד עם הצעתו 

 את המסמכים המפורטים להלן:

 

 מרשות התאגיד של ההתאגדות תעודת תצורף, שותפות לרבות, תאגיד הינו שהמציע במידה .א

 מסמכי על בשמו החותמים היות ועל קיים דהתאגי היות על ח"רו/ד"עו ואישור התאגידים

 בחתימתם. התאגיד את לחייב רשאים המכרז

 המציע צירף להצעתו אישור בר תוקף מטעם מע"מ בדבר היותו עוסק מורשה. .ב

המציע צירף נסח חברה/שותפות עדכני מטעם רשם החברות )ככל שהמציע הינו תאגיד( כמפורט  .ג

 במסמכי המכרז. 
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וקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים המציע צירף אישור בר ת .ד

. אישור רו"ח/פקיד שומה בר תוקף על ניהול 1976-ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( התשל"ו

 ספרים כחוק.

 המציע צירף להצעתו ערבות מכרז או המחאה בנקאית, כמפורט במסמכי המכרז. .ה

 

 

 במידה והמציע מעסיק עובדים מטעמו 

 

יע צירף להצעתו תצהיר בדבר תשלום שכר מינימום ותשלומים סוציאליים, כנדרש לפי המצ .ו

לחוק עסקאות גופים ציבוריים ובדבר קיום חוקי העבודה לגבי העובדים שיועסקו  (ב)ג2סעיף 

 על ידו במשך תקופת ההתקשרות, כמפורט במסמכי המכרז.

 .כמצ"ב  העבודה בחוקי לעמידה המציע יצרף התחייבות .ז

 חובת לתקנות א6 סעיף לתנאי בהתאם העבודה בחוקי עמידה תצהיר על להצעתו יצרף יעהמצ .ח

 .1992-מכרזים התשנ"ב 

 

 ניסיון המציע: 

 

 .המכרזשירותים בתחום  האחרונות השנים 2-ב סיפק המציע

 

 אופן קביעת הזוכה במכרז .14 
 

 הצעה שהיא. אין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה הכספית הנמוכה ביותר או כל 14.1
 

המזמין שומר לעצמו את הזכות, מכל סיבה שהיא, לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה  14.2
ו/או לא לבצעו כולו או מקצתו, הכל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המזמין, לרבות 

ע במקרה שהמזמין יחליט כי אין אף מציע שמתאים לבצע את העבודות. בנוסף ומבלי לגרו
את היקף ביצוע  50% -מהאמור לעיל, רשאי המזמין, מכל סיבה שהיא, להקטין ו/או להגדיל ב

 העבודות במכרז, וזאת גם לאחר תחילת ביצוע העבודות ו/או במהלכן.
 

אם יחליט המזמין לבטל את המכרז או שלא לבצע את החוזה ו/או לא לחתום על החוזה, ו/או  14.3
ביצוע העבודות לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או  להקטין ו/או להגדיל את היקף

 דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא כלפי המזמין.
 

המזמין רשאי לחלק את העבודה בין מספר קבלנים באופן שיביא למזמין את התוצאה הטובה  14.4
 ביותר עבורו.

 
 :חלקן או כולן, אלה הן רזהמכ לעורך היתרונות מרב את המעניקה ההצעה לבחירת המידה אמות   14.5

 ;ןהעניי לפי, המבוקש או המוצע המחיר(   1)

 בנוסף תהא רשאית המועצה הדתית להביא בחשבון לצורך קביעתה : 

 ;התמחותו של המציע ותחומי מומחיותו, וניסיונ, כישוריו(   2)

  ביצוע ןמאופ הרצון שביעות ומידת, המכרז תנאי לפי נדרשו אם, המציע אודות המלצות(   3)

 ;קודמות הן עם המועצה הדתית והן בכלל התקשרויות 

  שלילית דעת חוות של קיומה לרבות, עובדים זכויות לשמירת בנוגע המציע של התנהלותו(   4)

  .זה בעניין שלילי ביקורת דוח או בכתב 
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 הודעה לזוכה והתקשרות .15
 

ס, על פי שיקול דעתו הבלעדי, על הזכייה המזמין יודיע לזוכה, במכתב רשום או באמצעות הפק 15.1 
 במכרז. 

 
ימים ממועד ההודעה כאמור, יחליף הזוכה את הערבות שהומצאה על ידו בקשר עם  7תוך  15.2 

השתתפותו במכרז בערבות הביצוע, ימציא את יתר המסמכים והאישורים שעליו להמציא כמפורט 
 בחוזה, ויחתום על החוזה.

 
ומתן עם הזוכה במכרז לאחר זכייתו -י, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לנהל משאהמזמין יהיה רשא 15.3 

 וטרם חתימת החוזה. 
 

לא חתם הזוכה על החוזה ו/או לא המציא ערבות הביצוע ו/או כל מסמך אחר שנדרש להמציאו  15.4 
 רשאי המזמין לבטל את זכייתו במכרז ו/או לחלט את ערבותו. –ימים 7תוך 

 
מילוי התנאים המפורטים לעיל על ידי המציע הזוכה, יודיע המזמין, במכתב רשום, רק לאחר  15.5 

זכייתם במכרז, ויחזיר את הערבות שהומצאה על ידם בקשר עם -ליתר המשתתפים במכרז על אי
 השתתפותם במכרז.

 
      

 
 
 
 
 

      
 אריה פרידמן                                     

 רעננהממונה המועצה הדתית                                        
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 המשתתף הצהרת

 

           לכבוד
 "(המועצה)להלן: " רעננה דתית מועצה 

 
 ., נ.א.ג

 

 

 /202101  מספר מכרז
 רעננה בעיר וי גניזהנילפלמתן שירותים  מכרז

  
 

   והתחייבות הצהרה
 

לביצוע  הצעתנו בזאת מגישים, המכרז מסמכי כל את זהירה בחינה ובחנו שקראנו לאחר, מ"הח אנו
 : כדלקמן בזה ומתחייבים מצהירים, , בהתאם להוראות ו/או הנחיות המועצהכאמורעבודות  

 

 ובדקנו, אליו מצורפים שאינם ובין אליו המצורפים בין, המכרז במסמכי האמור כל את הבנו .1
 . עליה להשפיע העלולים או/ו העבודה בביצוע הקשורים הגורמים כל את

 

הננו מצהירים בזה כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי המכרז על פרטיהם ללא יוצא מן  .2
הכלל, כי ערכנו את כל הבדיקות הדרושות ו/או הנחוצות להגשת הצעתנו זו, וכן בחנו את כל 
הגורמים האחרים המשפיעים על ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה וכי בהתאם לכך ביססנו 

הסתמכנו בהצעתנו זו על מצגים, פרסומים, אמירות או הבטחות כלשהם  את הצעתנו. לא
, אלא על האמור במסמכי המכרז וו/או מי מטעמ וו/או עובדי מועצהשנעשו בעל פה על ידי ה

 תביעות כל נציג ולאבלבד. כן הננו מצהירים בזה, כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז 
 . כאמור טענות על מראש בזאת מוותרים ואנו הבנה אי או/ו ידיעה אי על המבוססות דרישות או

 

 לביצוע הדרושים והכישורים ההיתרים, שיונותיהר ,הכשירות, המומחיות, הידע בעלי אנו .3
 מסמכי לכל בהתאם, המקצועית מהבחינה והן המימון מבחינת הן, המכרז נשוא העבודות

.המכרז

 

 הדרישות כל על עונה זו והצעתנו במכרז מהמשתתפים הנדרשים התנאים בכל עומדים אנו .4
 ולא במידה כי לנו ידוע. הנדרשים המסמכים כל את מצרפים אנו ולראייה המכרז שבמסמכי

 עוד. הצעתנו את לפסול עלולה המכרזים וועדת, דלעיל המפורטים מן אישור או/ו מסמך נצרף
 ולדרוש או/ו ישייםשל לצדדים ולפנות לחקור הזכות שמורה המכרזים לוועדת כי לנו ידוע

, מומחיותנו, ניסיוננו, כשירותנו להוכחת יידרש אשר נוסף מסמך /מידע כל להציג מאיתנו
מסמך או מידע למסור נסרב אם. ב"וכיו העבודות לביצוע התאמתנו, המימון אפשרויות

