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 ל " קק-נשר בפארק  התלויים הגשרים לתחזוקת

 

 

 מסמכי ההליך 
 הזמנה להציע הצעת מחיר    -מסמך א' 

 משתתף על נספחיה: הצעת - 'במסמך 
 הצהרת משתתף מקומי  - 1נספח ב'/   

 בה קירהעדר הצהרה בדבר  -2נספח ב'/                        
 לחוק עסקאות גופים ציבוריים 'ב2הרה בדבר קיום הוראות סע' צה  -3'/ פח בס נ                       

 משתתףערבות    – 4נספח ב'/   
 ל "קק-נשר  בפארק התלויים הגשרים לתחזוקתהסכם       -' גמסמך 

 נספח ביטוחי   – 1נספח ג'/                       
 יגוד ענייניםנ      -2נספח ג'/                       

 סודיות לשמירת  יבותחיהת    -3/ח ג' נספ                       
 עובד) התחייבות לשמירת סודיות (    -4נספח ג'/                       
 תנאים מיוחדים  -5נספח ג'/                       

 + כתב כמויות פז הנדסה  אומדן – 6ספח ג'/נ   
 תחזוקה מפרט  – 7ח ג'/ספנ   
 של הגשריםות ינכ תו – 8נספח ג'/   
 ) ביצוע ערבות( בנקאית ערבות נוסח -9'/ג נספח    
 ) בדק ערבות( בנקאית ערבות  נוסח - 10'/ג נספח    
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 'מסמך א

 
 ה להציע הצעות מנ הז 

 
 מבוא

 
הצעות  "העירייה"(להלן:    נשרעיריית   .1 בזה  מזמינה  שוטפתלתחזוק)  התלויים    של   ה  הגשרים 

נשר מומבאמצעות    ל"קק-בפארק  נ   הח קבלן  בתחזוקת  בעל  ו/או  פרויקטים  בהקמת  קודם  יסיון 
מפלדה העשויים  קונסטרוקטיביים  בביצועאלמנטים  ניסיון  לבעל  תנתן  עדיפות  בטיפ/.    בלים כול 

 זה. ך בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי הלי) "השירותים"להלן: (
 

  ותיקונים   שינויים  להכניס,  ההצעות  להגשת  האחרון  למועד  קודם,  עת  בכל ,  רשאית  העירייה .2
,  בכתב,  ויובאו  ההליך  מתנאי  נפרד  בלתי  חלק   יהוו,  כאמור,  והתיקונים  השינויים.  ההליך  במסמכי
 . ידם על שנמסרו הכתובות  לפי בפקסימיליה  או/ו  רשום בדואר המשתתפים  כל של לידיעתם

 
  העברה   באמצעות  שישולמו)  ₪  מאות  שש(  ₪  600  בסך  םלותש  בעד  לרכוש  ניתן  ההליך  מסמכי  את .3

 :לחשבון  יתאקבנ
 

 נשר  ירייתע
 10 לאומי בנק                               בנק

 887                              סניף
 18060003                            חשבון

 
:  במייל סקידרחי אורית' הגב  אל להעביר יש התשלום  ביצוע על האישור את

oritg@nesher.muni.il  
 

 . שהוא םע ט מכל  רזחיו לא זה תשלום
 

"   תאת ההצעות, במעטפה סגורה נושא .4   התלויים  הגשרים  לתחזוקת  30/22  ' מספומבי  מכרז  ציון 
לל "קק-נשר   בפארק יש  ידנמ "  ולהכנ סור  לתיבת  ית  בקומה  ,  המכרזיםיס  בבניין    שונה הראאשר 
  לבותמת נתקוחתמה בח לאחר שה   ,נשר  20דרך השלום  ), ברחוב  אדריהגב' אתי  (אצל    נשרעירית  

תאריך והשעה  ידי מקבלה וכן יצוינו ה  פה תחתם עלעטדא כי המומועד קבלתה. יש לוו  שעת  ציוןב
 .  שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפה

ליוםה  תא עד  בלבד  ידנית  במסירה  לבצע  יש  לשעה   31.10.22  מסירה  אשר    .0012:עד  הצעות 
  -ד שעה זו  א, עשהי  בהיהעירייה, מכל סת  במזכירות  לתיבת ההצעובדואר ולא תוכנסנה  תשלחנה  

 תתקבלנה. לא 
 

ביום .5 יתקיים  העבודה  באתר  קבלנים  הכ מרחבצא  יהסיור    20.9.22  -ה  'ג  סיור  לת    בנייןניסה 
 . 10:00בתאריך האמור בשעה  נשר  20דרך השלום שר ברחוב יה, אי ירעה
 

ב .6 הינה  הקבלסיור  השתתפות  ונים  זהחובה  בהליך  להגשת הצעה  י   תנאי  זה    עדרש המציי (בעניין 
 .ס אסמכתא המעיד על השתתפותו בסיור הקבלנים)לצרף טופ

1  
ניתן  תנאיו  יך זה ולה או לות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/הער,  שאלות .7

בלבד   בכתב  מ להפנות  העיאל  לפקס:  הפרויקט"  מנהל "(להלן:  ר  הנדס  למייל  048299250  )    או 
avitalmo@nesher.muni.il  לא מיום    עד  הפונה    .00:21בשעה    2.10.22יאוחר  באחריות 

טלפונית בטלפו   לוודא  הפקס  תימתשובו  048299208ן:  קבלת  הפרויקט  ת  מנהל  ידי  על  סרנה 
בכתב במקביל  ותועברנה  בכתב  הפונה  בצ  למשתתף  בהליך  המשתתפים  לשאר  עותק  ירוגם  ף 

  נה.ופממכתבו של המשתתף ה 
 

mailto:avitalmo@nesher.muni.il
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בפורמט  )  wordובץ וורד (בקנות את כל השאלות והבירורים בעניין מכרז זה בכתב בלבד ולהפ  יש .8
 : שלהלן

 

 מס"ד

נספח  או ה המסמך

אליו מתייחסת  

 ההבהרה

 עמוד 

פרק וסעיף 

 רלבנטיים 

 נוסח השאלה 

1    

 
 לעיל לא תיעננה כלל.  שאלות הבהרה שלא תתקבלנה בפורמט .9

 
 . 16:00שעה   23.10.22  מיום יאוחר לא  עד תישלחנה ההבהרה  לשאלות תשובות .10

 
רות  פשה לא תינתן אף מועד זלוחב  ב לעיל.מובהר כי יש להגיש את כל השאלות עד למועד הנקו .11

 .ותח שאלות הבהרה נוספלשלו
 

  לכל המשתתפים אשר רכשו את חוברתהתשובות לכל השאלות יינתנו בכתב ויופצו בנוסח אחיד   .12
העירייהבאיפורסמו    או/ו.  מכרזה יהיה .  תר  מציע  כל  על  הגשת ההצעה  על מסמכי  ל  בעת  חתום 

תתייחס  עירייה  ההגשת ההצעות  צעה. לאחר  הה מי נפרד  להצעתו, כחלק בלת ולצרפם  התשובות  
את מסמכי  בל  ילא קמגיש ההצעה  גם אם    ,לרבות מסמכי התשובות כמסמך אחדלמסמכי ההצעה  

 . יין זהענטענה סותרת ב תישמע כלבפועל, ולא התשובות 
 

  ינתנו בעל פה למשתתפים במכרז ואלו יהסברים שה או  ו/רושים  יפהאינה אחראית לכל  עירייה  ה .13
 . עירייהה את ם מחייבים ני אכאמור 

 
למעט  ידי כל גורם אחר בעירייה,  שתימסרנה בעל פה ו/או על    תשובותית לרא חאהעירייה איננה   .14

 מנהל הפרויקט והן לא יחייבוה. 
 

בקשת  א /ו  תוהסתייג .15 שתוגש הבו  האמור    הרה  המועד  ו  לעיל לאחר  תידון  למסמכי    רופהצילא 
 ההליך עלול להביא לפסילת ההצעה. 

 
וע  יהיה מנלעיל  ם להוראות  בהתאה  רהיו להבתייגויותיו ו/או בקשות עביר את הס י  א תתף שלשמ .16

 ות.נ טעו"ב כי ן טענות בדבר אי סבירות או אי בהירויות, שגיאות או אי התאמות ולטעו 
 
 

 בהליך הצעות המחיר שתתפות להתנאים  
 

ל .17 רשאים  זה  הרכל  תתף  השבהליך  תאגיד  או  ישראל  תושב  בי יחיד  כדין  (לשום  :  ןל השראל 
הקב  )"המשתתף" במועד  להליך  האחרון    מועדכ  עוהעומד,  ההצעות  התנאים    בכללהגשת 

 המפורטים להלן: 
 
על פי דין להמשתתף  על   .18 על    עיר.מועצת הר  ו לחבייה ו/אר בד העיעו להיות נעדר קרבה האסורה 

צורף  יה בנוסח המקירבה לעובד ואו חבר מועצת העירי  דר העלחתום על הצהרה בדבר  המשתתף  
 ליך זה.כי הלמסמ 2ב'/ חפסכנ
 

ה .19 ו/או  להיות    ףתתשמעל  פרויקטים  בהקמת  קודם  ניסיון  אלמנטים  בעל  בתחזוקת 
סמכים המראים  ף מצרנדרש ל  .לפחות 2016-2021בין השנים  -קונסטרוקטיביים העשויים מפלדה 

 על ניסיון כאמור. 
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 . לפחות  2016-2021 השנים בין עדיפות תינתן לקבלן בעל ניסיון קודם בביצוע/טיפול בכבלים .20

 
 

לא   –וגש על שם יותר מישות משפטית אחת  שת הצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת. הצעה  ה .21
 לבד. ב שם המשתתף  היו עליך יההל סמכימהמצורפים לכל המסמכים ן. תידו

 
 צעה הה

 
 . הצעת המשתתף -מך ב'סמי ן הצעתו על גבעל המשתתף לית  .22

 
שתתף כי קרא את מסמכי ההליך  עה מהווה אישור של המצהה והגשת    החתימה על מסמכי ההליך  .23

 הסכם ההתקשרות והוא מסכים לתנאים המופיעים בהם.לרבות   ם,כולם, על נספחיה
 

המשתתף צה .24 אבעו   תוגש  עת  יתק  ה  אובהדפסה  לא  מושר  ת  לאוממותוגשנה    אשר  צעותבעט. 
 א תידונה.  ל  –בעיפרון 

 
  ההליך  במסמכי  שיעשו  פת תוס  או/ו   שינוי  כל  או/ו   ,ההליך  במסמכי  מילוי  הטעון   מקום  השלמת  אי .25

  או   לוואי  במכתב  ובין  המסמכים  בגוף  תוספת  או  שינוי  ידי  על  בין,  םיה אל  ביחס  הסתייגות  כל  או
  ירייהע ה  של  המחיר  הצעות  ועדת   לדעת  אשר  רותע ה  למעט  ,הההצע   סילתפל  רוםגי   אחרת  ךדר  לכב

 .אותו ומשפרות  המפרט  דרישות על מוסיפות
 

.  האיותנ  ההצעה  מהות   לעומת  סבירה   בלתי  שהיא  בהצעה   כלל   להתחשב  לא   רשאית   ה יהעירי  .26
 .ךליבה יםתתפ המש ידי על שיוגשו האחרות  ולהצעותשנתי   לאומדן   ביחס תבחן  ההצעה  סבירות

 
  החתימה   יימורש  מתובחתי   בחותמתו  יךההל   מסמכי  מודיעמ  ודעמ  כל   על  םתולח  תףשתהמ  על .27

 .בשמו
 

 . חותמתו תא ויצרף המלא שמו ציון  תוך אהו יחתום   יחיד המשתתף  היה .28
 

  מסמכי כל על התאגיד בשם החתימה  ימורשי יחתמו  ")התאגיד: "להלן( תאגיד המשתתף  היה .29
 . גידאתה חותמת   בצירוף ההליך 

  בסיומו ופיעמה  בנוסח התאגיד םבש החתימה זכות על ח" רו או  ד"עו  של ההרצ ה יצרף תףשתהמ
 . התאגיד של שומויר  על הוכחה  ףויצר  המשתתף  הצעת מסמך של

 
 .שם כנדרש ופרטיו  ובתכתו  את המשתתף הצעת  טופס של בסיומו  לציין  תףהמשת על .30
 

  סמכיםמה  את  גם להצעתו ףלצר תףשתהמ על  ליךהה  למסמכי המצורפים הנספחים לכל בנוסף .31
 : לןלה  םהמפורטי

 
 להלן.  32רישת סעיף דכערבות משתתף  31.1
,  ציבוריים גופים עסקאות  חוק פי על  שומותרו נותחשבו  סי פנק ניהול על  תקף אישור 31.2

 .המשתתף שם על,  1976 ו"תשל
 אישור על ניכוי במקור, על שם המשתתף. 31.3
י  פיס עדכנ דתו  ד הרשום בישראל כדיןיהיותו תאג ר על שואי  -ינו תאגיד שה ףתתלמש 31.4

 בתאגיד. פים השות ת בעלי המניות או א  חברות המפרטמרשם ה
  –או לבקשות ההבהרה, ככל שתהיינה כאלה ו/ תו גוילהסתיי  שובות העירייהת כל 31.5

 חתומות על ידי המשתתף. 
 –ף ל המשתת ככל שהועברו כאלה א, קונים שהוכנסו על ידי העירייה במסמכי ההליךית 31.6

 המשתתף.  על ידי  חתומים
 . ליך לה 3נספח ב'/ -םורייק עסקאות גופים ציבולח 'ב2ות סע' ם הוראבר קיובדה הצהר 31.7
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  1נספח ב'/ –להלן  38עדפת משתתף מקומי, כמוסבר בסעיף  המ  נותקש ליה בלמשתתף המ 31.8
 שות בו. מכתאות הנדר חתום על האס

(שבעת אלפין ושבע מאות  ₪    7,700על סך    להצעת המשתתף תצורף ערבות בנקאית, אוטונומית, .32
חדשים)שק ידי  ע   שהוצאה   לים  לבקשבישראל  נקב ל  העי,  לפקודת  המשתתף  בתוקףת  עד    רייה 

 .)"ערבות המשתתף"להלן:  31.1.23 יוםל
הצעה אליה לא  זה.  הליך  למסמכי    4/'ב  להיות בנוסח הערבות המצורף כנספחהמשתתף  על ערבות   .33

 לא תידון.   4הקבוע בנספח ב'/ תצורף ערבות בנוסח המדויק
        מוד כל אימת שהמשתתף לא יע ביהלג  תתףהמש  ערבות אתהא רשאית להגיש ת  יהירעיה    
 .  הליךהפי תנאי  יו עליותובבהתחיי     
 
 

 עיל. סדר הרשום ליו ולפי הדחיש להגיש כשהם מאוגדים י יםהערה: את המסמכים הנדרש
 

מכ ההוכל   .34 וצאות  מין  שהוא,ל  ורוהכ  סוג  ההצעה  בהכנת  הצ  תפותבהשתכות  המחיר  ת  ועבהליך 
לא יהא זכאי להחזרן ו/או לשיפוי בגינן בכל מקרה שהוא ומכל טעם  שר  א  תף,ל המשתע תחולנה  

 שהוא. 
 