 

. ההצעה את לפסול ואף עיניה ראות לפי מסקנות להסיק הוועדה רשאית, כאמור  .5

 

.  הסתייגות כל בלא במכרז הכלולים והתנאים ההתחייבויות כל את לבצע עצמנו על מקבלים אנו .6

 

 המקצועי האדם וכוח הנדרש הציוד וכל המקצועיים, הטכניים האמצעים כל את לנו יש .7
 ואנו, המכרז במסמכי הנקובים במועדים העבודה את ולהשלים לבצע מנת על והמיומן

 .  במכרז נזכה אם כן לעשות מתחייבים
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תקשר איתנו בהסכם, נבצע את העבודות ת מועצההננו מתחייבים כי במידה ונזכה במכרז וה .8
נשוא המכרז בשלמותן, בהתאם למסמכי המכרז, הוראות הבטיחות והוראות כל דין, לפי 

 .מועצההמחירים הנקובים בהצעתנו להלן, לשביעות רצון ה
 

לרבות בהסכם, מחייבת אותנו גם אם  כן ידוע לנו כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז זו, .9
 לא הוזכרה במפורש במסמך זה.

 

 . אחרים משתתפים עם תיאום או קשר כל ללא מוגשת זו הצעה כי בזה מצהירים אנו .10
 

( תשעים) 90 במשך תקפה ותהא, לשינוי או לביטול ניתנת ואינה חוזרת בלתי הינה זו הצעתנו .11
 הארכת לדרוש תרשאי האת מועצהה כי, לנו עידו. במכרז הצעות להגשת האחרון מהמועד יום

 מבלי והכל, מהצעתו בו שחזר כמי נחשב, לכשנידרש זו הצעתנו נאריך לא אם וכי, ההצעה תוקף
 .  דין כל פי-על או/ו המכרז פי-על המועצה תזכאי להם אחרים תרופה או סעד מכל לגרוע

 

 המסמכים כל את נמציא, ידכם על לכך שנידרש במועד כי מתחייבים אנו, תתקבל והצעתנו היה .12
 ערבות, כדין חתום, ההסכם לרבות, המכרז למסמכי בהתאם להמציא שעלינו והאישורים

. בנוסח המצ"ב או כל נוסח אחר שיוסכם על ידכם ביטוחים עריכת על והאישור הביצוע

 

 לסך יתזכא מועצהה האת, של הסתלקות מביצוע ההסכם במקרה כי, ומסכימים מצהירים אנו .13
 המועדים מתום איחור יום כל בגין מראש וקבועים מוסכמים כפיצויים( ח"ש אלף) ₪ 1000 לש

ככל ואלו לא יומצאו  האישורים כל המצאת למועד עדאו , העניין לפי, המכרז במסמכי הנזכרים
זאת, מבלי לגרוע מזכותה של המועצה לחלט את הערבות שניתנה לה . לה לאחר שנתבקשו

הבלעדי.בכפוף לשיקול דעתה 

 
להיפרע מאיתנו את כל הנזקים  תהא רשאית מועצהכמו כן ידוע לנו כי במקרה כזה ה

 . אחר עקב כך ו/או להתקשר עם קבלן הוההוצאות שיגרמו ל

כן ידוע לנו שבהתקשרות עם קבלן חילופי לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות 
על עצמנו עם הגשת הצעתנו למכרז. הננו  עקב הפרת ההתחייבויות שאנו נוטלים המועצה

עם  מועצהמצהירים כי לא תהיה לנו כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרות ה
מציע אחר במקומנו.  

 

 ינשוא השירותים לבצע מציעים הננו, המכרז מסמכי בכל ולהלן לעיל האמור כל על בהסתמך .14
 .בהצעתנו הנקובים במחירים דלעיל המכרז

 

 שבמסמכי לתנאים בהתאם העבודה לביצוע והסופית המלאה התמורה את כוללת זו הצעתנו .15
 הכרוכות, שהוא וסוג מין מכל, כלליות ובין מיוחדות בין, ההוצאות כל זה ובכלל, המכרז
 נשוא התחייבויותינו לכל מלא כיסוי ומהווה, בשלמות המכרז תנאי פי על העבודות בביצוע
 רישוי, ביטוחים, רכב כלי, עבודה כלי, חומרים, אביזרים, ציוד ,אדם כוח לרבות, החוזה

 והאחריות הבדק תקופת ולרבות העבודה ביצוע לצורך המתחייבות ההתאמות, והיתרים
 .המכרז במסמכי הנדרשת

 

 ידינו על הנקוב לסכום מעבר העבודות ביצוע בגין נוספת תמורה כל לנו תשולם לא כי לנו ידוע .16
, תקורות, במיסים שינוי כל בגין לא לרבות, למדד הצמדה הפרשי גיןב לא לרבות, דלעיל

 .וכדומה תשומות
 
 

 על בעתיד יחולו אשר או החלים, שהוא סוג מכל, חובה תשלום, היטל, מס כל כי לנו מובהר כן .17
 מועצהה כהתנ, כך לצורך. ידינו על וישולמו עלינו יחולו, זה חוזה י"עפ העבודות ביצוע
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 תהווה לזכאי אלו סכומים והעברת, דין כל לפי לנכות שעליה סכום כל לנו שיגיעו מהסכומים
  .לנו תשלום

 

 בשמו התאגיד במסמכי הקבועות והסמכויות המטרות בגדר הינה הצעתנו כי מצהירים אנו .18
 או דין פי-על מניעה כל אין וכי, זו הצעה על התאגיד בשם לחתום זכאים אנו כי, ההצעה מוגשת
 . זו הצעה לע לחתימתנו הסכם

 

אנו מאשרים בזה כי אנו מוותרים בזאת על כל סעד משפטי כנגד המועצה, אשר מהווה אינו  .19
סעד כספי, ואנו מצהירים כי נהיה מנועים בכל הקשור במכרז זה, במישרין או בעקיפין,  

 מדרישת כל סעד משפטי ו/או צו משפטי, מלבד סעד כספי. 

 

 :זו הצהרתנו של המלאה משמעותה תא שהבנו לאחר החתום על באנו ולראיה .20
 

 שם המשתתף: ____________________ מס' זיהוי: _____________

 כתובת )כולל מיקוד(: _________________ טל: ______________ פקס: _______________

 דוא"ל: ______________________ 

 איש קשר: _______________ טל' נייד : _____________________

 :______________________חתימה                         ________  תאריך
 
 

 להגשת הצעה ע"י תאגיד  -אישור עו"ד 

 

   עו"ד של ____________________  אני הח"מ _____________
ח.פ. ___________________ )להלן: "המשתתף"( מאשר בזה כי ביום __________ חתמו בפני על    

בשם המשתתף, כי נתקבלו אצל המשתתף כל      ___________________ ה"ה  הצהרה זו
ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המשתתף ועל פי כל דין לחתימת המשתתף על 

 הצהרה זו  וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המשתתף.

 

__________________                               _____________________  

 חותמת + חתימת עוה"ד                                                     תאריך             

 

 להגשת הצעה ע"י יחיד  -אישור עו"ד 

)להלן: "המשתתף"( מאשר של ______________ ת.ז. _____________ אני הח"מ ________________עו"ד
 _________________ חתם בפני המשתתף על הצהרה זו. בזה כי ביום 

 
 

__________________                                   _____________________                              

 חותמת + חתימת עוה"ד                                                                        תאריך
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 חתימת המציע:_______

 ההצעהכתב 

 

 לכבוד 

  רעננההמועצה הדתית 

 רעננה

  רעננהבבעיר  לפינוי גניזהשירותים הצעה לביצוע  הנדון:

  רעננהשל המועצה הדתית   /202101פי מכרז מס'-על   

 

 נוהח"מ, ___________________________, ת.ז./ מס' ח.פ. ______________, לאחר שקרא ואנ

למועצה הדתית בזאת  יםס ההסכם המוצע, לרבות נספחיו, מציעבעיון והבנתי את תנאי המכרז וטופ

ביצוע עבודות לשם  ,בהסכם, לפי התנאים המקובלים אצלה נו"( להתקשר עימהמועצה)להלן: " רעננה

המועצה  ידי-פורסם עלש 01/2021  , והכל במסגרת מכרז מס')להלן גם : "העבודות"( כאמור בנדון

 דלהלן: )להלן: "המכרז"(, כ רעננההדתית 

 
נוסח הסכם ההתקשרות ואת ההנחיות קראנו בעיון את אנו הח"מ מצהירים בזאת כי  .1

את ההסכם כולם יחד להוות כל מסמכי המכרז, אשר אמורים , עיינו בלהשתתפות במכרז
ובכל המקומות הסמוכים להם, דרכי   ותקרנו באתרי העבודיב, וכן העבודות שבנדון לביצוע

 הגישה וכיוצ"ב. 
 