מהמועד  יום    90של  ועד לתקופה    צעות המחירת היבההצעה תהא בתוקף החל ממועד הכנסתה לת  .35
 יך זה. ההצעות בהלהאחרון להגשת 

 
 ת והודעה על הזוכה צעובחינת הה

 
לעצמרייהעי .36 שומרת  לה  הזכות  את  ש ה  דיפי  לבהה  תעקול  מהמשתתפים,  לעדי  אחד  מכל  דרוש 

לתקן בהתאם לדרישות ההליךלאחר המועד האחרון להגשת ההצעות ל ו/או  ל  כ  הליך, להשלים 
היתר,  צעתו, בין  תף לצרף להם נדרש המשתורים אותו/או האיש  מסמך ו/או אישור מהמסמכים

או השלמת  /ו  ןותיק תאפשר    ותינתן,  מור, היהדרישה כא  ך.ההלישל    ך עמידתו בתנאי הסףרצול
סעיף זה לא יכול על    לא מעבר לכך.  המסמכים ו/או האישורים, תוך הזמן הקצוב שיקבע בה, אך

 ערבות המשתתף.
 

  אחד   לכמ  לדרוש   דיהבלע  דעתה  שיקול  לפי  הזכות  את  העירייה  לעצמה  שומרת  כן  כמו .37
  אישורים  או/ ו  המלצה  או/ו   רסח   דעימ  להשלים  להליך   ותצעהה  הגשת   חר לא  פים מהמשתת

  בין ,  וזאת  מטעמו  הצוות  חברי  או/ו  המשתתף  של  לותוכ וי  יונויסנל   הקשור  בכל  בייםדקלרטי
  לא  אלה  מסמכים  אם  אף  ,ךההלי  של  הסף  בתנאי  מטעמו  הצוות  חברי  או/ו   תועמיד  לצורך,  היתר

 . ךליהה  במסמכי נדרשו
 

 . הוכ כז אשהי הצעה כל או  ותר יב  הזולה ההצעה את ועלקב חייבתתמ  הרייהעי אין .38
 

  מהצעת  זולה   תהא   ביותר   הזולה  וההצעה  היה:  ןללה  כמפורט   מקומי  למשתתף  ןנת תי  עדיפות .39
,  המקומי  תףשתהמ  הצעת  כי  לקבוע  רשאית  העירייה   תהא  4%  עד  לש  בשיעור  המקומי  המשתתף

.  הזולה  ההצעה  למחיר  הצעתו   להוזיל  םכייס  ומי המק  שהמשתתף  יבתנא  וזאת   הזוכה   ההצעה   היא
  כהצעה  הזולה   ההצעה   בשחת ,  לעיל  רוכאמ  הצעתו  את   זיל להו  יסכים  לא  מיקומה  והמשתתף  היה 

 . בהליך הזוכה
 

 :הלןלש התנאים  מן  אחד  בו שהתקיים מי הינו , לעיל 38 סעיף לעניין"   מקומי  משתתף" .40
 

בגין  משלם  עסק פעיל ו  נשרבעיר  י שמנהל  מ  או  נשרנו תושב העיר  תו יחיד היבאם או  –"ביחיד"   .41
(ככל שמועסקים עובדים) הינם    וי ובדמע   30%  ולפחות  ייה ה לעיר ארנונ   אלה  ו קעס  ום קמדירתו או  

 תושבי העיר. 
 

ה ארנונה לעירייה  ז  והוא משלם בגין משרד  נשרעיר  הוא בהתאגיד    שלו  באם משרד  –"  תאגיד"ב .42
 .י העירהם תושב תאגידמעובדי ה 30%ולפחות 
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ב .43 תילזוכה  הומסהליך  כך  על  בר  ובמכפקסימ דעה  שנמ   ישלחש  בתיליה  ידו לכתובת  על    סרה 
   .אחרת שתמצא לנכון העירייה להודיע על זכייתוך  כל דרב או  ההליך יבמסמכ

 
ערבות המשתתף תושב לידי משתתף שלא    משתתף שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב. .44

 הליך. בוכה על הז  פיתווחלט ס י  בו ום מהיוםי  30-ר מח וזכה בהליך לא יא
 

(להלן:   .45 ביצוע  ערבות  לעירייה  להגיש  יהא  הזוכה  הביצוע"על  המחירים    )"ערבות  למדד  צמודה 
(כולל    ות עמוקשרתוזה ההח   מערך  10%בשעור  רות,  שק, להבטחת קיום תנאי חוזה ההתלבנייה
יום מהיום שנקבע לתום    90עד  ה  וקפשת  התקשרותזה הלחו  9ג'/כנספח    בנוסח המצורףמע"מ)  

העבודות   זכייתו.   5תוך    אתוזביצוע  על  לו  שיודע  מיום  לידי    ימים  הביצוע  ערבות  מסירת  עם 
 העירייה תוחזר לזוכה ערבות המשתתף, שצירף להצעתו.

 
פי מסמכי ההליך, תהא העירייה רשאית לבטל לאלתר  מ   .46 על  יעמוד בהתחייבויותיו  שתתף שלא 

בכתב בהודעה  זכייתו  ב  . את  הזכייה  הקש  ךיהלבוטלה  שהיא  סיבה  בזוכורמכל  אית  רש  הה 
למי שייקבע    עבודותיצוע הב   ן למסור אתה וכ לגביה  קאית שבידערבות הבנהה להגיש את  ירייהע

 על ידה והמשתתף שבוטלה זכייתו יפצה את העירייה על כל הפסד שיגרם לה בגין כך. 
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 מסמך ב'
 
 כבוד ל

 נשר עיריית 
 ר שנ, 20לום דרך הש

 
 א.ג.נ.,

 ף הצעת המשתת
    

________ הח"מ____________ ____________אנו    ______ ____ __________   ת.ז.ח.פ./ח.צ./  ,___ 
 בזה כדלקמן: מסכימים ים וריצהמ
 
מצ .1 בזהירות,  הננו  בחנו  כי  בזאת  קבדקנהירים  כו,  את  והבנו  היטב  תנאי  ראנו    ' מספומבי  ז  רכמל 

וכל,  ל"קק-נשר  בפארק   ים יהתלו   יםשרהג  לתחזוקת  –  _________ רטים  פוהמהמסמכים    ההסכם 
את והבנו  ההליך,  הנדר  במסמכי  הכל  מאת  ושמש  זה,  בהליך  לי נזו  עתנו  הצתתפים  שבדקתנת  נו  אחר 

 נו. שפיע על קביעת מחיר הצעת ושקלנו כל דבר העשוי לה
 
 ם:יביננו מצהירים, מסכימים ומתחיה .2
 

 תייגות. ללא כל הס לולים במסמכי ההליך  כוהתנאים הלקבל על עצמנו את כל ההתחייבויות  2.1
בדיקותינוהכי   2.2 על  מבוססת  זאת  נהיה    1בסעיף  כאמור    צעתנו  כן  ועל  כל  יצמלהועים  מנדלעיל  ג 

א  כל טעתביעות  על  וגם/אוו דרישות שתתבססנה  ידיעה  או    נה של תנאי ההליךהב  אי  נות של אי 
 וג זה. סהטענות מ ואנו מוותרים מראש על כלמסמכי ההליך  קרבאיזה מ

ברשותנו הכ 2.3 הכי  ו שורים המקלכליים, הכיאמצעים  הניסיון,  בע  ידהצועיים,  ותים  יצוע השיר לשם 
 נשוא ההליך. 

   זה.יך כם עם כל משתתף אחר בהלסוללא כל קנוניה, קשר או ה גשת בתום לבמו  תזא צעהה כי 2.4
כי ההליך  מו ובכל מסלליים, בהסכם ובנספחיפורטות בתנאים הכ המ  חר כל ההוראותאכי מילאנו   2.5

 האחרים. 
 
של    זה   ךהלי  במסגרת  הכלולות  ההוראות  כל  את  למלא  מתחייבים  הננו .3 הסך  תמורת 

מע"פ ס בתו  ₪  ____ _______________ כדין  ת  (במילים:  מ 
המהווה   הנחה  ___________________________________)   _________ או  (%  מהאומדן  )  -+ 

    רף להליך זההמצוהשנתי  
 

 מן:דלקל המסמכים כו זו את כנת עפים להצננו מצרה .4
 

 וד ועמוד בחתימתנו המחייבת. ספחיהם, חתומים בכל עמכולם על כל נ  מסמכי ההליך 4.1
,  1976  -תשל"ום,  גופים ציבורייק עסקאות  ת על פי חו נות ורשומוי חשבוס קל ניהול פנע  אישור תקף  4.2

 .מנועל ש
 . מנואישור על ניכוי במקור, על ש  4.3
שהינושמל 4.4 ע  -תאגיד    תתף  היותאישור  תנ ל  הרשום  אגיו  מרשם עותדפיס    כדין  ראלבישד    דכני 

 ניות או השותפים בתאגיד. החברות המפרט את בעלי המ
 על ידנו. ות חתומ –כאלה כל שתהיינה ההבהרה, כ או לבקשות/ויות וגי רייה להסתי עיכל תשובות ה 4.5
 נו.ומים על ידחת  – לינוכאלה א ככל שהועברו תיקונים שהוכנסו על ידי העירייה במסמכי ההליך,  4.6
רשות  סמכתאות הנדחתום על הא  1נספח ב'/משתתף מקומי,    יהנות מהעדפתלקש  המבלמשתתף   4.7

 בו.
 . להליך  3נספח ב'/ -יבורייםים צגופ עסקאותלחוק   'ב2ראות סע' הוהצהרה בדבר קיום  4.8
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 נוסח ערבות בנקאית (ערבות משתתף).   - 4נספח ב'/ 4.9
 

 
המשתמעצה .5 וכל  ממנה  הנובע  כל  עם  זאת,  בתוקף תנו  הינה  ממנה,  הכנס  ע  לתיבממועד  הצתה  עות  ת 

 עד האחרון להגשת הצעות להליך. ו המועד שנקבע כממן ום  י)  90שעים (מחיר ועד תה
 
 . יחידא והמציע הו   במידה די ין לשון יחכדהאמור והמוצהר לעיל בלשון רבים דינו  כל .6
 

 
 
 

 :רטי המשתתףפ
 

 ___ ___________ח.פ /ח.צ:_______/.ספר ת.זמ___________________  ___________שם: _ה
 

 _________________ __________________ _________________ שתתף: _______ המת ובכת

 
 _ __________________קס'  _____ פ  : _________________________________ הטלפון ס'מ
 

 
 רו"ח/עו"ד   אישור

 

ר  מאש _____.ר. _____ המשתתף, משל רו"ח /עו"ד _________________________ ________  אני הח"מ  

חתימתוה  בז ת.ז___ __ __________   לש ם  /כי   _____________________   -ו  _______. 