, ותנאי ביצוע העבודותבזה כי הבנו את כל מסמכי המכרז על פרטיהם וכי מקום הננו מצהירים  .2

ידועים  ותכל הגורמים האחרים המשפיעים על הוצאות העבודכי וכן אתר, ה הגישה אל
ומוכרים לנו וכי בהתאם לכך בססנו את הצעתנו. לא נציג תביעות או דרישות המבוססות על 

ו אי ידיעה כלשהי של תנאי ההסכם או של יתר המסמכים ואנו מוותרים טענות של אי הבנה א
 בזה מראש על טענות אלו.

 
במסמכים  ננו מתחייבים להוציא לפועל את העבודות האמורות בהתאם לתנאים המפורטיםה .3

הנ"ל כולם יחד, לפי המחירים שהצענו בהסכם והננו מקבלים על עצמנו לבצע את העבודות 
 ות רצונה הגמורה של המועצה.האמורות לשביע

 
ם מיום הודעתכם על כך, או תוך זמן מי( ישבעה) 7ך ם הצעתנו תתקבל הננו מתחייבים תוא .4

המפרט, וכל המסמכים האחרים  ,ההתקשרות ידכם, לבוא ולחתום על הסכם-אחר שייקבע על
בנקאית הסכם, ולהפקיד בידכם במעמד חתימת ההסכם ערבות מכרז ו/או מההמהווים חלק מה

עור הנקוב בהסכם. עם הפקדת הערבות הנ"ל תוחזר לנו הערבות הבנקאית ילזכותכם בש
 הנחיות להשתתפות במכרז. בשנפקיד עם הצעה זו כמפורט 

מכל  יםפטוראתם תהיו אם לא נמלא אחר התחייבותנו זו. כולה או מקצתה, תוך הזמן האמור, 
למציע אחר, ובנוסף אתם תהיו זכאים  ותלמסור את העבוד םזכאיתהיו התחייבות כלפינו ו

 בגין נזקיכם. פיצוי ל
 
ומחייבת  צעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ועומדת בתוקףה .5

 אותנו לתקופה הנקובה.
 
של  עוריכבטחון לקיום הצעתנו על כל תנאיה אנו מצרפים בזאת ערבות בנקאית לפקודתכם בש .6

אחת עם  אם הצעתנו לא תתקבל, אתם תשחררו את הערבות בעת ובעונה .לל מע"מ()כו₪  2,000
יום מהמועד האחרון להגשת  90אך לא יאוחר מאשר  ,משלוח ההודעה על דחיית הצעתנו

 למכרז. צעותהה
תחת שנמציא לכם  וזאת אם הצעתנו תתקבל אתם תשחררו את הערבות במועד חתימת ההסכם

לא תשלם  המועצהברור לנו כי  הנחיות להשתתפות במכרז.ברט ערבות בנקאית מתאימה כמפו
אי תשלום במועד מהסיבה האמורה כמו כן ידוע לנו כי חשבון כלשהוא ללא קבלת ערבות כנ"ל. 

ידי מי -ידי המועצה ו/או על-על בתשלום ריבית פיגורים ו/או הפרשי הצמדהותנו לא יזכה א
 מטעמה.
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 חתימת המציע:_______

חתם על ידנו, יא חתמנו על ההסכם ואף במקרה שההסכם לא יכל עוד לזאת כי נו מסכימים בא .7
כם יידכם הסכם מחייב בינ-לראות בהצעתנו זו וקבלתה על -אך לא חייבים  -אתם תהיו זכאים 

חוד י, וביפי כל דין-פי מכרז זה ו/או על-עלכם האחרות ינו, מבלי שהדבר יגרע מזכויותיובינ
ן אחר וכן לנכות את סכומי ההפסדים והנזקים מ לכל אדם ותהעבודביצוע מזכותכם למסור את 

 שהופקדה בידיכם עם הגשת הצעתנו.ערבות ה
 
הצעה זו מוגשת אך ורק בשמנו או בשם התאגיד ושהננו זכאים לחתום בזאת כי ננו מצהירים ה .8

כדין על הצעה זו. וכן הננו מצהירים כי הצעתנו זו מוגשת וללא כל הסכם או קשר עם אנשים או 
הצעתנו זו היא בגדר עוד כי  אנו מצהירים אחרים המגישים הצעות לביצוע העבודות. גופים

סכם השותפות או בתקנות או בההמטרות והסמכויות הקבועות בתזכיר המועצה ובתקנונה 
 , לפי העניין.האגודה השיתופית

ות זכאים לחתום בשם הגופים הנ"ל ושאין קיימות כל הגבל הח"מ אנואנו מצהירים בזאת כי 
 המונעות בעדנו לחתום על ההצעה לקבלת המכרז ועל ההסכם. במסמכים הנ"ל

 
 נשוא מכרז זה.  ותסיון הדרושים לביצוע העבודיהננו מצהירים שיש לנו הידע, המומחיות והנ .9
 

 עומד בכל דרישות המכרז כאמור לעיל. אנו מצהירים בזאת כי מציע ההצעה הח"מ .10
 

במשלוח התראה בכתב או כל הודעה אחרת על ידכם בקשר עם אי וותרים על הצורך אנו מ .11
מילוי או הפרה של -מילוי או הפרת הוראה כלשהי הכלולה בהצעה זו ועצם חלוף הזמן או אי

 הוראה כלשהי מההוראות הנ"ל תשמש במקום התראה כנ"ל.
 

ל ההסכם, בזאת, כי הוצאות עריכתו שהרינו מצהירים בזאת כי ידוע לנו ואנו מסכימים  .12
 יםמתחייב ו, ואננוהדפסתו, שכפולו וביולו, לרבות החזר ההוצאות שהוצאו עד כה, חלים עלי

 ידי המועצה.-לשלם לחברה או לכל מי שתצווה, את התמורה כפי שתיקבע על
פי -כי שיקול הדעת בדבר קבלת ההצעה או דחייתה הינה על נוידוע להרינו מצהירים בזאת כי  .13

 י על מכרז זה לא יחולו הכללים הכלליים בדבר מכרזים.תנאי המכרז, וכ
 כל מקום בו ננקטה לשון יחיד, הכוונה היא גם לרבים או להיפך, הכל לפי העניין. .14
 

 פי רצוני החופשי.-הצעתי זו ניתנה ביום ___________ מתוך הבנה ועל .15
 

 _______________________הנני מבקש כי הודעות בכתב עבורי תשלחנה לכתובת הבאה:  .16
 

 כל הודעה מצדכם, תחשב כאילו הגיעה אלי תוך יומיים מיום משלוחה. .17
 

המחירים  ים המפורטים מטה למחירבהתייחס  בשקלים הצעתנו היא מסגרת קבועה של הנחה  .18

 .  כוללים מע"מ

 

כולל  המחיר העבודה

 מע"מ

מחיר לאחר  הנחה בשקלים

 הנחה

 גדולה  פינוי באלה

 ממתקן גניזה

 ש"ח לבאלה 852 

 .גדולה

  

  קטנהפינוי באלה 

 ממתקן גניזה

לבאלה ₪  199

 קטנה

  

 

 בכבוד רב,        

  

 _________תאריך:  כתובת:_________________ _______שם המציע:________  
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  הסכם
 

 רותים יכם קבלנות למתן שהס
 

 _____________ שנת ____ לחודש ____שנערך ונחתם ביום 
 
 

 
  רעננההמועצה הדתית    בין:

 רעננה_________מרח'    
   טל': ____________; פקס': _______________   
   "(המזמינה)להלן: "   

 מצד אחד;                
 
 

 ___________________________ , ח.פ / ת.ז    לבין:
 רח' _____________________ 

 _________פקס:   ___________טל: 

  ______________נייד : 
 __________________מייל : 

   "(הקבלן)להלן: "
 מצד שני;                 

    

 

  על פי חוק; רעננהוהמזמינה הינה תאגיד שהוקם בתחום הרשות המקומית  והואיל

לפינוי שירותים והמזמינה מעוניינת לקבל מהקבלן, למשך תקופת ההסכם, לתפקיד  והואיל

 (; "השירותים")להלן:  רעננהבעיר  גניזה

 קבלןבאופן אישי, וכ ,הניסיון והיכולת לספקהמומחיות, קבלן מצהיר שיש לו הידע, הו  והואיל

זה, אשר יינתנו בהיקף ובהתאם לדרישות המזמינה את השירותים על פי הסכם  עצמאי

 ;  מעת לעת

 - עצמאי קבלן של רותיםיש מתן של בסיס על יהיה ביניהם הקשר כי הסכימו והצדדים והואיל

 ;ומעביד עובד יחסי הקבלן לבין המזמינה ןבי יתקיימו לא וכי מזמין

להזמין את שירותי הקבלן, והקבלן מוכן לספק את השירותים  מעוניינתוהמזמינה  והואיל

 למזמינה, והכול כמפורט בהסכם זה; 

 
 אי לכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן

 
 בואמ .1
 

מתנאי  םלהסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו וייחשבו כתנאיוהנספחים המבוא  .1.1

 ההסכם.
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כותרות להסכם זה נועדו לשימוש מראי מקומות ונעשו למען הסדר הטוב והנוחיות ה .1.2

 לבד, ולא ישמשו כלי עזר לכוונות הצדדים ולפרשנות ההסכם.ב

 

 
 רות והשירותיםתקשמהות הה            .2        

 

בהיקף ובהתאם לדרישות המזמינה מעת בעצמו למזמינה, את השירותים יספק  הקבלן .2.1

לעת, וכן כל תפקיד ו/או מטלה שייקבעו, מעת לעת, ע"י המזמינה, בקשר לשירותים 

ם קבלני משנה וגאת השירותים באמצעות  מזמינהיהיה רשאי לספק להקבלן לא  אלה.

, למעט אחריםאנשים ו/או גופים זכויותיו ו/או התחייבויותיו ללא להמחות אילו מבין 

 . אם הסכימה לכך המזמינה מראש ובכתב

 במסגרת השירותים שיסופקו על ידי הקבלן, הקבלן יהיה אחראי על : .2.2

 איסוף חומר הטעון גניזה על פי ההלכה, במקומות שאושרו על ידי העירייה.

ככל שיידרש על ידי המזמין, בכפוף לאישור  בונועל חש לספק ולהעמיד מכולות נוספות
 הצבתן על ידי העירייה.

 לדאוג לפנות את תכולת המכולות לאתר קבורה המותאם לקבורה של גניזה.

לפנות את תכולת מכולות הגניזה בהתאם לקצב המילוי של כל מכולה ומכולה ובלבד 
 שלא ייאסף חומר הטעון גניזה בסביבות המכולה.

 ימי עבודה תכולת מכולה שהקבלן קיבל לגביה התראה. 2לפנות תוך  

 בנוסף הקבלן יפנה גניזה ממוסדות ציבור על פי תאום מראש עם המוסד. 

 . גניזה לפינוי מתקנים 5 ישנם רעננה בעיר

והנחה מסך  גדולה אחת פינוי באלת עבור ₪ 285 של מסך בשקלים הנחה תהיה ההצעה
 . עבור באלה קטנה₪  199של 

 לחרוג יהיה ניתן וניסן תשרי בחודשי. בחודש 14- על יעלה לא החודשי באלותה' מס
 .בלבד בכתב המועצה באישור מהאמור

 

השירותים יסופקו על ידי הקבלן למשך תקופת ההסכם כהגדרתה להלן, והכל בכפוף      2.3

לשביעות רצונה של המזמינה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. להסרת ספק, אין באמור 

סכם זה כדי להוות הבטחה או הסכמה להתקשר עם הקבלן למשך תקופה כלשהי, בה

 ובכלל, מכל סיבה שהיא, בכל עת ולפי צרכיה זה הסכםלהפסיק והמזמינה תהא רשאית 

 ו.תפקודליקויים ב או/ו מתן השירותים על ידי הקבלןמ רצון שביעות חוסראת בשל ז

ישות המזמינה מעת לעת ו/או לפי צרכי השירותים יסופקו במשרדי המזמינה ולפי דר 2.4

 השירותים. 

 מהמזמינההאמור בהסכם זה לא יפורש כמונע למען הסר ספק מוסכם כי שום דבר מ 2.5  

נשוא ההסכם,  באמצעות אחרים שירותים כלשהם מסוג השירותיםו/או  בעצמה לבצע

 הקבלןמלרכוש  תמתחייבנה אין המזמי. זכות לבלעדיות קבלןאין ולא תהיה לוכי 
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 .לאחר תקופת ההתקשרות נשוא הסכם זה שירותים בהיקף כלשהו

 

 

 הקבלן והתחייבויות הצהרות .3

 :כלפי המזמינה כדלקמן מצהיר ומתחייב בזאת הקבלן

מעמד של קבלן עצמאי לכל לפי בחירתו, מרצונו, הינו  נהכלפי המזמי הקבלןמעמדו של  .3.1

הקבלן ו/או מעביד בין -ר יחסי עובדאו בהסכם אחר כדי ליצו הן ואין בהסכם זידבר ועני

 .נהלבין המזמי מי מטעמו

לביצוע מיומנות, המקצועיות והניסיון הדרושים הציוד, הכישורים, הידע, הבעל  הקבלן .3.2

 השירותים נשוא הסכם זה ברמה מקצועית גבוהה.

ולדרישות  היקפיםהתאם לב, בעצמו ו/או באמצעות עובדיו, יבצע את השירותים הקבלן .3.3

 המזמינה. לשביעות רצון באיכות, בטיב ובמקצועיות בצע את השירותים , ויהמזמינה

הקבלן יפעל בהתאם להוראת המזמינה, וידווח למזמינה אודות פעילותו מעת לעת לפי  .3.4

 דרישתה, והכל תוך תאום פעולה מלא עמה ועם כל אדם ו/או גוף מטעמה.

בהסכם זה וכי בידיו כל המפורטים  עוסק כדין במתן שירותים מסוג השירותיםהקבלן  .3.5

הקבלן  לקיום עסקו ולמתן השירותים. ,על פי כל דיןהאישורים וההיתרים הנדרשים, 

ימציא למזמינה כל רישיון ו/או היתר הנדרשים על פי דין לצורך מתן השירותים, וזאת 

 ימים ממועד חתימת הסכם זה. 7 -לא יאוחר מ

כלשהי ו/או מניעה כלשהי, לרבות על אין לקבלן כל התחייבות ולא מוטלת עליו הגבלה  .3.6

פי הסכם ו/או דין לביצוע הסכם זה, וכי אין בהתקשרותו בהסכם זה כדי להפר זכויות 

התחייבות או הגבלה העלולים בצורה  ולא יקבל על עצמצד שלישי כלשהן. הקבלן 

למתן  יואו ליצור ניגוד אינטרסים עם התחייבויותו/או לא להתיישב ו/כלשהי לפגוע 

וכל הקשור  , לרבות לזכות השימוש בהםפי הסכם זה ו/או לתוצאותיהםלירותים הש

 והנובע מכך.

הסכם זה, החל ממועד חתימתו, מעגן וממצה את כל זכויותיו וחובותיו של הקבלן בקשר  .3.7

להתקשרותו עם המזמינה ויהווה תחליף ממצה לכל סיכום ו/או הסכם לרבות כל הסכם 

 וחל, בין המזמינה למועסקיה.ו/או הסדר שהוא החל, במידה 

                         לעניין מס ערך מוסף ומנהל תיק כעצמאי כעוסק מורשה הקבלן רשום  .3.8

ויהיה אחראי בלעדית לתשלומי כל המסים והביטוח  ,ובביטוח לאומי במס הכנסה

 לאומי עבורו. 