בת של  המחיייא החתימה  לעיל ה ד  המופיעה__  ____ ת.ז. _______________ ______________________

 פני. על טופס הצעה זו ב  מו/חתםהנ"ל , וכי דאגימסמכי התעל פי  המשתתף

 

                         + חתימתו "ח רוה/"דהעו תמת וח            ________    תאריך: _____
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 1נספח ב'/

 
 

 תאריך: ________         לכבוד 
 ר שנ עיריית

 נשר , 20 םודרך השל
 

 .,א.ג.נ
 2הצהרת משתתף מקומיהנדון: 

 
 בזאת כי:  ליהנות מהעדפת משתתף מקומי הנני מצהיר תמנעל 

 
עסקי אלה ארנונה  או  מקום מגורי    גיןם בפעיל ומשל  הל בעיר עסק מנ   או  רש נהעיר  ושב  ני תהנ   –  ליחיד  □

 העיר. י תושב מעובדי (ככל שיש לי כאלה) הינם 30%  לעירייה ולפחות
 
  30%ולפחות    המשרד ארנונה לעירייה  הלנו ו מואני משלם בגין הנכס ב  נשרבעיר  שרדי מצוי  מ  -ד  יגלתא □

 עיר. הבדי הינם תושבי מעו
 

 צ"ב: מו רתי זכחת הצההו לשם
 

 מגורי או עסקי בעיר. עיד על מקום ה משולם המנוארנ בר א. שו   –ד ליחי □
 .השל נספח ז  מוב. אישור רואה חשבון בנוסח המופיע בסיו    

 
 משרדי בעיר.  וםמקעל שובר תשלום ארנונה משולם המעיד א.    – גידלתא □

 פח זה.ומו של נסבנוסח המופיע בסיב. אישור רואה חשבון    
 

_______ _ __________    ____________ ____ ____ 
 חתימה ו חותמת                    שם המשתתף       

 
__________________________________________ _______ __________ _________ 

 אישור רואה חשבון 
 

 תתף").  הלן: "המש_____________ (לרואה החשבון של ____________________ כש שממי אנ
 

 .נשרנם תושבי העיר  המשתתף הי ם על ידי  יקסמועם המהעובדי 30%כי לפחות אשר ני מנה
 

תי  תתף. אחריוהנהלת המש  חריותא בצהרה הינה  ההביקרתי את הצהרת המשתתף דלעיל.    המשתתףת  לבקש
 ורתי. ו בהתבסס על ביקז  רההצההיא לחוות דעה על 

 
ביקור את  לתקניערכתי  בהתאם  מקוב   תי  הבייקורת  כ וקבלים.  רבד ללה  רת  של  התומכאיקה  ם  י נו בנתות  יות 

בור  אני ס .  חון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מטעה מהותיתבטטרה להשיג מידה סבירה של  ם לעיל במהמוצהרי
 ות דעתי זו. ס נאות לחו מספקת בסי קורתי יבש
 

 . ףתצהרת המשת תיות את המכל הבחינות המהורתי הצהרה זו משקפת באופן נאות ל ביקוע  ססהתבלדעתי ב 
 

 __________ ___ _ה: תימח   ______ ריך: ________את
 
 
 ליהנות מהעדפת משתתף מקומי קש . ימולא רק על ידי משתתף המב2
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 2נספח ב'/
         

 _________  יך:ראת
 בוד כל

 נשר עיריית 
 נשר , 32ן  צמיו
 

 נ.,ג.א.
 

 הרשות ו/או לחבר המועצה   ובד לע   ה העדר קרב הצהרה בדבר  הנדון:  
 
 ם:ראות הסעיפים הבאיהו  את דיעתייל הביאה  רנשת  ירייכי ע בזאת הנני מצהיר  1
 

 א'(א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כדלקמן:122יף עס 1.1
על עשררים חלק הע אמוד הו שותפו, או תאגיד שיש לאחסוכנו א  ,קרובו,  צהעומר  "חב ה  ולה 

או  בהונו  אברווח   אחוזים  שיו  י   מהם   אחד ו  לא  בו,  אחראי  עובד  או  צמנהל  לחוהיה  או  ד  זה 
 אח או אחות." ורה, בן או בת, ה  ג,זו בן  -זה, "קרוב"   ןי נילע רייה; יע ה עם הקסלע

כ12כלל   1.2 בדבר  ההודעה  של  נינילמ   ים לל(א)  עניינ וגעת  ברשויוד  הציבור  נבחרי  של  ת   ים 
 ע:  ומיות הקובהמק

  צה" ר מועזה, "חב   ןלעניי עם הרשות המקומית;    קה לעסאו    "חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה  
דרות "בעל שליטה"  בו (ראה הג  טהליי שאו קרובו בעלשהוא    ידאגו או ת בואו קר   הצחבר מוע  -

 ").)(ב)1(2-)(ב) ו 1(1ו"קרוב" בסעיף 
 י: ע כ קובקודת העיריות (נוסח חדש) ה(א) לפ 174סעיף  1.3

  או על במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו  ן,  ניי מעו  ד של עירייה לא יהיה נוגע אואו עוב"פקיד  
בן  סוכנ  שותפו  ואזוגו  -ידי  עם  ב  ו,או  שנעשה  חוזה  המבוצעת    יהרי העישום  עבודה  ובשום 

 למענה." 
 
   ר כי:היהצלו  יעבהתאם לכך הנני מבקש להוד 2

זבין חברי מועצת העירייה אין לי: ב 2.1 בן    וג,ן    מי   או  שותף  ואף לא  אח או אחות  או בת,  הורה, 
 סוכן.  וי ל שאנ

ו  ל עשרה אחוזים בהונע  להחלק העו  חד מהםאלפו, שיש  ו שותכנו אאין חבר מועצה, קרובו, סו 2.2
 בו.  יאד אחרובע  וא  הלברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנ  וא

 . ברשות העובד סוכנו,  אנימי ש זוג, שותף או אין לי בן  2.3
 
תהיה   3 העירייה  כי  לי  לרשאיידוע  ה פסות  את  עמיל  קרבה    התקשרות  לי  יש  או  לעיל  כאמוראם  אם  , 

 . נהכו ה לא נר הרתי הצסמ
 
 ת.מ א נוהינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הי   ים שמסרתי לעילרטהפכי אני מצהיר בזאת  4
 
לגרוע מהוראות כל דין  ור לעילמ אאין ב 5 ,  ) לפקודת העיריות3א'(  122אות סעיף  ובפרט מהורלל  בכ  כדי 

ברוב מו  יהןלפ העירייה  ו  2/3  של  עצת  שר  באישומחבריה  רשהר  להתייאפנים  סעיף  לפ ת  התקשרו  רת  י 
 בלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות. יריות ו הע ת קודא'(א) לפ122

 
 
 
 

    חתימה: __________________       ______________ __שם: ___
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 3'/נספח ב
 

 ___ ____ תאריך: ______
 

           וד לכב
 נשר ית רי עי

 20 לוםדרך הש
 24100, נשר

 
 

 .,א.ג.נ
 
 

  1976-התשל"ו, לחוק עסקאות גופים ציבוריים 'ב2ע' אות סה בדבר קיום הורהרהצהנדון: 
 

בזאת  ניהנ ו/א  מצהיר  אני  הכי  אתאו  אנגיד  מייכושר  וי  מייצג  /צג  אני  אותו  לתאגיד  זיקה  בעל  כל    -או 
ח.פ_________________  ,/ __________ ו/א)ד"אגי"הת(להלן:    ____ת.ז.  הורשע  לא  הור,  בו    יותר שעו 

פה ההתקשרות חלד  ועמב ו/או כי    1976-התשל"ו  ,ת גופים ציבורייםאוסקחוק עב ל2  עבירות על פי סע'  משתי
 .רונהה האחעשד ההרממוע ותלפחשנה אחת 

 
העי המניות  בעל  ו/או  השליטה  בעל  אני  כי  בזאת  מצהיר  ו/אוהנני  והמנהל הת  קרי  מוסאגיד  מך  נני 

  אגיד.ו בשם התז רההצהליתן 
 

 ם ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. ניכוינם נעיל הלי הפרטים שמסרתי מצהיר בזאת כי אנ
 

 
 _____________ _____: תקשרהמשם 

  
 ______________ ____היר: צת*שם נותן ה

 
 ________________  : מספר ת.ז. / ח.פ

 

  
 ___________ _______ת זהות: מס' תעוד*
 

 
 _____ _____: ______ תקשרהמ מתחתי

 

  
 _ __ __________ן התצהיר: __ת נות*חתימ

 
 

------------------------------------------------ 
 

 ר עו"ד שואי
 

 ). "קבלן"ה(להלן: ___________ , ת.ז. ____________ ____ ן של יד רך המש כעומשאני  .1
_______   כי  בזהמאשר  הנני   .2 הופיע  ביום  במשרד _____ ________________ ,  פניב______  עו"ד,     י_ 

____ , ולאחר  ___נושא ת.ז. ________  ____________  _, מר___________ ____ברח' __________ 
לא יעשה כן, אישר את  היה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם  כי ימת ואהלהצהיר את  ו  הרתיו כי עלי שהז

 יה. וחתם על ה הנ"לרהונות ההצנכ
      
     
        _____________ ____ 
  חותמת עוה"ד  חתימה +       
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 4נספח ב'/ 
 

 תאריך: _________          לכבוד 
 נשר עיריית 

 נשר , 20דרך השלום 
 

 א.ג.נ.,
 

 ערבות בנקאית הנדון: 
 
 

פי בקשת ____  (להלן:  ת.ז/_______  ____על  בזה כ"המשתתף" ח.פ. _____________  לפיכם  ) אנו ערבים 
(  7,700של  סך  ם עד לל סכולסילוק כ שתתפות המשתתף  הם  וזאת בקשר ע  "ח)ש  מאות   ושבע  פיםשבעת אל₪ 

   קק"ל-תלויים בפארק נשרת הגשרים הלביצוע תחזוק 30/22 מס' מכרזב
 

בשיעור ההתייקרות  , צמוד למדד המחירים לבניה אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל
  לום סכום הערבות, סם סמוך לפני יום תששפור דבין המדל ת,קת הערבו ום הנפ, נכון לי ן המדד הידוע האחרוןבי

נה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם  יום מקבלת דרישתכם הראשו  14תוך  
ה משפטית או בכל דרך  בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתף בתביע

 כלפיכם.  תפים בקשר לחיוב כלשהוי שיכולה לעמוד למשתכלשה  ה ענת הגנט כם עון כלפיבלי לט אחרת, ומ
 

דרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן  אתם תהיו רשאים ל
 על הסך הכולל הנ"ל.  מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה 

 
 לא ניתנת לביטול. ויה ול ובלתי ת  תזרבלתי חו ו הינהערבות ז

 
 ועד בכלל.  31.1.23 עד קפה ורבות זו תישאר בת ע
 

 לא תענה.  31.1.23 רישה שתגיע אלינו אחריד
 

 נו זו בטלה ומבוטלת. ערבות 31.1.23לאחר יום 
 

 שהיא.  ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה
 

 .לעניין כתב ערבות זהרישה דתחשב כ אלת ת ממוחשבבתקשוראו דרישה בפקסימיליה  
 
 
 
 
 
         _____ _____________ 
 בנק                                                                                              
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 מסמך ג'

 
 כםסה

 ___ ביום ________ נשר שנערך ונחתם ב
 
 

   נשר עירית    בין:
 24100 נשר, 20השלום  ךדררחוב                                      
 ) "העירייה"הלן: (שתקרא ל                                       

 אחד מצד            
 

    __ ___________________ ., ת.ז_________    לבין:
 --_________________________ מ    
 _ ____________, פקס: ___________ טלפון:     
 )"קבלןו הא /ו חברהה" ן :הל ל שיקרא(    
 מצד שני            
 
 

מעוניינת והעיר  איל:וה   ל"קק-נשר  בפארק  התלויים   הגשרים  תחזוקתביצוע    לחברהור  למס  ייה 
 ף ההסכם;והכל כמפורט בגו

 
 30/22 'מספומבי  רזמכה בביצוע העבודות במסגרת תזכ והחברה          :ילוהוא 

 
עצע   הקיבל  והחברה והואיל:  בהת יב  תא  המל  העבודות  וזאתל  אםצוע  זה  הסכם  לאחר    תנאי 

 עירייה; ודרישות ה חיותהנ את השבדק
 

ייה  רפי שייקבע ע"י העי צע העבודות בלוח הזמנים כ לב  תלמסוגא  יה   כי  המצהיר   והחברה  : לוהואי
וע  כוח האדם לשם ביצהאמצעים וכל    כל תקופת ההתקשרות  הוכי עומדים ויעמדו לרשות

 ;עבודותה
 

ה  המצהיר   חברה הו יל:  והוא  הפר   הומצוי   הבקיא  א יכי  תקצוב  ליתן    תוגלומס  ויקטבאופן 
ה  השירותים ובהתאתקצי במסגרת  חריגות  ללא  לכלב,  הם  ושל תקצולי  העירייה  של    ב 

 לה; ם כאשישנמממנים, ככל מים ההגור
 

 בהסכם זה;  ההתקשרות ביניהם  והצדדים מבקשים להסדיר תנאי והואיל: 
 
 

 ן הצדדים:בי םכסוהה וותנה ר,וצההכך לפי
 
 

 ופרשנות  ואמב .א
 
 ימנו. רד הלק בלתי נפ ו מהווים חנספחים לל הוכ  המבוא להסכם זה 1.1 .1

קיימ 1.1 בו  סתיבמקרה  את  אירה  בין  ו  שבנס  התאמה  לה הוראה  כלשהו  לבפח  ה סכם    וראהין 
 שבהסכם, תחייב ההוראה שבנספח. 

 . ושנותי לפרכלשו ישמ   המשתמש בלבד ולא לנוחות  כם זה הנןכותרות הס 1.2
אשר קדמו    בין הצדדיםהתקשרות  או  נה  , מצג, הצעה, הזמ, חוזה, זכ"דכםהסהסכם זה מבטל כל   1.3

 . צדדיםכל ההסכמות בין השל  וחלטפי ומוהוא מהווה סיכום סו לו, 
 
 בהסכם זה:  .2
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 אים המיוחדים. שוערת של ערך הפרויקט כמפורט בתנעלותו המ   -ן" מד "האו
לק  חה או כל  ן הסכם זיי ענ ל ידו בכתב לך ע מסוהמי ש רבות  ל  ייה העיר מהנדס     -המהנדס" "

 ממנו; 
מור   נשרעיריית   -" הי ירי"הע שלבאמצעות  החתימה  לאשי  תי   ה.  הסכמה,  הא  לכל  וקף 

מה  החתיחתמו על ידי מורשי  שם העירייה, אלא אם נ מסמך ו/או התחייבות ב
גזבר שהם  העירייה  ור   של  ענייני  עירייה,ה  אשהעירייה  באותם  הם  בם  למעט 

 ה  למהנדס. מכות בהסכם ז סה תקני ומ
 ל " קק-נשר  בפארק התלויים הגשרים לתחזוקתעבודות   -הפרויקט"  "

הצמ   -  "הפרשי הצמדה" ממהפרשי  הדה  ל דד  עד  ע"י  בסיס  החשבון  קבלת  בעת  הידוע  מדד 
 המהנדס. 