החלים או אשר כל מס, היטל או תשלום חובה, מכל סוג שהוא, יהא כינויים אשר יהא,  .3.9

ו/או כל תשלום ו/או הטבה תקבולים ו/או התמורה ליחולו בעתיד על ו/או בקשר 

הסכם, יחולו על ו/או בקשר לעל פי שישולמו לקבלן ו/או שהקבלן יהיה זכאי לתשלומם 
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לא תחול כל חבות ו/או אחריות כלשהי  מזמינהועל ה ,הקבלן בלבד וישולמו על ידו

כל תשלום שיגיע לקבלן מס במקור כפי שמתחייב המזמינה תנכה מ בקשר לכך.

מהוראות הדין אלא אם כן הקבלן ימציא למזמינה אישור תקף בדבר פטור מניכוי מס 

 במקור.

ו/או לגבות כל סכום שמגיע  הלקזז ו/או לנכות ו/או לעכב תחת יד תזכאי אהת המזמינה .3.10

לקבלן אין ולא תהיה  .קבלן מהמזמינהמכל סכום שיגיע לקבלן וזאת מה הו/או שיגיע ל

 זכות קיזוז ו/או לעיכבון כלפי המזמינה ו/או מי מטעמה.

 תקופת ההסכם .4

להאריך את  תרשאי תהיה המועצהלאחר מכן, חודשים  12למשך  יעמוד בתוקפוהסכם זה  .4.1

ובכל מקרה לא תעלה סה"כ בכל פעם חודשים  12-ל בכך הרצתתוקף ההסכם, אם 

"תקופת )להלן:    כאמור במסמכי המכרזשנים חמש  תקופת ההתקשרות הכוללת על

על אף האמור לעיל תהיה רשאית המועצה הדתית לסיים את ההתקשרות  (ההתקשרות"

  ימים מראש.  30בכל עת ללא הנמקה בהודעה של 

 עסקה חשבון כנגד יבוצע התשלום.יום 30 שוטף + יבוצע בתנאי תשלום של ,התשלום .4.2

 .ביצוע התשלום לאחר למזמין יועברו וקבלה מס חשבונית

מבלי לגרוע מן האמור לעיל מובהר, כי המזמינה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תהא רשאית  .4.3

להודיע לקבלן על סיום הסכם זה בכל עת, מכל סיבה שהיא. מוסכם בין הצדדים כי 

סיום ההסכם כאמור, לא יקנה לקבלן זכות כלשהי לפיצוי ו/או לתשלום כלשהו 

 תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי המזמינה בעניין זה. מהמזמינה ולקבלן לא

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המזמינה תהא רשאית במהלך תקופת ההתקשרות לצמצם  .4.4

ו/או לשנות את היקף השירותים המסופקים ע"י הקבלן, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי 

 מים מראש.י 10לקבלן באמצעות הודעה ומבלי שיהיה עליה לנמק את החלטתה, וזאת 

אופן יחסי ובהתאם המזמינה במ הקבלןהא זכאי יבמקרה כאמור, תעודכן התמורה לה 

מתחייב לספק את השירותים ולבצע  צמצום ו/או שינוי היקף השירותים, והקבלןלמועד 

 עד למועד סיום ו/או ביטול ההסכם לפי העניין. על פי הסכם זהשהתחייבויותיו 

 תמורהה.        5 

ע כל התחייבויות הקבלן ואספקת השירותים על ידו בהתאם להסכם זה, תמורת ביצו .5.1

  "(.התמורהכחוק )להלן: " כאמור בהצעת הקבלן במכרזתשלם המזמינה לקבלן סך כולל 

מובהר ומוסכם, כי לבית העסק לא תהיה כל תלונה ו/או כל טענה באשר לרווחים ו/או  .5.2

 הפסדים כתוצאה מן ההתקשרות בהסכם זה.

הינה סופית ומוחלטת  לעיל  5.1כאמור בסעיף ספק מובהר ומוסכם, כי התמורה למען הסר  .5.3

 והקבלן לא יהיה זכאי בשום מקרה לתמורה נוספת, מכל סיבה שהיא. 

 הקבלןמעמדו של  –הות יחסי הצדדים מ.     6
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אחריותו הוא, ואין  אי הפועל עלמיבצע את התחייבויותיו לפי הסכם זה כקבלן עצ הקבלן 6.1

אחריות ו/או חבות כלשהי בגין מעשיו ו/או  מזמינהכדי להטיל על ה זה הסכםבהוראות 

 כלפי אדם ו/או גורם כלשהו.הקבלן ו/או מי מטעמו מחדליו של 

הוא עצמאי הנותן שירותים קבלן מען הסר ספק, מוסכם ומוצהר בין הצדדים כי הל 6.2

י אין ולא טעמה וכהמזמינה ו/או של מי מ עובדו אינועל בסיס קבלנות עצמאית  מזמינהל

על כל  ,מעביד, יחסי שותפות או יחסי סוכנות -יחסי עובדליצור יהיה בהסכם זה כדי 

 . מזמינה ו/או מי מטעמהההקבלן לבין הקשור ועל כל הנובע מהם, בין 

בכל או /וו ישא במלוא שכרילבדו יהא אחראי בלעדי ו הקבלןמוסכם ומוצהר בזה, כי  6.3

ל זה תשלומי מס מכל סוג שהוא, תשלומי חובה סוציאליים, ובכל מי מטעמו עלויות העסקת

 ו/או צו הרחבה ו/או נוהג ובכל החובות בגין הוראות חיקוק כלשהן ו/או הסכם קיבוצי

 כלשהו החלים על מעביד בגין עובדיו.

מצהיר ומאשר כי הוא מודע לכל ההשלכות הכספיות, הסוציאליות והאחרות שישנן  קבלןה 6.4

כנקוב תמורה השירותים כעצמאי, וזאת תמורת תשלום חברה הנותן ל להיותו קבלן עצמאי

לו שהוא הסוציאליות ש ו/או ההטבות , הכוללת בחובה את כל הזכויותלעיל 5.1בסעיף 

כל כלפי המזמינה לא יעלו  ומי מטעמו/או  מממן בעצמו מהתמורה הנ"ל, וכי הואכעצמאי 

 .בעניין זה טענה ו/או דרישה סותרת

קבלן ומאשר, כי מסכים המהאמור לעיל ומהתחייבויות הקבלן לפי הסכם זה, מבלי לגרוע  6.5

ביום מן הימים ע"י ערכאה מבלי לגרוע מכל טענה ו/או זכות של המזמינה, ככל שייקבע 

ות פצ, להקבלן מעביד, על כל הנובע מכך, מתחייב -שיפוטית מוסמכת כי מדובר ביחסי עובד 

לרבות הוצאות ותשלומים בהם  למזמינהשיגרמו  מיידית, במלוא ההוצאות המזמינהאת 

 . דין-תחויב וכן הוצאות משפט ושכ"ט עורך

 נאמנות, אי תחרות ושמירת סודיות 7

הפרת אמון כלפי המזמינה ו/או פעילות אשר יש בה משום  הקבלן מתחייב כי ימנע מכל 7.1

חובת  וחלה עליו ו/או המכוונת לטובת הפקת הנאה אישיתנה המזמיניגוד אינטרסים עם 

 .נהלמזמיבכל עניין הקשור  מי מטעמוללו ו/או מוחלטת לגבי נגיעה אישית שתהא  גילוי

בין בתמורה ובין שלא , ובעקיפין במישרין, שהיא צורה בכליתחרה,  לאהקבלן מתחייב כי  7.2

 העלול מעשה כל, אחרים באמצעות או/ו בעצמו, בתמורה, בפעילות המזמינה, וכן לא יגרום

מקבלי השירות  להעברת להביא העלולות פעולות המזמינה, לרבות בפעילות לפגוע

קבל כל רווח נסתר הקבלן לא י. תורמים של המזמינהלפגיעה במערך ה או/ומהמזמינה 

 ינההמזמ התקשרותו עם בקשר עםלרבות עמלות, זכויות וטובות הנאה כלשהן, 

לב כי -אם סבר בתוםאף לרבות ממקבלי השירות מהמזמינה ו/או מי מטעמם, , הובעקבותי

הפרת סעיף זה תפטור את המזמינה . מבלי לגרוע מהאמור, אין פסול כלשהו בקבלתן

לכל רווח או טובות הנאה או זכויות  תהא זכאית נההמזמימתשלום התמורה לקבלן, ו

והכל למעט אם קיבל הקבלן את אישור המזמינה מראש , כאמורשנוצרו או הופקו בנסיבות 

  ובכתב.
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הוא ישמור , וכן לאחריה ללא הגבלת זמןהתקשרות במשך תקופת המתחייב כי הקבלן  7.3

לצנעת הפרט של מוחלטת כל מידע או ידיעות הקשורים, במישרין או בעקיפין,  בסודיות

ו/או  מערך התורמים של המזמינה,ל ו/או מקבלי השרות מהמזמינה ו/או מי מטעמם,

, וכן כל מידע הקשור אליהםאו /, ונהנה, ו/או לגופים הקשורים למזמיהמזמיפעילות ל

שיווק, דרכי גיוס ופיתוח  רעיונות ויוזמות, דרכי פרטים אודות פיתוח פרויקטים ייחודיים,

, עסקי, כלכלי, מסחרי או אחר, אשר הגיע אליו ו/או טכנימידע או ידע  משאבים וכן כל

ידע המ)להלן: "ואינו בגדר נחלת הכלל  נההמזמי עםלרשותו במהלך או עקב התקשרותו 

 ."(סודיה

יגלה  ,קליטי, שכפלי, םליצ, ימסורר, ומכיהסודי ולא  מידעשימוש עצמי בהקבלן לא יעשה  7.4

לגורם כלשהו,  בעקיפיןהסודי בכל צורה שהיא, במישרין ו/או  מידעעביר את היו/או 

המזמינה מראש ובכתב, אלא לצורכי מתן  הסכמתבתמורה או שלא בתמורה, ללא 

 על פי הסכם זה.  נהזמילמ םשירותיה

 אחריות נזיקין וביטוח.  8

המזמינה ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף אשר יגרם לקבלן,  8.1

עובדיו ו/או כל צד שלישי, בכל הנוגע להסכם זה. היה והמזמינה תתבע על ידי הקבלן, 

ו/או רכוש ו/או נזק כספי אשר  עובדיו ו/או כל צד שלישי בגין כל נזק, ולרבות נזקי גוף

יסודם במתן השירותים ו/או טיב השירותים ו/או ביצוע הסכם זה, על ידי כל אדם ולרבות 

מיידית,  אך לא בלבד, הקבלן, מי מעובדיו וצדדים שלישיים, הקבלן ישפה את המזמינה

במלוא ההוצאות שיגרמו לה לרבות הוצאות ותשלומים בהם תחויב וכן הוצאות משפט 

 . דין-ושכ"ט עורך

הקבלן מתחייב ומצהיר, כי ככל ויהיה על המזמינה ו/או מי מטעמה לשאת באחריות ו/או  8.2

בעלות כלשהי כתוצאה מדרישה כלשהי ו/או תביעה הנוגעת לביצוע הסכם זה על ידי הקבלן 

ולרבות בגין נזק לצד ג', ו/או כתוצאה מיחסי העבודה בין הקבלן לעובדיו, ו/או כתוצאה 

עמידתו של הקבלן בהתחייבויותיו כלפי המזמינה, מתחייב הקבלן לשפות את המזמינה מאי 

 בגין כל הוצאה שתיגרם לה כאמור מיד עם דרישתה הראשונה. 

לצורך מתן השירותים עם חברת כל הביטוחים הדרושים  מצהיר ומתחייב כי ברשותו הקבלן 8.3

ב להעביר למזמינה אישור על ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטין. הקבלן מתחיי

 עריכת הביטוחים כאמור, מיד עם דרישתה. 

 הפרות וסעדים .9

בנוסף לאמור לעיל, המזמינה תהא רשאית להביא הסכם זה לסיומו לאלתר, בקרות אחד או  9.1

 יותר מן המקרים הבאים:

בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המזמינה ומכל סיבה שהיא ללא צורך  9.1.1

 במתן הנמקה. 
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 ימים. 7פר אחד מסעיפי ההסכם ולא תיקן את ההפרה תוך הקבלן ה 9.1.2

הוצא כנגד הקבלן צו למינוי כונס נכסים ו/או צו פירוק זמני או קבוע, והצו  9.1.3

 ימים מהמועד בו ניתן.  30כאמור לא בוטל תוך 

 שונות .10

הסכם זה, על נספחיו, כולל את כל המסוכם בין הצדדים. כל הבטחה, התחייבות, הסכמה,  .10.1

ון דברים או מצג שנעשו בין הצדדים, אם נעשו קודם לחתימתו, בין בכתב ובין בעל פה, זיכר

כל שינוי או תוספת להסכם לא ש. הנם בטלים ומבוטלים בזה ואין לעשות בהם כל שימו

  יהיו ברי תוקף אלא אם נערכו בכתב ונחתמו ע"י הצדדים.

ו/או בדרישת  המימוש זכויותימ נההמזמי שלשיהוי ויתור ארכה איחור או הימנעות  כל .10.2

דחייה  לקבלןקיום תנאי מתנאי הסכם זה ו/או הסכמתו לסטות מתנאי ההסכם או לתת 

ואין ה לויתור על זכויותי של המזמינהכלשהי לא יהוו תקדים, לא יחשבו לויתור או הסכמה 

 להסיק מהן גזירה שווה למקרה אחר.

בכל סכסוך הנובע מהסכם זה והייחודית לעדית הצדדים מסכימים כי סמכות השיפוט הב .10.3

 .במחוז מרכזתהא נתונה לבית הדין המוסמך 

כל הודעה, דרישה, כתב כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הינן כמפורט במבוא להסכם זה.  .    10.4

או מסמך שיש למסור בהתאם להוראות הסכם זה או בקשר אליו, תשלח בדואר רשום, או 

יה, או תימסר במסירה אישית, ויראוה כנמסרת לצד השני, אם נשלחה באמצעות פקסימיל

 –תוך שלושה ימי עסקים ממועד משלוחה, ואם בדרך אחרת כמפורט לעיל  -בדואר רשום 

 תוך יום עסקים אחד ממועד שיגורה או מסירתה, לפי העניין.

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:  
 
 
 
 
 

 
                 ____________                                                                  _____________ 
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 בנוסח להלן וכפוף לשינויים שיאושרו על ידי המועצה הדתית -נספח ביטוח להסכם למתן שירותים

 פוליסה מס' __________________________ חבות מעבידים

 ___ צד ג'פוליסה מס' _______________________

 פוליסה מס'__________________________ אש מורחב

 שם מבוטח __________________________

 בקשר עם ___________________________

 תקופת הביטוח _______________________

 הננו מאשרים כי הרחבנו את הביטוח עפ"י הפוליסות שבנידון.

 ציוד, פוליסת אש מורחבת בערך כינון מלא של ה

 $ למקרה ולתקופה. 1,500,000-גבול אחריות לא פחות מ –ביטוח צד ג' 

 $ לעובד אחד ולארוע לתקופה. 1,500,000 -גבול אחריות לא פחות מ –ביטוח חבות מעבידים 

 

 בפוליסות נכללו התנאים שלהלן:. 2

 הם מבוטחים נוספים בפוליסת צד ג' עם סעיף אחריות צולבת. המועצה הדתית א.

 יעשה אך ורק בהסכמתה מראש ובכתב. המועצה הדתיתכל שינוי הגורע מזכויות  ב.

יום  50לפחות למועצה הדתית במקרה של ביטול או שינוי בפוליסה, תודיע על כך חברת הביטוח  ג.
 מראש.

כמעבידים של  היה ויחשבו  המועצה הדתיתפוליסת חבות מעבידים הורחבה לכסות חבות  ד.
 עובדי המבוטח.