 ספח התנאים המיוחדים.  נט בהא כמפוריוע העבודות בגין ביצ קבלןשכר ה -"התמורה" 
 רויקט.ע הפהתקשרות בדרך אחרת עם קבלן לביצוו א זרמכ   - "ות שרתק"ה

למ   -"מדד"  לבניה  התשומות  מחירי  המתפרסםמדד  הלע"    גורים  המרכזי י  ת  שכה 
 טטיסטיקה. לס

 המדד הידוע במועד חתימת הסכם זה.    –"מדד הבסיס" 
 . ותירייה בכל הנוגע לעבודו לעא קבלןל  פעולות יעוץבצע מי שמ   -"מומחה" 

  קבלן ייה לצורך ביצוע תאום תכנון בשיתוף פעולה עם ההעירמי שימונה  ע"י                     - ח"  פק"מ
תוכנ להבד( ש יל מתאום  היבוציות  ע"י  פיקוח    והיועצים)   קבלןע  צמוד  ולצורך 

 חוזה.   על ביצוע הפרויקט בהתאם ל
   .ת זושרוהתק ורךיה תמנה כנציגה לצריעישה ימ        -ירייה" ג הע"נצי

ששמו מפורט בתנאים המיוחדים. ייה שון ישמש עובד העיר ה הראייר יג העכנצי 
תהא   לשנות  העירייה  בהונצירשאית  לעת  מעת  אל    בכתבדעה  גה  שתשלח 

 . קבלןה
לעלו   -"ערך הפרויקט"  הפרויקט  של  הקמתו  הת  שכר  חישוב  כמפורט  קבלןצרכי  מחושב   ,

 לן. לה 33  -ו  7.10ם פיבסעי
 חלקו.   או  צוע הפרויקט כולו יבל  בחרוי שיימ      -ספק" "קבלן" או " 

 חדים. מקום ביצוע הפרויקט, כפי שיפורט בתנאים המיו -"שטח התכנון" 
ביצשנקבדים  וחמים  תנאי   -חדים"ם המיו"התנאי לעניין    5ג'/ בנספח  והמפורטים    דותהעבווע  עו 

 להסכם זה. 
 . לוותות הנצאה וכל ההולת את ערך המבנכולט ההפרויק קמתת העלו   -תקציב" ה"

 
 מטרת ההסכם  .ב
 
  ל"קק -נשר בפארק יםהתלוי  יםהגשר  לתחזוקתע עבודות לביצו החברההעירייה שוכרת בזאת את שירותי  .3

 העבודות.  ביצוע  העל עצמ   תלבקמ והחברה 
 
  וששמ   קבלןהעל ידי  ה  צענכי העבודות תבו  י אדם מוסכם בזאתנב תאגיד או חבר    ה ינה   החברהבמקרה בו   .4

 האישי.   וח וק יבפ ודים א וחהמי  רט בתנאיםמפו
 יה. יריתב של העמראש ובכ ה חר בלי הסכמתור במבצע אאמה  קבלןאת ה  קבלןליף ה לא יח 

 
  סכם זה,לה בהתאם    קבלן הו על ידי  ות, אשר הוכנו מסמכים הקשורים בעבוד ישר המהנדס תוכניות אא .5

ד  או מרשהמהנדס  זה  תאבההכינם  ל  קבלן ה ש  להסכם  המהנ  -ם  אישור  ישחרר  א לא    ת א   תורישד  ודס 
 כל חלק ממנו. נון הפרויקט או מקצועית לתכמאחריותו ה לןבקה

 
כי  מ  קבלןה .6 כצהיר  להוראות  ובכפוף  בהתאם  העבודות  או  יבצע  הקיימות  התוכניות  בשלבי ל    נמצאות 

על   המו   ידיהכנה  לכך,מסהרשויות  שטח    כות  התהנהליםוכן  ון,  תכנהלגבי  על    קנים,  החלים  והתקנות 
גויקותשטחי עת  ר בדב  זותההכר   ות לרב ון,  נושאי התכנ שטחים  בדיבלים,  מ, ממצאי    דידות קות קרקע, 

 עירייה. יקבלן מידי ה ידועות לו במלואן, הוא וי להשפיע על העבודות ועד כמה שאין הן בר העשד כלו
לרש ייה  ירעה התעמיד  לתק  קבלןות  אהתכנפת  ולעיון  התכניות,  ון  וכל  ת  רלוונהסקרים  אחר  חומר  טי 

 הנמצא בידה.  לכ כ, ןהתכנוח לשט  ייחסהמת
 
 : בהתאם למפרט מיוחד של המתכנן (מצ"ב) פירוט העבודות .ג
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     ביצוע העבודות .ד
 
יעזה    כםהסיד לאחר חתימת  מ ת  ודועבהיצוע  יתחיל בב  קבלן ה .7 ו צדדידי הל  ם למועדים  יבצען בהתאם, 

  .חקפ מ והרייה  עיציג ה ם, בשיתוף פעולה מלא עם המהנדס, נדי וחהקבועים בתנאים המי
 

 לןקב הצהרות ה .ה
 
ם  רושיהד  םוהתנאי    ק את כל הפרטיםיה, וכן בדיריישות העדר ואת    ותהעבודמאשר כי בדק את    קבלןה .8

  ות ו/או נהלי הגורמים המממנים הפרויקטת הנחילרבו,  ןים ו/או הקשורים בעבודות ובביצוע הכתוב   אוו/
שים  והציוד הדרו  ות, כוח האדםלו כיה ם,  שורייכה וכי הוא בעל    ותוד כי ביכולתו לבצע העביר  מצהוהוא  

הע ל   קבלן ה   בודות.לביצוע  עעיריודיע  בכתב  ו/או  ייה  יועצים  של  להדעתבמומחים  בי  זמיןו  צוע  לצורך 
 . יקטהפרו

 
הינו  קבלן ה .9 כי  הר עוס   מצהיר  כל  לו את  ויש  מורשה  הייק  והמומחיות  שיונות, ההיתרים, התעודות,  דע 

 וע העבודות.  לביצהדרושים 
 
 ם דדיהצ  סייח .ו
 

ו לבין  ינב  וצרוו לא ירייה ו ייחשב כעובד העי  בודה מטעמו לאוכל מבצע ע  קבלןאת כי הזבומוסכם  צהר  ומ .10
 מעביד.-סי עובדיחכל  רייהיהע

 
אחר כל  ין הוא רשאי להעביר או למסור לסכם זה או כל חלק ממנו וכן אחר האינו רשאי להסב לא   קבלןה .11

 . ראשיה בכתב ומי ריע ה תבהסכמא , אלבעת מהסכם זההנו זכות או חובה 
 

למ  קבלן ה .12 רשאי  באינו  את  לאחר  מקצתןעבודותהיצוע  סור  או  כולן  בהסכמ,  ,    מראש נדס  המה   תאלא 
 ובכתב . 

 
זכויותיו    קבלןהעביר ה .13 כל  זה, או מסר את  או חאת  פי חוזה  על  או  עבודות  הביצוע  ובותיו  כולן  לאחר, 

   זה.      יו על פי הסכםת ויו ייבלהתח  איזה, יישאר הוא האחרלאמור בסעיף תאם ן, בהמקצת
 

 פן חישובה התמורה ואו .ז
 

 .בתנאים המיוחדים תמורה כמפורט ה את קבלןלהעירייה   לםתמורת ביצוע העבודות תש .14
 

ות  ות העירייה ואת כל הפרטים והתנאים הדרושים ו/או הקשורים בעבודי בדק את דריששר כמא  קבלןה .15
התמובבי וכי  המ צוען  בתנאים  הקבועה  אתוס  ההינ חדים  יו ורה  וכוללת  הו   פית  לרבות  כל  שכר  צאותיו 

 כו' . ות, וכני ת תוהעתק צילומים, ,תעובדים, הוצאות משרדיות, הדפסו
 

  מומחיםוה  קבלןהוצאות הכל  את    כוללחה המפורט בהסכם זה  הטר  להסרת ספק מובהר ומוסכם ששכר .16
 כמפורט להלן: 

 
החו 16.1 קבלתהדרומר  כל  לצורך  הר  ש  מהגורמים  לצורך   בייח תמכ  יםונטלואישורים 

   מהנדסהי עותקים למשרד ניה בתוספת שנהיתר בקבלת 
התוכניו 16.2 לפנילבדיקת  ם  שירודה והפרטים  ת  כל  בשלושה התקשרות    המהנדס 

 העתקים. 
והאומדנים  ם, כתב טיפרהמ 16.3 לפני ההתקשרות לבדיקת  הדרושים  י הכמויות  המהנדס 

 ם. בשני עותקי
 העתקים.  הרשע  -ב קשרותהתרז ולצורך יציאה למכ המעודכן  חומרכל ה 16.4
חתימר  החוכל   16.5 הלצורך  הפרויק הסכם  מת  את  המבצעים  הקבלנים  ותוכניות ט  עם 

 ישה העתקים.ש -ע ב ביצול
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_______ _________ 
 קבלן חתימת ה      

 , עד שלושה העתקים מכל הדמיה. נדסהמה  לפי דרישת מיות תלת מימדיותהד 16.6
יכללו  כל המומחים שושל    קבלןה  של)  AS  MADE(תוכניות ומפרטים לאחר ביצוע   16.7

   .עותקים ושה הלך ההקמה בשלו במצעו בשיים השינול  בתוכם את כ
 

המגדמו .17 שינוי  כי  בזאת  ומודגש  א צהר  הפרוייל  היקף  מת  ים  נאבתנקוב  ההשנתי  אומדן  לעבר  קט 
  אם כן   ט, אלארך הפרויקא יחייב את העירייה לעניין חישוב עולחסר כל תוקף    יהא              המיוחדים,  

 .היירי עה םעמט  המימורשי החת  ב על ידיבכתו מראשאושר 
 

 
 

 :  לא יכלול ך הפרויקט סכם כי ערמו .18
 ; וכד'בזק   חברת החשמל,ים ל, תשלומרות עירוניות וממשלתיות אג 18.1
 ; ירוניותכר למחלקות ע ש 18.2
 ; שפטיות"ד והוצאות מעו ,שכר מגשרים, בוררים 18.3
 ;עהח והנו ם כומתקנים אחרים המספקי מכונות 18.4
ועד קידום מעבור  ת  מיופר  :ןו כג   םבלנילקשולמו ע"י העירייה  פיצויים וכו' שיות,  מיפר 18.5

 ; כלשהיא ים מסיבהוספקקבלנים נזקים שיגרמו ל רם העבודות, פיצויים עבו סיו
 . קבלןהבתו ללא תכנון או סבי פרויקטכל עבודה שבוצעה ע"י העירייה בקשר ל  18.6

 
 יחושב כדלקמן: כר ערך הפרויקט לצורכי חישוב ש .19

 אומדן.ה לפי  -ות ההתקשרות עד לקבלת תוצא 19.1
  וזה עם הקבלן או לפי הח   –רויקט לביצוע  מסירת הפתקשרות ו הה  תוא צתות  קבל  םע 19.2

שב ו  ,םהקבלני יעלה  הפרויקט  ערך  לבד  ערך הפרויק  .אומדןה על    15%-בלמעלה מלא  ט  עלה 
 .15%הוא עומד על האומדן +    ן, יחושב ערך הפרויקט כאילועל האומד 15%-בלמעלה מ

) יחושב  ון"כרז הראש"המ  :ן ל לה(  יריםב ס  ם בלתיאולם בוטל עקב מחירימכרז    נערך 19.3
 :  ערך הפרויקט כדלקמן

ביטול המכרז הראשון  ודשים  ח  12תוך    זרהוצא מכרז חו 19.3.1 לפי סכום                    –מיום 
 זר. המכרז החועם הקבלן מכוח החוזה 

לפי    –ל  פסנמכרז אולם    חודשים כנ"ל, או הוצא  12לא הוצא מכרז חוזר תוך   19.3.2
 .דההצמ יש רספת הפבתו  האומדן 

ת   פרויקט האולם    רזמכ  ךרענ 19.4 לבצוע  לקבלן  נמסר  מי   12וך  לא  הגשת חודשים   ום 
מההצ סבירים   עות,  בלתי  מחירים  עקב  למעט  שהיא,  סיבה  ההצע   –כל  סכום  הזולה  לפי  ה 

 רויקט.וא ייחשב כערכו הסופי של הפ במכרז, והביותר 
בפו  הושלם 19.5 בהביצוע  גבעל  ממחיר  ה וה  עקבמחיר  הקבלן,  עם                   ו ששנע  וספותת  חוזה 

ה שכר  יהעירילבקשת  ישולם  הס ,  לערך  התכנון  בהתאם  החשבון    עפ"י על  בפו  הפרויקטופי 
 . הסופי של הקבלן

 
 :  טלעיל, לא ייכללו בערך הפרויקעל אף האמור  .20

ש 20.1 אותם  ערכם  ול  מת/חלקים  וקנ או  צי/ים  אמואו  אינם  אשר  ע וד  בו  להיכלל  התנאים  רים  פי  ל 
 המיוחדים.  

   .וסףך מער סמ 20.2
             

 ח תשלומים ומועדי תשלום   לו .ח
 

 הסכם זה. המגיעה לו לפי  רה "ח התמוינם מפרעות בלבד עזה, ה, לפי הסכם קבלןל התשלומים לכ .21
 

ר  ת גזבבהסכמ  ול דעתו,שיקתשלומי ביניים, לפי    לן בקלאשר ל   רשאיהנדס  הא המ י  על אף האמור לעיל .22
אך בתנאי    -פני גמר השלב הנדון  ל  ף א  –  קבלן ה  ל ש  דתועבו  תמוהעירייה לגבי כל שלב, בהתאם להתקד

הביניים  כל  ך  שס לא   יע"  קבלןל  שישולמו תשלומי  הנ"ל,  הביניים  תשלומי  לאישורי  בהתאם  העירייה, 
 ושלב.    שלב לעיל בכל  וריםהאמ  שעוריםיעלה על ה
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   – מועדי התשלום .23

   .הינציג העיריזה, ייבדק ע"י  ש בהתאם להסכםכל חשבון שיוג 23.1
החאוש 23.2 או    ן וב שר  ע"י  כולו  העירייהחלקו  החש  –  נציג  חלקו  בון  ישולם  או  (כולו 

 .  ם מתום החודש שבו הוגש החשבוןימי  45 תוךהתאמה) ב
ב 23.3 התייקרויות  כל  תשולמנה  עילא  בביגין   העירייה    שלא  תוהעבודצוע  כוב  באשמת 

ת ונציג  לא  מקרה  ובכל  התייקרויותיה  למועד    שולמנה  בהסמעבר  יום  סל  זה ם  כהקבוע 
 . ודותעבה

התלול 23.4 מסיבה  במועד  התשלומים  הועברו  בא  לי  –   עירייהיה  י  הפרש   קבלןשולמו 
-שכ"אבית והצמדה, התבהתאם לחוק פסיקת רי  )"תשלום פיגורים"ריבית והצמדה (להלן:  

מהי   1961 ההחל  ועל   30  -ום  בפועל.פיגור  התשלום  ליום  עד  וג פי  ד  של  בתשלום  יום    30ר 
ז  פיגורים.  ת בירי  לא כיש   ל לאבוע לעימהמועד הק ה יהווה  תשלום הפיגורים בהתאם לס"ק 

 בגין איחור בתשלום כאמור לעיל. קבלןל נזקי הבגין כחלט ופי ומופיצוי ס
 

 תקופת ההתקשרות  .ט
 

  ניתנת   והיא  יםדשחו  12  של  לתקופה,  החוזה  תנאי  פי  על  ינהה,  זה  מכרז  פי  על  הקבלן  עם  ההתקשרות .24
 .אחת  כל פחות או חודשים 12 בנות נוספות תפוקות 2 -ל , רייההעי בחירת פי על, להארכה

 
  בהודעה,  זה  הסכם  פי   על  ההתקשרות  את   להפסיק,  הבלעדי  דעתה  שיקול  ולפי  עת   בכל  רשאית  העירייה .25

הזוכ  בכתב   םיו  45  של   מוקדמת ,  טענות  או/ו  תביעות   כל  תהיינה  לא   קבלןול  בהסכם  פורטכמ,  הלקבלן 
  אם ,  בפועל  ידו   על  שניתנו  השירותים  בגין  לו  המגיעה  רה והתמ   לקבלת   ו זכות  למעט ,  אחרות  או   כספיות 

  בין   ההתקשרות  בהסכם  לאמור   בהתאם   וזאת  לתוקף   ההתקשרות   הפסקת  היכנס  למועד  עד ,  ניתנו
 .הצדדים

 
הה  חייבמת  יםהצדד  בין  ההתקשרות  הופסקה .26   המצוי  מסמך  או  מידע  כל  לעירייה  להשיב   זוכהקבלן 

  לכל  החומר  של  מסודרת  העברה  לבצע  הזוכה  מתחייב  כן  וכמ  .עימה  בקשר  וא   לעירייה  והשייך  ברשותו
 . אותו שיחליף גוף

 
  או /ו   המכרז  כימסמ  פי  על  מהתחייבויותיו  יותר  או   אחת  מילא  לא  זוכהקבלן הה  אם,  לעיל  האמור  למרות .27

,  הזכות  שמורה  לעירייה  זה  במקרה,  לאלתר  ההתקשרות  את  להפסיק  רשאית  תהא  ירייההע  כםההס
 . ההפרה לתיקון  מוגדר זמן לזוכה  להקציב האם , יד עהבל  דעתה ול לשיק

 
 

 הפרתו ותרופותביטול ההסכם,  .י
 

  כםסההבלעדי להביא  דעתה  ת ולפי שיקול   זה, רשאית העירייה בכל עאף ובנוסף לכל האמור בהסכם  על   .28
ל   זה, ידי הודכולו או מקצתו,  על  גמר  לידי  כך  על  נ  קבלןעה בכתב    ,אמורכה  דעיתנה הומאת המהנדס. 
 ים ההסכם בתאריך הנקוב בהודעה. יתיס

 
עבודות  החלק מ   שכרו בעד אותו  קבלןירייה לתשלם הע  ,1ן  אם לסעיף קטא ההסכם לידי גמר בהתהוב .29

ביצע התכנוניאותו  השלב  לרבות  ב מצ   בו הוא  ,  ומוחלטתכ  ההודעה, קבלת  עת  וי  סופית  ף  בכפו,  תמורה 
כל   הלהעברת  ו/או  עשהוכמסמכים  התוכניות  הל  נו  הפסקת  א   קבלןידי  למועד  עד  מטעמו  מי  ו 

 ירייה. לע  קבלןההתקשרות, מה
 

לי .30 ההסכם  גמר  הובא  בדעודי  היה  מכן  בביצוע  לאחר  להמשיך  העירייה  לפיעבודות  הת  מהן  חלק    או 
 דה. שיבחר על י קבלןלכל  עבודות הלמסור את המשך  רייה  יאית הע, רשהעניין

 
 יסודית.  ה פרתוהבגין  לבטל מיידית הסכם זה  זכאיתתהא העירייה  .31
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באמצעות קבלת    קבלןנגד ה  את הזכות לפעול  יההעיריה  לעצמשומרת  בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל   .32
 . לפי כל דין סעד משפטיכל 

 
יותיו, שאינן  ייבואו יותר מהתח אחת הפר  קבלןף לאמור לעיל רשאית העירייה לבטל הסכם זה אם הבנוס .33

יסודיות,   על כך מקבחר שלא  הרההפ  אתתקן    לא  קבלןוההתחייבויות  זמן  ל התראה  את המהנדס תוך 
 קבע בהתראה.  , כפי שיסביר

 
כ .34 ההסכם  העיריי  33או    32פים  בסעי   אמור בוטל  לתשלם  השכ  קבלןה  המגיע את  חלק    לו  ר  אותו  בעד 

   יטול ההסכם.בטרם בל ידו   עבודות שהושלם עהמ
 

ה לפי  ם זוטל הסככאילו בהדבר    ב ייחששפטית,  רגל, או נעשה בלתי כשיר לפעולה מ , פשט  קבלןהנפטר   .35
 .32 יףסע

 
שק שביתה ו/או עיצומים ו/או מצב  רוץ במו תפדים לפיהתחייבויות הצד  או/היה ובמהלך ביצוע ההסכם ו .36

למי מן    ואפשרי  לא  ) אשר "השביתה"בע (להלן:  של פגעי ט תנאים חריגים    מלחמתי ו/או כוח עליון לרבות
ני  ותו על אף שא רעהו,    פי כל   ויותי התחייבוהצדדים או שניהם למלא את   למלא  צד  ראויה  סה בשקידה 

ל   בירהלופית סאו למצוא דרך ח/ התחייבויות אלה ו בות כלשהי  לא ייחשבו אי מילוי התחיי  –בצען  כדי 
מעשה או מחדל של אותו  קב  מישרין עקב השביתה ולא ער נגרמו בההתחייבות, אש  ו/או איחור בביצוע

 צד. צד, כהפרה של אותו 
 

הזמש .37 ק ש  ןמך  השבל  עד  יום  נלמועיתה  בו  לד  יהיה  לע יתן  כאמור  ההתחייבויות  את  יחשב    –יל  מלא 
 ותה תקופה בה נתקיימה השביתה. , למשך אייבויותיחור בקיום ההתח דקת לא ומוצמספקת  כסיבה

 
   בטחונות (ערבות ביצוע וערבות בדק) .יא

 
  צועערבות בי

כתנאי לביצוע תשלום כלשהו על ידי העירייה,  פי חוזה זה ו-להבטחת מילוי התחייבויותיו של הקבלן על .38
לעירייה עם חתימת החוזה ערבות בנקאית ובנוסחב  –נית  י מותלת ובית  ונומ אוט  ימציא הקבלן    תנאים 

מע"מ) דהיינו:     מהתמורה (כולל   10%) בשיעור של  ע""ערבות הביצו(להלן    9ג'/בנספח  שנקבע  המחייב  
 ___________ (במילים:   ₪ ש"ח),  ________________  יום    90עד  שתוקפה  ______________ 

 ת הסכם זה.  עד חתימע במודוהידד ה למצמודערבות הביצוע תהיה מהיום שנקבע לתום ביצוע העבודות.
הביצוע כך שזו  י פעם בפעם, כתבי הארכה של ערבות  הקבלן להמציא למזמין מד  צורך, מתחייב במקרה ה

ועד למועד שיהיה מאוחר בחודשיים לפחות ממועד    עלתהיה בתוקף למשך כל תקופת בצוע העבודות בפו 
זה חוזה  פי  על  העבודות  ביצוע  מתהשלמת  וכן  אתגד להלן  הקב  חייב,  ע  יל  הביצוע  סכום  עם  רבות  מיד 

הק דרישת  בו  ירייה  עבלת  מקרה  בכל  מוזאת  אשר  לסכום  מעבר  יגדל  החוזה  הבסיס  היקף  את  הווה 
הביצוע ערבות  סכום  הקשוכ.  לחישוב  ההוצאות  ו/או  ל  תוקפה  בהארכת  ו/או  הביצוע  ערבות  במתן  רות 

הענ  לפי  היקפה  בהגדלת  ו/או  יחויבגבייתה  עין,  הקלו  ידו.ולמו  ישו  בלןל  מי  על  של  ערבו במקרה  ת  מוש 
שה, לתקופה ובתנאים הזהים  ערבות ביצוע חד  עירייהלהמציא מיד ללה או חלקה, חייב הקבלן  הביצוע, כו 

 ת הביצוע. לערבות שמומשה, לרבות סכום ערבו
 

ו/או  ה  וז הח  ל פילן עמהקב   הלגבות מהקבלן כל תשלום ו/או פיצוי ו/או כל שיפוי שיגיעו ל  תזכאי  עירייהה .39
 . ערבות הביצועי מימוש ל דין, על ידעל פי כ

 
 ערבות לתקופת הבדק 

ל הקבלן במלואן ובמועדן, במשך תקופת הבדק, ימציא הקבלן  להבטחת מילוי כל התחייבויותיו ש 40.1 .40
מותנית    הולפקודת  ירייהעל ובלתי  אוטונומית  צמודה,  בנקאית  ערבות  הבדק  תקופת  בתחילת 

ובתנ ג'נסב  עיםהקבואים  בנוסח  י. תא'1/פח  תחילת תקופת  ודשים ממועד  ח  14היה  וקף הערבות 
 ").ערבות הבדק " (להלן: הבדק

 מערך התמורה הסופית (כולל מע"מ).  5%בדק יהא בשיעור של סכומה של ערבות ה 40.2
 וכתנאי לתחילתה. תחילת תקופת הבדק עם  עירייהבות הבדק תומצא לער 40.3
 הסכם זה.במועד חתימת הידוע  המדד משישיס  ד בסכמד ערבות הבדק תהיה צמודה למדד. 40.4
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 חבות וביטוח  .יב
 

ו  דם אל אכשל    לרכושו  ר ייגרם לגופו  ו/או כל פגיעה, אובדן או נזק אששא בחבות המלאה בגין  יי  קבלןה .41
(לרבות  שור  קהבכל  עמו  ל מי מטו/או ש  קבלן ל הוכל הבא מטעמו)  עקב מעשה או מחדל ש  ןקבל ה  גוף 

 לביצוע העבודות.  
 