מטעמם ומהמשתתפים  וכל הפועלים  מהמועצההפוליסות כוללות סעיף ויתור על תחליף  ה.
 בפעולותיהם.

 הפוליסות הן פוליסות ראשוניות לפני כל ביטוח אחר של המתנ"ס או החברה למתנ"סים.

: מוצהר ומוסכם בזה כי לענין נשוא הביטוח בלבד, בכל הביטוחים הרחבות ותנאים מיוחדים .3
 טח שבנדון, נכללו ו/או יחולו התנאים והסעיפים כדלהלן:שערכנו למבו

 הבהרת זיקות למטרות הפוליסות הנ"ל: "המבוטח" יכלול את הקבלן ו/או המזמין.  (1

ויתרנו ללא הדדיות על זכות השיבוב ו/או התביעה )פרט נגד מזיק בזדון( נגדכם ומי מטעמכם,  (2
 לרבות אך לא מוגבל למבטחיכם.

לות, שלעניין נשוא הביטוח בוטלו בפוליסות חבויות צד שלישי ומעבידים )לפי סייגים והגב (3
הענין(, בין היתר בדבר: תביעות המל"ל; הרעלה או גוף זר במזון ומשקה; זיהום תאונתי 
ופתאומי; חמרים רעילים או מזיקים )אלא אם ייעודם אינו למטרות שלום(; מנופים, מכשירי 

וף הנובעים משימוש ברכב או צמ"ה שאין חובה חוקית לבטח; הרמה; טעינה ופריקה; נזקי ג
העסקת נוער כדין; שעות עבודה; עובדים זרים שאין חוק הביטוח הלאומי חל עליהם; 

 משנה. -קבלנים, קבלני

לקבלן  הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ו/או לשנוי תנאיהם לרעה, אלא לאחר שנמסור (4
 כתב רשום.יום מראש במ 60ולמזמין הודעה 

 זכויות המזמין לא תפגענה מחמת: (5
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איחור במסירת הודעה על מקרה ביטוח, אלא אם המקרה היה ידוע להנהלתכם והוכח כי  .1
נגרם לנו נזק מחמת האיחור האמור ו/או העדר אישור ו/או פגם בהיתר ו/או ברשיון 

 העסק, כעילה בלעדית.

מטעמו ו/או חוב המבוטח לטובתנו. למען  ידי המבוטח או מי-.    הפרת תנאי הביטוח על2
 הבהר, לא תמומשנה זכויות קיזוז לגביכם. 

.   אחריותו של מבוטח אחר לתנאי הפוליסה לרבות לדמי הביטוח, הוצאות תביעה, תנאי 3
 מיגון ובטיחות וכן השתתפויות עצמיות )במידה ויחולו(. אלה לא יחולו על המזמין.

וקיים(, המפקיע או מקטין או מגביל באופן כלשהו את אחריותנו כל סעיף בפוליסות )במידה  (6
כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי המבוטח השני ו/או מבטחיו. למען הבהר, לגביהם 
הביטוחים על פי הפוליסות הנ"ל הם בחזקת "ביטוח ראשוני" המזכה במלוא הזכויות לפי 

טחי המזמין לשאת בנטל החיוב כאמור תנאי הפוליסות, ללא זכות השתתפות או תביעה ממב
ואנו מוותרים על כל טענה של שיתוף או ביטוח  1981 –לחוק חוזה הביטוח תשמ"א  59בסעיף 

 כפל.

התנאים האמורים לעיל באים להוסיף על האמור בביטוחים ובשום אופן לא לגרוע מהם.  (7
וליסות יחייבו התאמה בין האמור באישור לבין התנאים שבפ-במקרה של סתירה או אי

 התנאים שלטובת המזמין.

בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש ע"פ האמור באישור 
 זה.

 ולראיה באנו על החתום:

..........., ____חתימה..................______מטעם חברת הביטוח: _______ שם חתם/מו"ח
 .............תאריך.....

 

מח'/סניף: __________________________ תפקיד: ___________________טלפון: 
 __________________ 

 

 

 חותמת מקורית של חברת הביטוח
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 טופס אישור בדבר נסיון קודם 

 

המפורטות להלן וכי כל  כנדרש במסמכי המכרזאני הח"מ ___________ מצהיר כי ביצעתי עבודות 
 רטים אותם המופיעים בטופס זה הינם נכונים. הפ

 

ליצור קשר עם הגוף עבורו בוצעו העבודות, לרבות  רעננהאני נותן בזאת את הסכמתי למועצה  הדתית 
 איש הקשר בגוף זה ו/או כל גורם אחר, לקבלת פרטים על אופן עבודתי. 

פירוט סוג העבודה  הגוף עבורו בוצע הפרויקט 
 שבוצעה

ר בגוף פרטי איש קש
עבורו בוצעה העבודה 

 )לרבות טל' ופקס(

 תקופת עבודה 

1  

 

   

2  

 

   

3  

 

   

4  

 

   

5  

 

   

6  

 

   

7  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 הוראות בטיחות לעבודות קבלנים
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 תנאי הבטחת בעניין לרבות, העבודה לביצוע הקשור בכל דין כל הוראות לקיים מתחייב הקבלן
 .העבודה ביצוע במהלך אחר אדם כל ושל העובדים של מםשלו על לשם הבטיחות והגהות

 הספקים את וכן שלו המשנה קבלני את, עובדיו את, הקבלן את מחייבות הבטיחות דרישות כי מובהר
 .מטעמו אחר וכל אדם

 
 – ד"התשי העבודה על הפיקוח ארגון חוק לרבות, הדין הוראות את מכיר שהוא בזה מצהיר הקבלן

בנייה(  )עבודות בעבודה הבטיחות תקנות,  1970 – ל"תש חדש( )נוסח בעבודה חותהבטי , פקודת1954,
 בעבודה הבטיחות תקנות,  1997 – ז"התשנ אישי( מגן )ציוד בעבודה הבטיחות תקנות,  1988 – ח"התשמ
 מוקף( במקום )עבודה בעבודה הבטיחות תקנות,  1988 – ח"התשמ, עבודה( ראשונה במקומות )עזרה
 פי ועל פיהם על לנהוג מתחייב הוא; לפיהם שפורסמו והתקנות והצווים וכן כל,  1998 – ח"התשנ

 תביעה לכל האחריות את עצמו על לוקח והוא בקפדנות לעת מעת שיהיו בתוקף כפי דין כל הוראות
 ומהוראות הדין מהוראות הוראה כל הפרת עקב מטעמה מי וכל  רעננההמועצה הדתית  ונגד נגדו שתוגש

 .אלה
 

ההוראות  כל את בקפדנות, מטעמו הבאים וכל עובדיו, הקבלן יקיימו, לעיל מהאמור לגרוע ובלי בנוסף
 והמועצה.  התחבורה משרד, והרווחה העבודה משרד לרבות, מוסמכת רשות כל י"ע שתינתנה וההנחיות

 שויותהר של וההוראות התקנות, הדין הוראות כל של מדויק מילוי תוך העבודות את יבצע הקבלן
 .העבודות בתחום ישראלים בתקנים עמידה תוך, המוסמכות

 
 הדרכת שעברו מיומנים מקצועיים עובדים ורק אך העבודות בביצוע להעסיק בזה מתחייב הקבלן

 .לעבודתם ואחראים, במלאכתם בקיאים והם בטיחות כללית
על  )שחתמו הבטיחות לינוה את שמכירים, בטיחות הדרכת שעברו משנה קבלני רק הקבלן יעסיק כן כמו

עובדים  בעבודה להציב רשאי הקבלן יהיה לא אופן בשום. אותה( והבינו ההדרכה את עברו לפיה הצהרה
 .מקצועיים ושאינם מתאימים שאינם

 
המועצה  תהיה רשאית להסכם ובהתאם הדין פי על ומאחריותו הקבלן מחובות חובה מכל לגרוע מבלי

 שיקול דעתה לפי, בתנאים המשנה קבלן של אישורו את להתנות או לסרב או לאשר  רעננההדתית 
 .המוחלט

 
כל  וכי הדרושים והאישורים הרישיונות לכל בהתאם תבוצענה העבודות כי בזה ומתחייב מצהיר הקבלן