 . לחוק 197פיצויים לפי סעיף   על תביעותלא תחול   1ס"ק הר בזאת כי החבות לפי הסר ספק מוצ  למען .42
 

לשפות    קבלןה .43 בזה  דמתחייב  עם  מיד  העירייה  האת  בנו ראשרישתה  פגיעה  גי ה  אובדן,  להם    אוו/ן  נזק 
ה ב  קבלןאחראי  האמור  פי  בעל  לעיל,  זה  הוצהסכם  נשאה  סבירותאות  גין  העירייה  לשם    בהן  אשר 

מפני בג תביעה    התגוננות  הוגשה  פגיעאשר  אובדן,  נזין  ו/או  ושה  הוצאות  בגין  וכן  כאמור  אותן  ק  כ"ט 
אודות קבלת כל  קדם  בה  קבלןלהודיע ל  תייבחמתה  שהעיריי, ובלבד  תביעה כאמורחויבה לשלם לצד ג' ב

בג דרישה  ו/או  ותביעה  לעיל  האמור  לין  לכתובת  להתג  קבלן לאפשר  תינתן  כאמור  הודעה  מפניה.  ונן 
 .  נה הידועה לעירייההאחרו 

 
באחמבלי   .44 הלפגוע  ו/  קבלןריות  דין  כל  העפ"י  יחזיק  זה,  הסכם  עפ"י  תקו  קבלןאו  את  כל   ההסכם  פת 

 .1/'גכנספח  ם זהלהסכצורף המ הביטוחים  שוריא ט בם כמפורהביטוחי
 

הינה תנאי מוקדם לחוזה זה ותנאי    קבלןמובהר כי המצאת אישור קיום ביטוחים תקף על ידי ה  44.1
ולהתקשרות זה  הסכם  של  לתקפותו  יסודי  תנאי  היא  האישור  המצאת  לזכייה.  של    המאוחר 

כלפי    עירייהבכך כדי לגרוע מזכויות הלי שיש  , מבקף להתקשרות עמובו ובלעדיו  אין תו   העירייה
 . הקבלן בהתאם לחוזה זה או כל דין

 
 

ויכל כ  הביטוח .45 יורחב  האמור  את  המוטלת    תנוספ  תוטחמבכיה  עיריול  חבות  או    עליהבגין  מעשה  עקב 
המח של  בכ  פועליםה ו/או    קבלןדל  הסכםמטעמו  הוראות  לביצוע  הקשור  לענ  ל  ביט יזה.  אחריות  ין  וח 

  –שנים מתום תוקפו של ההסכם    7ו  ו/א  "י כל דיןפ ע  תחריוקופת האיטוח בתוקף כל תבהיהיה  קצועית,  מ
 ם. י המאוחר מביניהלפ

 
 ות בתוכנייין קנה .יג

 
והמס מיםהקניין בכל התוכניות, הנספחים, הטיוטות, התרשי  .46 ידי  מכים האחר, המפרטים  על  ים שיוכנו 

זמן    לכ ב  כים לעירייהייהיו שיכם זה,  ראות הסלעבודות ולביצוע הו  על ידי המומחה והנוגעים   או   קבלן ה
 הוא. ש
 

צוע הפרויקט, פרסומו (כשלעצמו  זה, ביסכם  וראות הות אלא במסגרת היה לא תעשה שימוש בתכניהעירי  .47
 ת מימון לו.    השגאו כחלק ממצגת רחבה יותר) ו

 
  לעיל וכן  45עיף  בסהעתקים מכל המפורט    ל עת שיידרש לכך על ידהמתחייב להעביר לעירייה בכ  קבלןה    .48

 כם זה. ביצוע הוראות הסו בכל הקשור לפרויקט או לה ברשות ם שיהי חריא עהיך ו/או ידסמכל מ
 

ות  אם המשך העבוד   יל, גםפסקת העבודות תהא העירייה רשאית לעשות שימוש במפורט לע ה של הבמקר .49
 אחר.  קבלןליינתן 

 
   .רת לאחשך העבודוסירת המלשם מכזו,  ל שתידרשככ ,ליתן הסכמתו בכתב מתחייב קבלןה .50

 
 גוד עניינים ות מנית והימנעועיצמק  התנהגות .יד

 
 בו: להיות לול ו או שע ע מכל מצב שיש ב ימנ   קבלןה .51
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גופי    ניגוד  50.1 העירייה,  של  ענינה  לבין  ענינו  ו/או תאסבין  שלה  העימך  לחתימת  .  רונייםגידיה  כתנאי 
יר כי  ה צמ קבלן הו  2/' גפח כנסזה  להסכםהמצורף ניעת ניגוד עניינים על שאלון למ  קבלן הזה חתם הסכם 

 יס ותנאי להתקשרות בין הצדדים. וים בס מהו  לשאלון  ו על ידו בתשובהלו כי הפרטים שנמסרר וידוע  ברו
המנעות מניגוד  לפטור אותו מהתחייבויותיו לם זה כדי  להסכ  2/ 'גפח  נסעל השאלון    קבלןהאין בחתימת  

 בסעיף זה.  עניינים כקבוע
 

 ותן של העבודות.יין ומהו לאור אופנ ממ ם נות הנדרשימהימ אמון והסי היעה ביחחשש לפג 51.1
הגיהע 51.2 על  הקפדה  אודר  שלאפעו  נות,  בביצוע    לה  המקובלים  והנוהלים  התקנים  הכללים,  לפי 

 לא לפי מיטב שיקול הדעת;דות, או שמטיבן של העבוועבודות מסוגן 
ו  א  קבלן הגיד שאו תארובו ו/, קקבלןהר  הלכו של פרוייקט, אש דום או עיכוב או השפעה על מקי 51.3

 פין. ו בעקיין א, במישרם בו באופן אישייטה בו,  מעוניניבעלי שלרובו הינם ק
 כל אלה.    אצאיהם של בני זוגם וצכן בן זוג, צאצא, הורה, אח, ו  –ס"ק זה "קרוב" הינו    לעניין
  ולה על חלק הע   לו מי שיש  בד אחראי בתאגיד או  מנהל או עו  –בעל שליטה" הינו  ס"ק זה "  לעניין 

 יד. ותו תאגווחים של א ר ב ון אבהו 10%
 חר. לאדם א תים יו שירוט שהוא נותן לגבעיסוק בפרויק 51.4

 
 שמירת סודיות ואבטחת מידע .טו

 
בס  קבלןה .52 לשמור  כל  מתחייב  תפעמידע  ודיות  אחר  עסקי,  או  מנהלי  לעולי,  לתושביה, הנוגע    ירייה, 

הנ מחזיקי  בה,  לבעלי/או  לכסים  לקניילפע יה,  עסק לקבלניה,  אהר  נהילותה,  אלי שחר,  אה  ווחני  ,  ויגיע 
אחסנם במקום ובאופן המתאים ביותר, לשם שמירת  , ולזהסכם  וראות ה ו במהלך ביצוע הגב, בקשר אא

 וף אחר. בין בעקיפין לכל אדם ו/או ג במישרין ובין  לא למוסרםסודיותם כאמור ו
 

 ל:  עתחול   אלעיל לסעיף  הת לפי  לשמירה על סודיו ההתחייבות  .53
 

 במועד מסירתו.  ללכה   תבחינת נחלב ו מידע שהינ 53.1
 ל ידי העירייה.ו לו עסירתלפני מ קבלןהיה ברשות מידע שה  53.2
יידרש   53.3 כל חלק ממנו אותו  או  פי  לגלות  קבלןהמידע  על  ו,  יודיע ה בלבד שבמקדין,  כזה    קבלן רה 

כמילעיריי ויעשה  הדרישה  דבר  על  סביר,  זמן  תוך  מנתה,  על  יכולתו  העירייה  בי  ותיר לה   טב  די 
 ני דרישה כזאת. בפ נןו סבירה להתג תשהו

 
ההת  קבלןה .54 על  סוד לשמיחייבות  יחתום  המצורף  רת  בנוסח  זה  3'/ג  כנספחיות  מתחייב  להסכם  והוא   ,

 .להסכם זה 4/ג' כנספח ף לשמירת סודיות בנוסח המצור התחייבות לחתום על וובדי לגרום לע
 

ה .55 מה  קבלןמסר  משחלק  לקבלן  גיחתמנה  שירותים  המשנו  קבלן  ום  נסע ה  על    4'/ג-או   3'/ג  ם חיפובדיו 
 לנציג העירייה.  קבלןספחים החתומים יועברו על ידי ה ים והנתבקשויים המותוך עריכת השינ אמה  בהת

 
קב  .56 הנחתימת  על  המשנה  כאמסלן  לאישפחים  תנאי  תהווה  זה  בס"ק  כקבלני  ור  העירייה  ידי  על  ורם 

 משנה. 
 

 שונות .טז
 

 202402750מס'  מאושר"ר בת בתבה מתוקצזי הסכם ההתקשרות לפ .57
 

נתקבלו לכך כל ההחלטות והאישורים  אים וכל התנלכך  תקיימו  ננערכת לאחר ש  הז  התקשרות בהסכםה .58
 .  הנדרשים לכך על פי דין

 
על הפרת הוראה מהורא   יםד הצדדחויתר א .59 ייחשב הלמשנהו  על כל הפרה    דברות חוזה זה, לא  כויתור 

א  ד הצדדים לעם אחמט ה או הנחה כאר . כל ויתור, אחרתשונה או ה, פרה דומ היא הבין אם  ר מכן, שלאח
 אם נעשו מראש ובכתב ונחתמו על ידי הצדדים להסכם זה. ף אלא בתוקיהיו 
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על אף חילוקי דעות    ות ביצוע העבודיפגע בכל צורה אחרת בהמשך  א  ולבודתו  עלא יאט את קצב    קבלן ה .60
 שכרו. יכוב ת בגין ע בו, לרועהלך ביציים במה ת להתק או מחלוקות העשויו

 
המחוזי בחיפה תהא הסמכות הבלעדית  המשפט  בית  ול   נשרבמשפט השלום  ית ה לבקובעים כי    םדידהצ .61

 עוץ. ות היים זה ו/או מביצוע עבודסכעים מהב שורים ו/או הנווהייחודית לדון בסכסוכים הק
 

לפוני  אישור ט  בליווי  הסימילי מצעות הפקם או בארשובדואר    ומסמך או הודעה לעניין הסכם זה ישלח .62
 כם זה.  וא להסבמב  כמצוין הצדדיםפי כתובת ל אישית ירהסבמאו 

 
י .63 כאמור,  רשום  בדואר  שנשלח  מסמך  נת כל  כאילו  אותו  ידי  ראו  על  תעהנמקבל  עם  עסקים  י  3  וםן  מי 

מען  ל ידי הננתקבל ע ילו  או בפקסימיליה יראו אותו כאמסמך שנשלח במסירה אישית    שלוח.מתאריך המ
מבמו ידסירתעד  על  בכו  השליח  ק  או,  נמעןהבת  ותי  איש במועד  טלפבלת  ידי  לקבלת  וני  ור   על  הפקס 

 הנמען, לפי העניין. 
 

 
 

 ום: ולראיה באו הצדדים על החת
 
 
 

_______ _______ __ __    ________________ 
 קבלןה                                                                  נשרת עיריי

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 אישור עו"ד/רו"ח

 
___ ח ה  י נא עו"ד/_________________ "מ  המאשר    רו"ח ,  הכי  מטעם  נחתם  זה  ה"ה    קבלן סכם  ידי  על 

א______ ________ _______________ ___________________  ות.ז),  מלא  (שם  הינו/הינם  ____  שר 
ישורים הנדרשים  ו הא ות ו/אההחלטכך כל    לשםנתקבלו  ר שולאח  קבלןהמוסמכים לחתום על ההסכם בשם ה

 .  ןיד י פעל 
 

____________  __             ____ ____________ 
              ךתארי          חתימה                                        

 
 

                               
 . הסכם זה מאושר לחתימת העירייה

עומד בההתקשרות  והדי דרישות  ת  מבטהסכה ן  את  ם  ות  זכוייח 
 העירייה כנדרש. 

 
 

__ _______      _____         __ __________ ____ 
                                        תאריך                                  ת יועמ"שחתימ  
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                                                                                              לכב'          

   נשרעיריית  
 ) ""המזמיןו  ו/א  ה"י"העירי (להלן: 

  
 

________________________________  ל קיום ביטוחים של אישור ע הנדון:
ם יומם כבקשר להס  רטוים כמפושירותים נלומתן בגין ) "קבלן"ה ן:להל (

 ) ו/או "העבודות" "השירותים": לן(לה _________
 
 

 

 בקובץ נפרד 
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 ניינים ע   לניגוד  חשש  לאיתור  שאלון
 

 נשר יריית בע___________________________________ דלתפקי ת/מועמד 
 

 נות ווכה פקידים ת  -  א' חלק
 

 שיים אי פרטים  .1
 

 ___ ___ ___________________________________ ____ :המשפח שם

 ___________________________________________ _טי: ___פרשם 

 ___/___/___ לידה שנת    |__|__|__|__|__|__|__|__|__| זהות  מס'

 ___  ______________________ __רחוב: ____________   :בת וכת

 __________ קוד: ____________ מיוב: _________ שי/עיר

 _________________  :ון ניידלפ_ מס' ט _ ______טלפון: _________ מס' 

 מס' פקס: ___________________ 

 
 ועיסוקים  תפקידים  .2

 
שנים   4לתקופה של   קודמים סוקיםיוע ידיםותפק םנוכחיי ועיסוקים קידיםפ ת פירוט

 ת/כיועץ ,ית/קבלןכ  בתאגיד, שרהמ ת/כנושא  ת,/יכעצמא ה,/רכשכי לרבות(אחורה  
   .וכד') 

 
  .ב)"וכיו עמותה שותפות, וג (חברה,ס  מכל ידאגבת ידיםקתפל גם להתייחס נא

 
(י או בשכר לתפקידים להתייחס נא דים תפקי גם במפורש לציין שבהתנדבות 
  .תנדבות)בה

 

 שם המעסיק 
 וכתובתו 

י הפעילות של ומתח
 המעסיק 

 יפקיד ותחומהת
 האחריות 

 כי העסקה תארי
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 שם המעסיק 
 וכתובתו 

י הפעילות של ומתח
 המעסיק 

 יפקיד ותחומהת
 האחריות 

 כי העסקה תארי

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 ים ציבורי ם דייתפק .3
 

 .לעיל 2בשאלה  צוינו שלא ציבוריות וכהונות הציבורי בשירות תפקידים פירוט
 .שנים אחורה 4של  קופהתל ודמיםק ידיםולתפק נוכחים יםלתפקיד להתייחס נא

 
 תאריכי מילוי התפקיד  וף הג

 התפקיד 
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 תאריכי מילוי התפקיד  וף הג
 התפקיד 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 
 בילים קמ ם ופיבג או רקטוריונים בדי חברות .4

 
 גופים ת בדירקטוריונים או בגופים מקבילים של תאגידים, רשויות אוורוט חברפי

 .םציבוריישאינם בוריים ובין אם הם צי םאחרים, בין א
 

 .אחורה שנים 4תקופה של ל קודמות  ולכהונות חיותוכנ לכהונות להתייחס נא
 

 ות/ גוף שם התאגיד/ רש
 ותחום עיסוקו 

אריך התחלת  ת
ך יארתה והכהונ 

 סיומה 

פעילות מיוחדת   1ה נוג הכהוס
   2בדירקטוריון 

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
שמינו   ותמניה שמות בעלי –לפרט גם נא  –השני  גמדובר בדירקטור מהסוש ככל  ות. עלי מניני או מטעם בו יצקטור חיר ד 1

 אותך 
 רים ם אחרות בוועדות או תפקידיחב  כגון 2
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 ת המקומי הרשות לפעילות קשר .5

 
 כאזרח המקבל שלא קשר, וא  זיקה בו, עניין בעל האתש לגוף לך, או ש, או היוי האם

(וב הקשוריםלגופים   או  נשר  עיריית  לפעילות ,ירותש  שרק או זיקה זה כללאליה 
 קשורה  שהיא אחרים לגופים או  נשרעיריית   שבשליטת סטטוטוריים דיםילתאג

 אליהם)? 
 