 ,שינוע כלי, הרמה כלי לרבות עובד הוא שבהם הכלים וכל ותקפים תקינים שבידיו הקבלן רישיונות
 בדוק תקופתי מוסמך בודק בדיקות שדורש מה וכל תקינים' וכו חשמליים או מכאניים יד מכשירי

 .כחוק הסמכה ועברו מיומנים אלו בכלים שהמשתמשים ומתחייב מצהיר והוא ונמצא תקין
 

 בהתאם הדרוש בטיחותי וציוד מגן ציוד כל, מטעמו הפועלים ולכל לשלוחיו, לעובדיו יספק הקבלן
נשוא  העבודה מסוג עבודה ביצוע לשם בו להשתמש נהוג אשר, והנוהג םהצווי, התקנות, החוק להוראות

שימוש  נעשה כי ויוודא ('וכד מגן משקפי, מגן כובעי, אוזניות, עבודה בגדי, עבודה נעלי )לרבות ההסכם
 .זה בציוד

 
לנפש  אחרים ונזקים פגיעות, תאונות נגד בטיחות וסדרי תקינים עבודה סדרי לקיים מתחייב הקבלן

, הציוד, החומרים של נכון ולמיקום נכון לאכסון לדאוג עליו יהיה וכן, העבודה בביצוע רכושול
 .שלו העבודה וכלי המכונות ,המכשירים

  .העבודה במקום אש כיבוי ציוד להצבת הקבלן ידאג כן כמו
 – מגן ציוד הצבת כולל, העבודה מתקיימת בו באתר שבאחריותו השטח את ויגדר ישלט, יסמן הקבלן
ושלטי  תמרורי, ומילוט גישה דרכי סימון, מעבר גשרי, אור מחזירי, מחסומים: כגון החוק י"עפ אזהרה
בכל  זמניים מעברים ויסדר התנועה את יכוון, הלילה במשך לתאורה ידאג, מהבהבים פנסים, אזהרה
 תנועה הסדרי לתוכנית בהתאם הכל זאת ידרשו והעובדים הציבור שבטיחות המקומות אותם

 .המוסמכות והרשויות ישראל משטרת המאושרת ע"י
 

חוקים  פי על רכב כלי ותנועת רגל הולכי להגנת בטיחות אמצעי יינקטו הרבים ברשות עבודות ביצוע בעת
 .ישראל ומשטרת התחבורה משרד ותקנות

 
___________________ 

 הקבלן וחותמת חתימה
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 והתחייבות הצהרה
 
 
 

 ____________תאריך
 

 , בודלכ
   רעננההמועצה הדתית 

 
 .,נ.א
 
 

, ההוראות כל קיום על להקפיד מתחייב הנני הבטיחות הוראות את בעיון שקראתי בזה מאשר הנני
 .ההסכם נשוא העבודה לביצוע בכל הקשור והגהות הבטיחות תנאי להבטחת והדרישות ההנחיות

 
 שיבצעו את לכך ולדאוג ובעקיפין ירותיש אצלי המועסקים לכל הבטיחות כללי את להעביר מתחייב הנני

 .כלשונן ההוראות
 

הוראות  לרבות וההנחיות ההוראות, הכללים, הדין הוראות קיום על להקפיד בזאת מתחייב הנני
וכל  מטעמי הבא וכל העובדים בטיחות, האישית בטיחותי שמירת למען המוסמכים הגורמים והנחיות

 .ובציוד ריםבאח, בהם פגיעה למנוע מנת על שלישי צד
 

של  דעתו להנחת, מתאים ביטוחי לכיסוי לדאוג מתחייב הנני מהתחייבויותיי התחייבות מכל לגרוע בלי
 ולצדדים לעובדיה למועצה הדתית, שייגרם נזק כל שיכסה,  רעננההמועצה הדתית  הביטוח יועץ

 .מטעמי או/ו ידי על העבודה מביצוע כתוצאה כלשהם שלישיים
 

של המועצה  הביטוח יועץ י"ע ויבדקו ימסרו הפוליסות תשלום על ואישורים הביטוח מפוליסת העתקים
 .העבודות ביצוע התחלת בטרם הדתית עוד

 
 

 :__________________________הקבלן שם
 
 

   רעננהלפינוי גניזה בעיר שירותים    :העבודה מהות
 
 

  :הקבלן מטעם העבודה מנהל
 

 , _________________ .ז., ת___________________  :שם
 

 :_____________פקס מספר:______________ טלפון מספר  :_______________כתובת
 
 

 ___________________    : הקבלן וחותמת חתימה שם
 
 

 ___________________ : העבודה מנהל וחתימת שם
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 חתימת המציע:_______

 תצהיר על היעדר הרשעות , תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה  ___________ת.ז.  ____________אני הח"מ 
 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 

"( שהוא הגוף המציע" –הנני נותן תצהיר זה בשם _______________________ )להלן  .1
( אני מצהיר/ה כי הנני קדישא")להלן: "  פתח תקווהחברה קדישא  המבקש להתקשר עם

מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.תצהיר זה נעשה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, 
 וההגדרות המצויות בו. 1976 -התשל"ו

ב לחוק 2" כהגדרתם בסעיף עבירה"-" ובעל זיקהבתצהירי זה, משמעותם של המונחים " .2
גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עסקאות 

"(, תחת הכותרת "תשלום שכר מינימום החוק" -)להלן  1976 -עובדים זרים כדין(, התשל"ו 
תנאי לעסקה עם גוף ציבורי". אני מאשר/ת כי הוסברה לי  –והעסקת עובדים זרים כדין 

 ני מבין/ה אותם.משמעותם של מונחים אלה וכי א
 :)למחוק את המיותר(הנני מצהיר בזאת כי  .3

ב לחוק( המציע לא הורשע בפסק דין חלוט ביותר 2____עד למועד ההתקשרות )כהגדרתו בסעיף 
עבירה עפ"י חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין  -משתי עבירות )עבירה לעניין זה 
, שנעבר לאחר 1987 -פי חוק שכר מינימום, התשמ"זאו ל 1991-והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 (;31.10.02יום 
ב לחוק(, הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי 2____המציע או בעל זיקה אליו )כהגדרתו בסעיף 

עבירה עפ"י חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת  -עבירות )עבירה לעניין זה 
, שנעבר לאחר יום 1987 -לפי חוק שכר מינימום, התשמ"זאו  1991-תנאים הוגנים(, התשנ"א

 (, אולם במועד החתימה על ההסכם, חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.31.10.02
הנני מצהיר כי לא קיים כל רישום פלילי המגביל את יכולתי להתקשר בהסכם זה וביחוד לגבי  .4

  י )עבירות מס, שוחד גניבה ומרמה(.עבירות המפורטות בתוספת השניה לחוק המרשם הפליל
במידה ויהיה שינוי בעובדות העומדות בבסיס תצהיר זה עד למועד האחרון להגשת ההצעות  .5

 במכרז, אעביר את המידע לאלתר לגופים המוסמכים.
לכל עובדי כמתחייב מחוקי  בקביעות בשנה האחרונה שילמתימצהיר בזאת כי המציע  הנני . 6

רחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עלי, במידה שחלים העבודה, צווי הה
עלי, ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים כנדרש ומתחייב לעמוד 
בדרישות לתשלומים הסוציאליים ושכר מינימום לעובדים וכן לקיים את חוקי העבודה לגבי 

קופת ההתקשרות.אני הח"מ מתחייב בזאת לקיים בכל העובדים שיועסקו על ידו במהלך כל ת
תקופת ההסכם שייחתם, ככל שייחתם, בעקבות זכייתי במכרז לגבי העובדים שיועסקו על ידי את 

 האמור בחוקי העבודה.
 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. . 6

        ____________________ 
 חתימת המצהיר                 

 
 
 

 אישור
 

הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני, _______________, עו"ד מ.ר. _________, אשר 
משרדי ברחוב ____________, מר/גב' ____________, המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי 

ונות תצהירו עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכ
 דלעיל וחתם עליו בפני.

      
     

  ____________________ 
 חתימת עורך הדין                                     
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 חתימת המציע:_______

 