 כל ין ציל נא  .אחורה שנים  4של   הפ ולתקו םנוכחיי ולקשרים לזיקות תייחסהל נא
 .מפורט ןבאופ קשר או זיקה

 
 וא  ,טורכדירק מכהן או/ו  בגוף אחזקות לו שיש מי כל לרבות -וף  בג עניין" בעל"

אין חיצוני יועץ או/ו  אותו מייצג או/ו  בו עובד או/ו וב קביליםמ  בגופים  צורך לו. 
 ,1968 –ח  "התשכ  ערך, ותרניי חוק ב שמעוכמ בתאגיד עניין כבעל  א של לפרט אחזקה

  .3בבורסה  אגידים הנסחריםבת
 

 א ל / כן
 

 
 1968-וק ניירות ערך, תשכ"חח  3

   –בתאגיד  ין",ני"בעל ע
  למנותאי  מי שרש  ח ההצבעה בו,ומכ ד, או  גיפק של התאמונתר מהון המניות הבחמישה אחוזים או יומי שמחזיק   )1(

ר של התאגיד או  ללי, מי שמכהן כדירקטוהכלו  נהשל התאגיד, או את מ  מהדירקטורים  דירקטור אחד או יותר
ו מכוח ההצבעה שבו,  המניות המונפק שלו, א  מהוןר  או יות  25%אגיד שאדם כאמור מחזיק  או תלי,  הכל  כמנהלו

 –קה זו לענין פס ;לו שם רקטורידיו יותר מהא  25%או רשאי למנות 
 לעניין  ;יםמורהאמחזיק בניירות הערך ת בנאמנות כו ל קרן להשקעות משותפהאו מניר )א(
עניין זה,  ל  ;םרית הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמוגם אראו  ן, י יירות ערך באמצעות נאמ החזיק אדם בנ  )ב(

ולמלמ  –"נאמן"   רישומים  חברת  בניעט  שמחזיק  מי  רק  ירועט  ערך  תפק מכ ת  להסדר   ו ידוח    כנאמן 
סתו  כמשמעו או  2(א)(46יף  עלפי  להקצאכ)(ו),  בהנאמן,  לעובדים,  מניות  מס'    102סעיף  ב   רתוגדת  לפקודת 

   ;כנסהה
 ת רישומים. חבר למעט יד, חברה בת של תאג )2(
)3(  
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__________/פרט כן, אם ___________ ______________________ י: 

____ ________________________ _______________________________

____________________________________________ ______ _________

______ _______________________________________ ______________

____________________________________________________ _______ 
 
 חה פמש  רוביק  לגבי 5-2ת ושאלב כאמור תפקידים  פירוט .6
 

 .משפחתך קרובי לגבי לעיל  5-2בסעיפים  כאמור, תפקידים, פירוט
 

 .דבלב והבהו ולכהונות יםלתפקיד להתייחס יש
  
רשו דשנ לבנטייםהר והפרטים המשפחתית בהקרה  סוג הקרוב, שם את לפרט נא

אם יל  לע בשאלות  דיאגתה םש  לפרט יש וריון,בדירקט  חברה וגךז ת/בן (למשל: 
 .בדירקטוריון) מיוחדת ופעילות הכהונה סוג הכהונה התחלת אריךת יסוקו,ע ותחום

 
 שולחנך.  על וךשסמ ומי צאצא ה,הור  ג,וז ת/בן -"קרוב" 

 
______________________ __ _________________________________ __

___________ ____________________ _______________ _____________

______ ____ _________________ ________________________________

_________________________________________________ __________ 
_________ _______ __________________________ _________________

_______________ _ _________________________________ __________

_____________________ ________________________ ______________

 ___________________________________________________________ 
___________________________ ________ _______________________ _

_______________________ __________ ______________ ____________

_____________________________________________ __________ ____

____ _______________________________________________________ 
 __________________ ___________________________________ ______

 ___________________ ______________________ ___________ _______

__________________________ _______________________________ __

_____ _________________ _____________________________________ 
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 בתפקיד  לממונים  או לכפופים  זיקות .7

 
לך  כפופים או , בעקיפין) או (במישרין ך  יעל וניםממ יותלה שאמורים ומי ה/את םאה

  ?אחרים ניםבארגו תמשותפ בכהונה מכהנים ת,/עמדו מ ה/את  ליושא בתפקיד
 

מתקיימיםהא  קשרי עסקיים, קשרים רות,חא סגרותבמ כפיפות סיחי םביניכ ם 
  ?אחרות או זיקות משפחה

 
 לא  / כן
 

___/פרט כן, אם ____ _____________________________ _______י: 

_____________________________________________________ ______

 __________________________________________ ________________ _

_______________________ ____________________________________

_____________________________________________ ______________ 

 
חשש   של במצב להעמידך לולים הע  קרוביך, של או שלך ינים יוענ דים תפקי .8

  עניינים  לניגוד
 

לים לושע ביך,וקר של או שלך ,לעיל רטופו שלא ועניינים פקידיםת על לך ידוע האם
   ?ת/מועמד ה/את  שאליו בתפקיד עניינים לניגוד חשש של במצב אותך ידמלהע

 
 חנך. לשו על ךשסמו יומ צאצא הורה,  ,זוג ת/ןב -קרוב" "
 
 לא / כן     

 
_____________ /פרט ,כן אם ______ ________________________י: 

________________________________________________ __ _ _______ _

_________ __________________________________________________

 _______________________________ _____________________ _______

_ _______________________________________________ ___________  
 
כהונוע  תפקידים, .9  ך, מקורבי ושל  אחרים ה קרוביך של נים ועניי תיסוקים, 

 עניינים  לניגוד חשש של במצב דךמילים להע ו עלש
 

האחרים,  קרוביך של יםראח ועניינים כהונות עיסוקים, תפקידים, על לך ידוע האם
חברים  זה ובכלל( מקורביך של  וא לעיל, בשאלות  להתייחס שתקהתב לא שאליהם
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ים עניינ לניגוד חשש של במצב אותך דלהעמי ם, שעלולי)קייםעס ושותפים יםבקרו
   ?ת/מדעמו  ה/את  ושאלי ידקתפב
 

 .ראשונה מדרגה שאינם ולקרובים זוגם ולבני לאחים  גם להתייחס נא
 

(לדוגמה,  8-1אלות  שב נשאלת עליהםש לנושאים מיוחדב ייחסתלה נא  לעיל 
 לים,מקבי יםבגופ או יוניםבדירקטור ויותר אלה, חב יםקרוב של קידים ועיסוקיםתפ

 .ת)יומקהמ  הרשות הם לפעילותל שיש וקשר
 

 לא  / כן
 

___________________________________________ /פרט כן, אם י: 

__________________________ _____________________________ ____

______________________________________________________ _____

___________________________________________ ________________

______ ________ _________ _ ___________________________________ 
____________________________________________ _______________

_______________________________________ ____________________

__ _____________________________________ _______ _____________ 
 

 קים ויסע ו ם חיי קורות פירוט .10
 

 ופירוט השכלה השאלון, הכוללות מילוי ליום מעודכנות חיים, קורות רדפבנ י/רףצ נא
 .םתאריכי כולל וה,ובהו רבעיסוקים בע
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 ואחזקות  נכסים  -ב'  לקח
 

 ניות במאחזקות   .11
 

עסקיים  ופיםבג  תפותשו או עקיפין,ב או במישרין  ,בתאגידים תמניו החזקת פירוט
 .ךוביקר  של או הם, שלךכלש

 
ח  "התשכ  ערך, ניירות בחוק כמשמעו בתאגיד  עניין כבעל שלא קהזאח  לפרט  ךצור אין
 . 4בבורסה  סחריםנ ה בתאגידים  1968 –
 
 ולחנך. ש  על שסמוך ומי צאצא הורה,  זוג, ת/בן -" קרוב"
 

 לא  / כן
 

 י:/פרט  ,כן אם
 

ם ש
 התאגיד/הגוף 

 שם המחזיק 
אינו   המחזיק אם

 המועמד 

ק ו עיסתחום  וזי החזקות אח
 ף גותאגיד/הה

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 1968-כ"חתשחוק ניירות ערך,   4 4

   –גיד "בעל עניין", בתא
, מי שרשאי למנות  ובעה ב ההצו מכוח  של התאגיד, א  פק ת המוניו מהון המנ  ותר מישה אחוזים או י מי שמחזיק בח )4(

או  גיד  התא  מי שמכהן כדירקטור של  ד, או את מנהלו הכללי,גיהתאל  יותר מהדירקטורים ש  קטור אחד או רדי
  מכוח ההצבעה שבו, יות המונפק שלו, או  או יותר מהון המנ  25%  חזיקמ  מנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמורכ

 –סקה זו פ ענין ל ;רים שלו ותר מהדירקטויו  א  25% ותרשאי למנ או
 ניין לע ;ירות הערך האמוריםניק בזימשותפות בנאמנות כמחרן להשקעות ק יראו מנהל  )ג(
ן זה,  לעניי  ;ת הערך האמוריםיירו בנת נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק  מצעו ך בא ת ערהחזיק אדם בניירו  )ד(

ול  למעט  –"נאמן"   רישומים  שמחזי  מעט חברת  תעת  בניירוק  מי  מכוח  רק  כ רך  להסנאמפקידו  ר  דן 
סעיף  לפי  להקצאת  )(ו)2(א)(46  כמשמעותו  כנאמן,  או  בסעיף ל  יות מנ,  בהגדרתו  מס'    102  עובדים,  לפקודת 

   ;הכנסה
 ל תאגיד, למעט חברת רישומים. בת שברה ח )5(
)6(  
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ם ש
 התאגיד/הגוף 

 שם המחזיק 
אינו   המחזיק אם

 המועמד 

ק ו עיסתחום  וזי החזקות אח
 ף גותאגיד/הה

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 של בבמצ להעמידך יים עשו הם ב שימוש או מכירתם   שאחזקתם, נכסים  .12

 ד עניינים ולניג ששח
 

 או ירתםמכ שאחזקתם, ,ךקרובי עלותבב או בבעלותך אחרים יםכסנ קיימים האם
 אתה ליושא התפקיד עם ניםעניי ניגוד  של  צבבמ להעמידך וייםעש בהם  שימוש

 מועמד? 
 
 שולחנך.  על שסמוך ומי צאצא הורה,  זוג, ת/בן -קרוב" "
 
 לא / כן     

 
_______/פרט כן, אם ______________________ ______________ י: 

__ ______________________ ________________________ ___________

_________ ___________________________________ ____________ ___

_____ ______________________________________________________ 
 

 תי משמעו  ף בהיק כספים  חבות   .13
 

מ או רוביך  ק  ה,/את  האם  ערב או כספים ייב ח ישנם, אם העסקיים, ותפיך שמי 
 כלשהם?   בויות ילהתחי ת אולחובו 
 שולחנך.  על סמוךש ומי צאצא ורה,ה  זוג, ת/בן -קרוב" 
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 א ל / כן
 

___________________________________________   י:/פרט ן,כ אם

____________________________________________________ ______ _

______ ________________________________________________ _____

______________________________________________________ _____

_______________ ____________ ________ ________________________ 

 
 ם ענייני לניגוד חשש של במצב אחרים שעלולים להעמידך נכסים   .14

 
של   במצב אותך להעמיד יםשעשוי לעיל, פורטו  שלא ,םאחרי יםנכס על לך ידוע האם

 ? ת /ועמדמ ה/את  שאליו בתפקיד נייניםע לניגוד ששח
 

 קרובים חברים זה (ובכלל  יךמקורב לש ,ךוביקר  של שלך, נכסיםל להתייחס נא
 מקורביך או ביךושקר גופים ושל בהם עניין  בעל שאתה גופים , של)ושותפים עסקיים

 .בהם ןי ענייבעל הם
 

 .הראשונ דרגהמ שאינם ולקרובים זוגם ניולב לאחים גם להתייחס נא
 

עניין" בין  ,בו בעההצ  זכויות או/ו ףבגו אחזקות לו ששי מי תלרבו -בגוף   "בעל 
 בו עובד או/ו בו מקבילים בגופים או  בדירקטוריון מכהן או/ו בעקיפין, ןובי ריןישבמ

 .לו ניחיצו יועץ או/ו  אותו גצאו מיי/ו
 

 א ל / כן
 

______/פרט כן, אם __ _________________________________ __ י: 

_____________________________________________ ______________

_________ _________________ _________________________________

 ________________________________________________ ___________

__________ ________ _________________________ ________________
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 הצהרה  -  'ג חלק
 

 _________________מס' ז.ת _____________________ מטה ה/החתום אני
 :יכ בזאת ה/רימצה

 
לקרובי בקשר זה, בשאלון שמסרתי והפרטים דעיהמ כל .1 מלאים, לעצמי,  הם   ולמקורבי, 

 ים.ואמיתי נכונים
 

מיד ולמקורבי, קרוביל  לעצמי, בקשר זה, בשאלון ישמסרת םוהפרטי המידע כל   .2  יעההם 
במקרה ,הידיעה למיטב יאה הצהרהה  כי במפורש רנאמ כן אם אלא אישית,  שבו וזאת 

 אישית. לי מידיעה בחלקם ו/או אינם ידועים ו/או מלואםב לי עיםדוי אינם םטירהפ
 

 במצב לי להיות לגרום לשעלו חרא נייןע כל על לי ידוע לא וןלבשא שמסרתי לפרטים מעבר .3
 תפקיד. ה עם עניינים לניגוד ששח של

 
לחש של במצב להיות  לי לגרום שעלול עניין בכל מלטפל  מנעלהי ת/מתחייב יאנ .4 ד ו יגנש 

של  במילוי  יםעניינ הנחייתה  לקבלת  עד  עיריית   היועצת התפקיד,  של   נשרהמשפטית 
 בנושא. 

 
 וררו במהלךתעי או בשאלון, הצהרותיי ןכבתו ייםשינו ויחול  בו שבמקרה ת לכך/במתחיי אני .5

 יגוד לנ חשש במצב של אותי ידהעלולות להעמ מראש, נצפו לאש סוגיות ל,הרגי הדברים
 בכתב הרלבנטי המידע לה את  , אמסורנשריריית  עטית של  שפועצת המיב ץוועעניינים, אי

 הנחיותיה.  לפי ואפעל
 

וק חופש ח  ך לי, במידת הצורך, יחולרים שייעעניינ  דר למניעת ניגודעל ההס   מובהר לי כי .6
 . 1998 –המידע, התשנ"ח 

 
 
 
 

____________________                                  ____________ ____ _ 
 חתימה                      ך תארי          
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 3/'גפח נס
 

 __ _תאריך: ______                        לכבוד 
 נשר יית עיר

 נשר , 20 וםדרך השל
 

 א.נ.,ג.
 ירת סודיותשמהתחייבות להנדון: 

 
 

ואנ  שיו  הואיל  ) "יםת"השירו:  להלן (  ל" קק-נשר  בפארק  לוייםהת   שריםהג  לתחזוקת  ם יות רנעניק 
 כם בתקופת מתן השירותים ולאחריה כדלקמן: ם  כלפיבייכם, אנו מתחייינו לבינבמסגרת הסכם בינ

לעירייה, לתושביה,  הנוגע  אחר  הלי או  עולי, מנ, תפ סקיור בסודיות כל מידע ע אנו מתחייבים לשמ .1
ו/א הנכסיםו  לבעלי  לקב  מחזיקים  לקנ הילעסק   לניה,בה,  לפעילותה,  הרוחני,  האחר  יינה    ,או 

 תים.רומהלך ביצוע השיקשר או בגיע אלינו, אגב, ב יש
זו משמעו    ידע""מ דה,  עבותכניות מחשב, שיטות    תוכניות,נתונים,  לרבות:    -לעניין התחייבות 

 . או אישי ידע מקצועי, מ מיותש תורשימ
לנקו .2 מתחייבים  הזהירותט  אנו  הסודי  גלדינו  י-על  הננקטים  באמצעי  המידע  וזאת  בי  שלנו, 

 אחר. המידע או הגעתו ל ןבד ולמניעת א
 זו לא תחול על: תחייבותה ות האמור לעיל, למר .3

ו לנו  חר גילויל לא הכלו או הפך לחלק מנחלת  מידע שהיה חלק מנחלת הכלל לפני גילויו לנ .א
 ת התחייבות זו;לא עקב הפרש

 ו; נלנמסר  פני שוע לנו ל להוכיח שהיה ידל  מידע אשר נוכ .ב
 ת סודיות. לכם חוב ידיעתנו, אינו חב ביטמי אשר, לנו מצד שליש מידע אשר קבל .ג
 פי הוראות כל דין. -יו נדרש על שר גילו א מידע .ד

 
 

 בכבוד רב, 
______________ ____________ 

 _____ ____________: _ באמצעות
_ __________ _______________ 

 _____________ _______חתימה:
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 4/'גפח נס
 

 
 _ תאריך: ________                         וד לכב

 נשר עיריית 
 נשר , 20שלום דרך ה

 
 א.נ.,ג.
 

 (עובד) התחייבות לשמירת סודיותהנדון: 
 

שירו לכם  אספק  ואני  מס הואיל  (תים  במסג "םהשירותי"להלן:  וימים  הסכם)  לבין  ביניכם    רת 
ת  בתקופ  םכיתחייב כלפ אני מ,  ל"ק ק-נשר  בפארק   ייםהתלו   יםהגשר  לתחזוקת    ______________________

 ים ולאחריה כדלקמן: מתן השירות
כ  יאנ .1 בסודיות  לשמור  תמתחייב  עסקי,  מידע  מנפעל  אחר  ולי,  או  לתושביה,  הלי  לעירייה,  לבעלי  הנוגע 

לקבלנ  בה,  הנכסים  למחזיקי  ל ו/או  לקנייעסקיה,  יה,  או הלפעילותה,  הרוחני  אלי,ר,  אח נה  אגב,    שיגיע 
 ים. צוע השירותאו במהלך בי שרקב

  ת ומשי שיטות עבודה, רתוכניות, תכניות מחשב,  נתונים,  לרבות:    -משמעו  התחייבות זו  ניין  ע ל  ""מידע
 .או אישי , מידע מקצועיותשמי

מתחייב .2 על  לנקוט  אני  הננקטים  הזהירות  לגב יד -באמצעי  המידעי  ה  י  וזאת  המצעירייה  של  בידי,  וי 
 תו לאחר. געהידע או ניעת אובדן המ למ

 א תחול על:זו ל  תוב יעיל, התחיות האמור ל למר .3
ילויו לי שלא עקב  לאחר ג   לללחלק מנחלת הכ  ידע שהיה חלק מנחלת הכלל לפני גילויו לי או הפךמ .א

 הפרת התחייבות זו;
 ; נמסר ליפני ששר אוכל להוכיח שהיה ידוע לי ל מידע א .ב
 יות. לכם חובת סודב ח, אינו למיטב ידיעתי ר,י מצד שלישי אשמידע אשר קבלת .ג
 ל דין. פי הוראות כ-רש על דנ  ואשר גילוימידע  .ד

 
 
 

 
 בכבוד רב, 

 
 _______ שם: ___________________ 

 
 __________________ ________ ת.ז.:

 
 _________ ______חתימה: ________ 

 
 _ ____________תאריך: ___________
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 5/'גפח נס
 

 ם אים מיוחדיתנ
 
   ל"ק ק-נשר בפארק התלויים םהגשרי  לתחזוקת: הפרויקט .1

 
  –תחזוקה שוטפת של הגשרים התלויים בנשר בהתאם למפרט מיוחד  העבודה כוללת    :מרכיבי העבודה .2

  יר. דס העפי הנחיות קונסטרוקטור ודרישות מהנב ולמצ"
 

 תקופתי  : ותודעב הלוח זמנים לביצוע   .3
 

 ל ומר אבי פסק  ירהעהנדס מ –ורודצקי ג לאון  אינג': ציג העירייהנ .4
 
    תשלום ומועדי תשלומים  וחל  -ח' פרק  בור לאמ  התאםתשולם ב: התמורה .5

 
 אין . : ום איחור י  לכל סוכםיצוי מפ .6

 
 אין.  : מורהדת התהצמ .7
 
נדרשים:  .8 מ   רישיונות  קודם  אלמניסיון  תחזוקת  ו/או  פרויקטים  בהקמת  קווכח  נסטרוקטיביים  נטים 

   ליםבבכ  ביצוע/טיפוליסיון ב דיפות לבעלי נפלדה. עהעשויים מ
 

 202402750מס' וקצבת בתב"ר מאושר הזמנת העבודה מת:  ודהבעה וע תקציב לביצ  .9
 

 מיום העברת פנייה של המזמין לטיפול. שעות 48עד וזמינות  זמינות : מתן מענה   .10
 

   nfo@pazeng.co.ilpazi :דוא"ל 048704585פז הנדסה וניהול בע"מ, טל:  :למכרז  ץ מלווהיוע .11
 

 + כתב כמויות   שנתי  אומדןמצורף  –ן בתוספת מע"מ כדי 344,020₪ת: ודו לביצוע העב  שנתי ןומדא .12
 

 ) -+ או ( : _____________% האומדןאחוז הנחה מ .13
 

 
 

  
 
 
     

 ולראיה באו הצדדים על החתום
 

 
____ ____ ___________  _______ ____________ 

 קבלן ה                  עירייה ה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:pazinfo@pazeng.co.il
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 6/'גפח נס
 
 

 + כתב כמויות  ומדןא
 

 יצורף בנפרד 
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 7/'גפח נס

 
 מפרט תחזוקה 

 
 בנפרד יצורף 
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 8/'גפח נס

 
 רים תוכניות הגש

 
 ו בנפרד פיצור
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 9'/גנספח 

 
 אריך: _________ ת

 נשר עיריית 
 נשר , 20דרך השלום 

 
 א.ג.נ.,

 
 ערבות בנקאית הנדון: 

 
 

 ____ בקשת  פי  (להלן:  ת.ז/ _______  ____על   _____________ ב)  "בלןק"הח.פ.  ערבים  כלפיכם  אנו  זה 
כל   עד  לסילוק  (  __________ל  ש   לסךסכום  וזאת  __________₪  ת  קתחזודות  וע עבוביצבקשר עם    ש"ח) 

 30/22הגשרים התלויים בפארק נשר קק"ל מכרז מס' 
 

חירים לבניה בשיעור ההתייקרות  מוד למדד המ, צנ"לאנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך ה
יום    14תוך    פני יום תשלום סכום הערבות,המדד שפורסם סמוך ל   לבין  -------  חודשר  פורסם עבובין המדד ש

עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך  ומקבלת דרישתכם הראש  להטיל  נה בכתב שתגיע אלינו, מבלי 
לד או  כלשהו,  באופן  או  אתכלשהו  תחיל  רוש  ההסכום  מאת  אח  קבלןה  דרך  בכל  או  משפטית  רת,  בתביעה 

 ם. ו כלפיכבקשר לחיוב כלשה קבלןעמוד להגנה כלשהי שיכולה ל טענת  ם כלפיכטעון ל  ומבלי
 

מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן    שאתם תהיו רשאים לדרו
 שותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל. נאי שסך דריבד, בת מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בל

 
 ול. לויה ולא ניתנת לביט לתי תובוזרת  לתי ח ב ת זו הינהערבו

 
 ועד בכלל.______________ עד  קפה וערבות זו תישאר בת 

 
 לא תענה.   ______________ ישה שתגיע אלינו אחרירד
 

 ערבותינו זו בטלה ומבוטלת. ____________ לאחר יום 
 

 להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.  אינה ניתנת  בות זו ער
 

 ין כתב ערבות זה.לא תחשב כדרישה לעני חשבת מו ורת מבתקש אוקסימיליה  דרישה בפ
 
 
 
 
          __ ________________ 
 בנק                                                                                                  
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 10ג'/נספח 

 
 אריך: _________ ת           לכבוד 

 נשר עיריית 
 נשר , 20דרך השלום 

 
 נ.,ג.א.

 
 בנקאית  ערבותהנדון: 

 
 

בקש פי  ____ על  (להלן:  _ ______   ח.פ.ת.ז/ _______  ____ת  כלפיכם  "קבלן"ה______  בזה  ערבים  אנו   (
מכרז  ב  עבודותטיב  וזאת בקשר עם    ש"ח)  _____________( ₪    __________לסילוק כל סכום עד לסך של  

 30/22קק"ל מכרז מס -לתחזוקת הגשרים התלויים בפארק נשר
 

ר ההתייקרות  בשיעו לבניה   דד המחירים, צמוד למד לסך הנ"למים עאו סכו בים לשלם לכם כל סכום ייתחאנו מ 
  יום   14תוך    לבין המדד שפורסם סמוך לפני יום תשלום סכום הערבות,_______בין המדד שפורסם עבור חודש 

על  אשונה בכתב שתגיעדרישתכם הר  מקבלת להטיל  תכם בתהליך  ישדריכם לבסס או לנמק את  אלינו, מבלי 
או   כ כלשהו  הסכום    לשהו, באופן  את  לדרוש  מאת  או  אחרת,    בתביעה   קבלןהתחילה  דרך  בכל  או  משפטית 

 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.  קבלןומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד ל
 

כל אחת מהן  ש  ת,ם אחת או במספר דרישוומו של הסכום הנ"ל בפערוש מאתנו את תשל יו רשאים לדאתם תה
 הסך הכולל הנ"ל. לה על  לא יע דרישותיכם נ"ל בלבד, בתנאי שסךכום ה חלק מהסמתייחסת ל

 
 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. 

 
 ועד בכלל.   ____________קפה עד וערבות זו תישאר בת 

 
 א תענה. ל___________  נו אחרידרישה שתגיע אלי

 
 לת. ה ומבוט ערבותינו זו בטל____ ____ __לאחר יום 

 
 ה שהיא. כל צורסבה בה להעברה ול ערבות זו אינה ניתנת 

 
 לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.או בתקשורת ממוחשבת דרישה בפקסימיליה  

 
 
 
           _________________ _ 

                                                                                            
 


	הזמנה להציע הצעות

